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După expresia de pe chipul 
inginerului-șef, Constantin Oan- 
cea își dădu imediat seama că 
se petrecuse ceva grav. Trecu
seră amîndoi prin destule mo
mente de cumpănă, cînd urma 
să se decidă la minister însăși 
soarta întreprinderii, cunoștea 
dîrzenia și ambifia de care era 
capabil Mircea Codreanu în sus
ținerea îndrăzne|ului proiect. 
Nu-I văzuse niciodată abătut ca 
acum. Ce putea fi ? se întrebă 
Oancea, căutînd mașinal o (iga- 
ră. Obfinuseră cîștig de cauză, 
proiectul era aprobat, finanțarea 
deschisă — recapitula el iute. 
Rămăsese de găsit constructorul. 
Ca și cum i-ar fi ghicit raționa
mentul, inginerul spuse direct :

— Știi ce mi-au răspuns ? Da
că ne eliberați terenul, începem 
imediat consfrucfia. Să fie neted 
ca în palmă. Dacă întîrziafi, nu 
garantăm. Nu-i putem fine pe 
oameni fără lucru, în așteptare. 
O să plece pe alte șantiere.

— Și cît fimp ne dau ?
— Chestie de zile. Auzi — 

pufni inginerul — zile I
Invesfifiile, întreprinderea le 

căpătase cam pe la jumătatea a- 
nului, cînd deobicei în planul 
constructorului nu mai intră un 
ac în plus. Cine și cu ce forje 
s-ar fi încumetat să preia lucra
rea suplimentară, fără să păgu
bească riimul altor șantiere ? Răs
punsurile venite la întreprindere 
confineau doar justificări și re
fuzuri. O singură, norocoasă ex
cepție : constructorul combinatu
lui de îngrășăminte chimice, ca
re avea o momentană disponibi
litate de forje, lată însă că le ce
rea imposibilul. Trebuia demolat 
un vechi atelier — i se spunea 
„de cosciuge", cîndva se făcu
seră acolo și cosciuge — ca în 
locul lui să fie înălțată o moder
nă hală de prelucrări mecanice, 
cheie de boltă a întregii fabri
cații. Demolarea însă trebuia 
precedată de mutarea a circa 180 
de utilaje cîntărind cîteva sute 
de tone, aflate în funcțiune în 
fostul, necorespunzălorul atelier 
de cosciuge. „Chestie de zile", 
spusese abătut inginerul-șef și 
Oancea, secretarul comitetului 
de partid, știa că nu era nici o 
exagerare : s-ar pierde și acest 
singur constructor, și finanțarea. 
Moment de răscruce pentru vii
torul întreprinderii. Exista vreo 
solujie ?

★
Pentru a putea înjelege ceea 

ce a urmat acestei împrejurări 
de cumpănă, se cere deschis 
compasul spre trecut. Ca atîfea 
vechi unifăfi moștenite, mica 
cooperativă „Robot" din Tîrgu- 
Mureș a cunoscut suflul înnoitor 
al industrializării socialiste, suc
cesive modernizări care au 
fransformat-o înfr-o prosperă în
treprindere de utilaje pentru in
dustria ușoară. Cu de vreo două
zeci de ori mai mul)i muncitor1 
și cu de aproximativ cincizeci de 
ori mai multă forjă instalată. Tre
cerea de la vechi la nou nu s-a 
făcut însă pe o simplă și ușoară 
verticală ; nu pufine meandre au 
rămas în urmă, reproducînd un 
drum de căutări și experienfe. 
Pînă la profilul cîștigat astăzi — 
producfie de piese de schimb 
pentru filaturi și fesăforii — în
treprinderea a evoluat în multe 
etape. S-au fabricat facîmuri și 
truse de manichiură, ba chiar și 
lumînări și sacîz I

în ce direcție trebuia mers? 
A bunurilor de larg consum sau 
a pieselor de schimb? Opiniile 
nu erau împărțite numai în ca
drul acestui colectiv care-și cău
ta steaua polară, năzuind spre 
o producjie modernă, ci și 
în direcjia generală de resort 
din minister. Unii aleseseră o va
riantă liniștită, comodă. „Facem 
ceea ce am mai făcut, cu posi
bilitățile noastre. Pentru altceva 
n-avem oameni calificați". Apă
ruse însă și o tendință contra
rie, lucidă și îndrăzneață, care 
raporta decvdiiarea întreprinde
rii, perspectivele ei, ia interese 
majore ale economiei fării. Pe a- 
funci șef al serviciului producfie, 
proaspăt venit în întreprindere,

Victor VÂNTU

(Continuare în pag. a III-a)
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Paul Niculescu-Mizil, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Janos Fazekaș, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa și Mihai 
Dalea au vizitat Expoziția indus
trială a R. P. Bulgaria.

La sosire, conducătorii de partid 
și de stat au fost întîmpinați de 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, Ivan 
Golomeev, locțiitor al ministrului 
comerțului exterior, Ivan Davidov,

expoziției, de organizatorii expozi
ției.

Erau prezenți Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe și Vic
tor Ionescu, președintele Camerei 
de comerț.

In timpul vizitării expoziției, 
■conducătorii de partid și de stat au 
primit ample explicații din partea 
directorului expoziției și a specia
liștilor bulgari.

de mașini din R. P. Bulgaria, pen
tru realizările dobîndite, precum și 
pe organizatorii expoziției pentru 
felul în care au prezentat expona
tele, a urat noi succese în dezvol
tarea economică a R. P. Bulgaria, 
în opera de construire a socialis
mului.

La încheierea vizitei conducătorii 
de partid și de stat au semnat în 
cartea de impresii a Expoziției.

(Agerpres)

OPINII ALE ACTUALILOR

Pe marginea adunării sindicale
de la Uzina mecanică

pentru mărirea pensiilor, au de
venit posibile datorită sporirii 
producției, dezvoltării economiei 
țării noastre. Iată de ce consi
der că fiecare trebuie să lucreze 
tot mai bine, să-și ridice califi
carea, .să. îndrăgească uzina.

La 60 de ani nu-i încă

timpul...

legii pen-

lucrat aici 
spune rec- 
CĂPÎLNĂ,

Adunarea sindicală de la Uzi
na mecanică Sinaia, în cadrul 
căreia s-a dezbătut proiectul de 
lege a pensiilor, a prilejuit o pu
ternică manifestare a adeziunii 
colectivului de muncitori, ingineri 
și. tehnicieni, din această între
prindere față de măsurile luate 
de partid pentru sporirea pensii
lor și îmbunătățirea sistemului 
de pensionare din țara noastră. 
Luînd cuvîntul, numeroși munci
tori, ingineri și tehnicieni au fă
cut propuneri și sugestii pentru 
definitivarea textului 
siilor.

— Ca unul care am 
pe vremea burgheziei, 
tificatorul VALERIU
cînd pe locul unde este acum uzi
na se aflau niște ateliere afumate, 
am cunoscut bine cum sfîrșeau 
muncitorii la bătrînețe. Plăteau 10 
la sută din salariu la Casa de 
asigurări sociale și cînd ajun
geau la pensie se alegeau cu 100— 
200 de lei pe lună. îmi aduc a- 
minte de un pensionar care, nea- 
vînd pe nimeni să-l ajute, era 
muritor de foame și numai la 
intervenția muncitorilor patronul 
a aprobat să i se dea masa la 
cantină. Eu am în familie un pen
sionar ieșit în ultimii ani, cu pen
sie de 1 200 de lei pe lună. La mă
rirea pensiei, potrivit proiectului 
de lege, va avea 1 380 de lei. Mă
rirea pensiei se face simțită în 
aproape toate familiile. Ne dăm 
seama că toate măsurile luate 
pentru ridicarea nivelului de trai,

«I

Sinaia

— Are cuvîntul tovarășul ION 
CÎRSTOCEA anunță președintele 
comitetului sindicatului adău
gind familiar : Nea Cîrstocea.

Un om cu părul alb se ridică. 
Auzim lîngă noi : „Are 65 de ani 
și uite-1 ce bine se ține". A lu
crat 36 de ani la tratamente ter
mice. Pensionar de 4 ani (1200 
lei, pensie maximă). Dar l-au che
mat la uzină. „Ai experiență, to
varășe Cîrstocea, vrei să mun
cești în continuare?" Și a venit 
bucuros. 11 ascultăm cu interes :

— După părerea mea nu era 
bine justificată limita vîrstei de 
pensionare. Cam înainte de vre
me eram 
el. La 60 
la pensie 
munca, o 
nul dacă 
Eu am vrut să muncesc în conti
nuare în uzină. Și uite că lucrez. 
Vreau să spun încă o dată că la 
60 de ani nu-i încă timpul să ieși 
din rînduri. După cile știu, în alte 
țări omul iese mult mai tîrziu la

scoși pe tușă — începe 
de ani mă scoate uzina 
și la 64 încep din nou 
iau de la capăt. Bătrî- 
nu-1 ai, să-l cumperi.

pensie, de pildă la 65 și chiar la 
70 de ani.

Cei care sîntem mai bătrîni — 
a continuat el — putem aprecia 
mai bine cit de mult s-au schim
bat condițiile de muncă. Lucrăm 
cu Ăiașini perfecționate, s-a îm
bunătățit protecția muncii, asis
tenta medicală. Altele erau efor
turile pe care le depunea 
citorul, ieri — altele 
azi. Și condițiile de 
schimbat, și puterea 
a oamenilor. Mulți 
din Sinaia au cerut să lucreze în 
continuare. Unii sint specialiști, 
experiența se cîștigă cu timpul. 
Și apoi, vă mai spun ceva: un om 
care toată viața a muncit și este 
scos din rosturile lui, înainte de a 
fi cazul, simte tot felul de beteșu
guri de care poate că nici nu știa. 
Fixarea limitei de pensionare la 
62 de ani vine în întîmpinarea do
rințelor noastre. Și spun că e bine 
așa".

Discuțiile continuă în jurul a- 
cestei probleme. Interesează în 
mod deosebit părerea unuia care, 
potrivit actualei legislații, mai 
avea puțin pînă la vîrsta de pen
sionare. Cum apreciază un astfel 
de om proiectul noii legi ?

Și iată-1 că vorbește. Tovarășul 
GHEORGHE BĂLAN, 
ani.

mun- 
sint cele do 
trai s-au 

de muncă 
pensionari

de 59 de

N. 
Șt.

ENUTĂ 
ZAMFIR

(Continuare în pag. a Il-a)

. La Invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, Excelența Sa Domnul Amir 
Abbas Hoveida, primul ministru al 
Iranului, împreună cu soția, au 
făcut între 28 octombrie și 4 no
iembrie 1966 o vizită oficială în 
România.

In timpul șederii lor în Republi
ca Socialistă România înalții oas
peți au vizitat obiective economice, 
centre industriale, instituții de cul
tură și artă, bucurîndu-se pretutin
deni de o primire călduroasă din 
partea populației. Universitatea 
Babeș-Bolyai din Cluj a acordat 
Excelenței Sale Domnului Amir 
Abbas Hoveida, primul ministru al 
Iranului, titlul de Doctor Honoris 
Causa.

Primul ministru al Iranului a 
fost primit de secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Nicolae Ceaușes- 
cu, și de președintele Consiliului'dc 
Stat, Chivu Stoica, cu care a avut 
întrevederi cordiale.

între președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și 
primul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveida, au avut loc con
vorbiri oficiale referitoare la rela
țiile bilaterale și la unele probleme 
ale situației internaționale actuale.

Cu această ocazie, ambele părți 
au subliniat cu satisfacție desfășu
rarea rodnică a colaborării româ- 
no-iraniene și spiritul de prietenie, 
sinceritate și înțelegere reciprocă 
care caracterizează relațiile stator
nicite între cele două țări.

Cu prilejul vizitei în România a 
primului ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveida, a fost semnată „în
țelegerea între guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul im
perial al Iranului privind înființa
rea Comisiei mixte ministeriale". A 
fost, de asemenea, parafat un acord 
de colaborare culturală.

Inscriindu-se pe linia acțiunilor 
întreprinse în vederea unei mai 
bune cunoașteri reciproce și a dez
voltării relațiilor dintre cele două 
țări, vizita Excelenței Sale Domnul

Amir Abbas Hoveida constituie o 
nouă și importantă etapă în adin- 
cirea colaborării existente între 
Republica Socialistă România și 
Iran.

Pe aeroport înainte de plecare Foto : Gh. VInțilă

Realizările

bucureștene
După cum ne informează 

Direcția de statistică a orașu
lui București, planul produefiei 
globale industriale a Capitalei 
pe primele 10 luni a fost înde
plinit în proporție de 102,2 la 
sută, iar cel al producției mar
fă vîndută și încasată în pro
porție de 101,9 la sută. Au fost 
realizate, peste plan, 2 032 
tone de oțel, 3 156 tone de la
minate finite pline, 4 390 tone 
de țevi din oțel, 277 500 mp de 
țesături din bumbac și tip 
bumbac, 123 400 mp de țesă
turi din lînă și tip lină, 226 
tone de unt, 4 490 tone ulei co
mestibil. In ceea ce privește 
productivitatea muncii, preve
derile planului au fost depă
șite cu 1,7 la sută.

(Agerpres)

Vineri dimineață a părăsit Capi
tala Excelența Sa Amir Abbas 
Hoveida, primul ministru al Iranu
lui, împreună cu soția, care, la 
invitația președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
făcut o vizită in țara noastră.

împreună cu înaltul oaspete au 
plecat dl. Mehdi Samii, guvernato
rul Băncii Naționale iraniene, d-na 
Farokhroo Parsay, adjunct al mi
nistrului educației, și alte persoane 
oficiale care l-au însoțit în vizita 
sa în România.

Premierul iranian a fost condus 
la aeroportul Băneasa de președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, cu soția, 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de 
membri ai Consiliului de Stat și ai

guvernului, conducători ai unor in
stituții centrale, generali și ofițeri 
superiori, ziariști. Au fost de față 
membrii delegației economice gu
vernamentale iraniene aflate in 
țara noastră. Pe aeroport erau ar
borate drapele de stat iraniene și 
românești. După intonarea imnuri
lor de stat ale celor două țări, pri
mul ministru al Iranului și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
României au trecut în revistă 
garda militară de onoare. Apoi, 
oaspeții și-au luat rămas bun de la 
persoanele oficiale aflate pe aero
port.

înainte de a se urca în avion, 
premierul Iranului și-a luat un 
călduros rămas bun de la președin
tele Consiliului de Miniștri al Ro
mâniei. Un grup de pionieri au 
oferit flori oaspeților.

(Agerpres)

De. !a. trîmisu 
special în R. D. Vietnam

nostru
llie PURCARU

Am coborît mai multe treple sub 
pămînl, sub cîmpie, într-o cetate sub
terană despărțită de luminile zilei prin 
șiruri de ziduri fortificate. Zeci de oa
meni lucrează aici, în. schimburi de 
zi și de noapte ca-n orice uzină, sub 
sclipirea becurilor albastre prinse 
deasupra mașinilor sau, în unele 
locuri, lîngă fulgerul scurt al lămpi
lor cu acetilenă. Mă aflu în uzina e- 
lectrică din orașul T., mutată — din 
cauza condifiilor de război — sub 
părnînf.

ÎNTOARCEREA rindunelelor
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Cine este acest uriaș în
fr-o ipostază atît de fragilă 
și care mobilizînd fantastice 
și complicate energii inti
me, manifestă tendinje și 
posibilităfi de a restructura 
și înnobila universul în 
care se așează 1 Cine este 
acest Făt-frumos — care, a- 
poi, îndată ce a venit pe 
lume — și chiar cu mult 
înainte de a se arăta — cu 
aceleași miracole ale lui 
spală și arde și purifică ini
ma și mintea părinților, 
schimbîndu-i și transfigu- 
rîndu-i ; și apoi suflă în fe
restrele și în perefii casei 
aceleași miracole — iar 
casa crește și ea și capătă 
strălucire și robusteje, altă 
rezonanfă, altă căldură. Cine 
este acest zeu, păzitor al 
casei, mic și neajutorat — 
și aducînd cu el în casă, a- 
găfate de scutecele lui, ca 
de un năvod, toate conste
lațiile din univers și din ini
ma noastră I ?

Și — mai departe — cine 
esfe acest copil care trece 
ca un vînticel de primăva
ră prin creșe, \ 
nije, prin școli, 
oamenilor, — și 
peste fot colbul 
uscat și topește 
ghia|a, și bate ca un vînt de 
martie și de aprilie mereu 
împotriva burnijii, mereu

prin grădi- 
prin inima 
alungă de 
și frunzișul 
zăpada și

împotriva colbului și împo
triva iernii, învăluind lumea 
cu o respirație de iarbă 
verde, de lan răsărit ?...

Acest copil vine în lume 
cu niște misiuni colosale, de 
a păstra și reda finerejea 
oamenilor. EI merge cu a- 
ceste subtile regenerări și 
înnoiri în cînipul spiritual, 
social, pînă cînd ajunge să 
preia de la părinfi, de la 
generafiile pe care le gă
sește sarcinile lumii.

S-a vorbit mai pufin de 
călre specialiști despre con
tinuarea acestor puteri mi
raculoase dincoace de pra
gul nașterii — puteri cu 
care copilul pășește în lu
mea noastră, exercifînd și 
asupra ei aceleași generoa
se forje de înnoire și înti
nerire ca asupra organismu
lui mamei. Minunile — sau 
fenomenele de înflorire vi
tală provocate de el în 
corpul mamei lui — conti
nuă să le declanșeze 
necontenit apoi asupra în
tregii familii — și mai de
parte asupra societății- A- 
ceasfă seînteie a vieții — a- 
ceastă umanitate gingașă in
stalată în casa noastră — 
declanșează prin reaefie în 
lan) viafa nebănuită din noi. 
Fiecare copil radiază în ju
rul lui chemări, solicitări 
profunde și miraculoase, sti-

Traian COȘOVEI

mulînd în părinfi și în fo|i 
cei din jurul lor forje la
tente, nebănuife, izvoare de 
energie fizică și spirituala 
pînă atunci necunoscute.

îmi închipui copilul ca un 
stol de mii de rîndunele 
bătînd din mii de aripi. II 
văd în casa părinților lui, 
pe umerii și pe creștetul 
tatălui lui, pe mîinile bu
nicilor, odihnindu-se după 
lungi călătorii peste ocea
ne nepătrunse și pregătin- 
du-se să-și continue clădi
rea acestui cuib — care 
este familia, colectivitate.

Este cea mai mare, cea 
mai uriașă și indestructibilă, 
și în același timp cea mai 
generoasă legătură a noas- 
fră cu lumea. Esfe ca și 
cum, prin venirea copilului 
printre noi am fost dintr-o 
dată racordați la niște fan
tastice stafii de emisie se
crete și uriașe, pe care nu 
le bănuisem. Descoperim 
lumea — umanitatea. Des
coperim universul. Expe
riență uriașă, totală, du- 
rînd apoi toată viafa, avînd 
uriașe înrîuriri asupra noas
tră și legîndu-ne definitiv 
de lume.

Esfe greu de spus — și 
ar fi important de privit o- 
dată cu atenfie, cît dăruim 
din sufletul nostru copiilor ; 
cîfă umanitate 
sufletul lor și 
fate trezesc ei 
lucruri uriașe 
nouă — reciprocitatea este 
adîncă și bogată, nemărgi
nită. Un schimb continuu, 
de dăruire, de umanism, de 
frumusefi, de înnoiri de 
sentimente — un flux con
tinuu de tinere(e ne vine 
prin copil — prin copii.

îi învăjăm alfabetul și 
aritmetica — și învăfăm de 
la ei — sau ne reamintim, 
repetăm împreună cu ei și 
de la ei un alfabet mult 
mai scump și mai nobil al 
emoțiilor, al primelor senti
mente, al uriașei fantezii, 
al purității și al candorii, 
puterea de a descoperi lu
mea cu priviri proaspete, 
descoperirea unor înțele
suri și laturi noi ale lucru
rilor și ale lumii, care nu 
ni se arătaseră pînă acum 
și am fi trăit, fără să le cu
noaștem. Sădim în ei ges
turi simple, elementare și 
principii solide cucerita de

trecem în 
cîfă umani- 
în noi, cîle 
ne dau ei

umanitate pînă la ei — iar 
ei sparg necontenit 
spulberă o ghiafă și o ză
padă ce se depune în ju
rul inimii noasfre sau în 
vreun col) al casei și stimu
lează o redimensionare a 
inimii și a mintii noastre și 
ne obligă la o confruntare 
neobosită cu adevărul cel 
mai viu. El — copilul — 
esle un ghid miraculos al 
nostru purtîndu-ne prin lu
mea în care l-ani adus, o- 
bligîndu-ne să mai trecem 
odată cu el prin lumea în 
care l-am adus ; ajutîndu-ne 
să o cunoaștem 
jelegem, să-i 
frumusețea. Noi 
mat primii pași 
luat de niînă și — mai de
parte nu se mai șfie precis, 
care pe care conduce prin 
lume — pe zare se profi
lează fot mai bine doi oa
meni niergînd alături.

Și înfr-una și fără isto
vire urcă în noi din necu
noscut, din adîncul fiinfei 
noastre și din adîncul lu- 

Și 
i a 

la 
îl 

pe

Și

și să o în- 
descoperim 
i-am îndru- 
: el ne-a

mii noi valuri de energii 
fizice și spirituale, pentru 
ne menfine puternici și 
nivelul energiilor care 
transfigurează treptat | 
copil.

Vîrsfele prin care trecem 
nu se mai repetă ; stările

noasfre sufletești sînf de 
asemenea ireversibile. Fără 
copil ar urma să trecem 
prin viafă ca și cum am 
străbate un labirint, trecînd 
dinfr-o bolgie înfr-alfa, în 
urma noastră căzînd defini
tiv niște uși uriașe. Așa ar 
fi — și ar însemna o ne
dreptate — înfrucît partea 
cea mai miraculoasă a vie
ții, descoperită de fiecare 
prin el însuși ar rămîne a- 
proape în întregime îngro
pată, uitată în noi. Putin 
ne-am aminti sau am retrăi 
— și cu cît am înainta în 
vîrstă, am uita de noi — 
ca și cum via|a ne-a dat a- 
cele vîrste numai pentru a 
ne ademeni mai departe și 
apoi ni le-a retras ca pe 
niște vise uriașe în care să 
nu mai pătrundem — sau 
din care să nu mai păstrăm 
decît niște imagini reci.

Or — tocmai această ne
dreptate viafa o repară prin 
copiii noștri ; ne dă prilejul 
să mai trăim odată — la 
treapta înțelepciunii depli
ne — acele vîrste miracu
loase, pline de minuni și de 
miraje și rămase în adînci- 
mile fiinfei noastre ca niște 
nebuloase.

(Continuare 
în pag. a II-a)

Un astfel 
n-are 
întreprinderi industriale din R. D. 
Vietnam și-au evacuat, în locuri fe
rite, seefii și ateliere întregi, divizate 
în fragmente autonome, în stare să 
producă singure, să realizeze sarcini 
de plan din ce în ce mai complexe. 
Aceste micro-uzine funcționează ade
sea în cele mai neașteptate condifii : 
sub camuflajul de verdeafă sălbatică 
a junglei, la margini solitare de cîm- 
pie, în peșterile scobite în munfi, în 
adăposturi subpămîntene. Dar dacă 
decorul cel mai surprinzător a înce
tat, cum spuneam, să mai fie „senza
țional", senzațională rămîne, totuși, 
munca oamenilor în aceste condifii.

Uzina electrică subterană a orașu
lui T. constituie, la ora de fajă, una 
din importantele unităfi industriale ale 
unei întinse provincii, centrul de gra
vitate al forfelor economice ale re
giunii, sursa de energie care pune în 
mișcare zeci de uzine și fabrici, izvor 
de lumină pentru 
Coborînd aici, ' 
fon din adîncul 
presionaf, de la 
ferul de severă 
într-un continuu 
de noi pozifii.
rînd, că este vorba — după expresia 
unui băfrîn muncitor, Pham Dienh 
Dun, secretarul uneia din celulele de 
partid din uzină, de o veritabilă „tac
tică de guerilă" aplicată produefiei, 
tactică ce constă, paralel cu acțiu
nile de mobilizare și educafie, în a- 
sigurarea împotriva tuturor „eventua
lităților sumbre". Există stocuri de 
materiale necesare produefiei, provi
zii tehnice importante, bine ascunse, 
de care nimeni nu se atinge. Există 
utilaje de rezervă, generat' ire elec
trice de proporfii mai mici, suficiente, 
însă, pentru a prelua în bune con
diții sarcinile producției. Oamenii s-au 
mutat din blocuri, au părăsit orașul 
muncitoresc și trăiesc, în prezent, în 
căsufe minuscule, camuflate cu frun
ze (le-am confundat, trecînd pe lîn
gă ele, cu niște boschete), aflate foar
te aproape de treptele ce coboară 
spre uzina subpămînteană. Fiecare 
casă comunică, prinlr-un sistem de 
tranșee, cu secțiile de producfie, a- 
cesfe căi de acces fiind rezervate zi
lelor de bombardament sau patrulă
rilor în scopuri de recunoaștere ale 
aviafiei S.U.A,

de peisaj, în aceste zile, 
nimic senzafional. Numeroase

sute de așezări, 
în încăperile de be- 

pămîntului, m-a im- 
bun început, carac- 

organizare a muncii, 
asalt spre cucerirea 
Aveam să aflu, cu-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Noul complex comercial de pe strada Galații din lași

SI VIITORILOR PENSIONARI
$ ,

(Urmare din pag. I)

Care e rațiunea ~ 
de a fi

A INSPECTORATELOR SANITARE ?
în comparație cu o policlinică 

sau cu un spital, inspectoratul sa
nitar de stat (I.S.S.) este o institu
ție mal puțin cunoscută și mai pu
țin solicitată de public. Aceasta 
pentru că medicii care activează 
la I.S.S. nu au o legătură directă 
cu bolnavii, nu fac internări, o- 
perații și nu recomandă trata
mente. Medicii inspectoratului sa
nitar au o funcție deosebită : sînt 
inspectori.

Ce rol are inspectoratul în ansam
blul unităților care veghează la a- 
părarea sănătății publice și ce in
spectează inspectorii igieniști ? El 
este „organul care are sarcina de 
a controla, îndruma și lua măsuri 
pentru aplicarea unitară a norme
lor și instrucțiunilor de igienă și 
antiepidemice, precum și de a in
vestiga factorii de mediu care pot 
influența starea de sănătate a 
populației". Din punct de vedere 
sanitar, sub controlul inspectorate
lor intră unitățile comerciale de 
orice fel, unitățile medicale și cele 
economice...

Care este eficiența inspecției, a 
inspectoratelor ?

în căutarea
identității...

9
în linii generale, inspectoratele 

sanitare de stat își ghidează acti
vitatea după indicațiile M.S.P.S. în 
fapt: la un an o dată, ministerul 
lansează inspectoratelor regionale 
un plan de muncă sumar. La rîndul 
lor, inspectoratele regionale, îm
preună cu inspectoratele raionale, 
adaptează planul sumar anual 
condițiilor locale.

Să luăm ca exemplu planul 
grupei de igienă a alimen
tației. Indicațiile sumare ale minis
terului sună după cum urmează : 
„Inspectoratele vor avea în vede
re : asanarea factorilor de mediu 
care intervin în procesul epidemic 
al bolilor; înlăturarea factorilor 
care intervin în impurificarea cu 
substanțe chimice a produselor 
alimentare ; controlul stării de ali
mentație și nutriție pe categorii de 
cetățeni ; urmează alte indicații.

Iată acum acest plan sumar, 
adaptat de Inspectoratul sanitar al 
regiunii București. „Inspecțiile raio
nale se vor ocupa de trei pro
bleme :

I. Raționalizarea alimentației.
Ce trebuie să urmărească 

inspectorii raionali în această 
direcție (copiem textual), a) Asi
gurarea unei bune stări de nu
triție (se înțelege, a cetățenilor din 
regiunea București). Am întrebat 
pe inspectori : cum se urmărește 
realizarea acestei prevederi din 
plafonul de muncă? „Firește, ni s-a 
răspuns, nu ne ducem din casă în 
casă pentru a întocmi cetățenilor 
meniuri săptămînale. în schimb, 
putem iace astfel de recomandări 
localurilor de consum colectiv". 
Se știe însă că unitățile de alimen
tație publică lucrează după un re- 
țetar asupra căruia și-a dat avizul 
și M.S.P.S., precum și cel mult după 
cererea consumatorilor — nu după 
recomandările inspectoratului.

b) Produsele alimentare să fie 
plăcute consumatorilor (?1).

Aici e un teren mai greu de des
țelenit. Adică în cș fel trebuie să 
intervină un inspector sanitar pen-

tru ca un produs să fie plăcut con
sumatorilor ?

De la Inspecția sanitară a raio
nului Alexandria aflăm că lucrul e 
foarte simplu : inspecția sanitară 
observă cam ce produse sînt greu 
vandabile-' și anunță organele în 
drept să ritPmai fabrice marfa res
pectivă IR'Ub putem să spunem? 
Dacă mOdicii-inspectori se ocupă 
cu asemenea lucruri, ce le mai xă- 
mîne de făcut vînzătorilor, respon
sabililor de magazine, merceolo
gilor î Dar funcționarilor Inspecției 
comerciale de stat ?

...Și planul „adaptat" atinge...
Punctul III : îmbunătățirea, uni

formizarea și păstrarea corespon
denței ? 1

Ei, da 1 Cu acest punct principal 
din planul de muncă anual, ins
pectoratelor li s-a dat o „perspec
tivă". S-a pus punctul pe i. 
Este, fără putință de tăgadă, o pre
vedere pur sanitară I

în definitiv, dacă cel puțin o 
parte din obiectivele pe care și 
le propune Inspecția sanitară sînt 
nepotrivite, sau irealizabile, cu 
ce ar trebui ele înlocuite ? Nu a- 
vem căderea să întocmim pentru 
această instituție un plan de 
muncă. Ne socotim, în schimb, da
tori să semnalăm efectul carențe
lor ei de orientare. Și anume : în 
timp ce medicii inspectori se in
teresează de mărfurile greu van
dabile sau caută cele mai bune 
metode de a purta și îndosaria 
scriptele, în unele unități de ali
mentație publică sînt încălcate în 
mod grosolan cele mai elementare 
reguli și norme de igienă. în a- 
ceastă materie de igienă, restau
rantul principal din orașul Zim- 
nicea, de pildă, a devenit în ultima 
vreme un exponent al indolenței. 
Aici vesela și paharele consuma
torilor sînt spălate toate în apa 
aceleiași căldări... La alt res
taurant, „Ciocîrlia", din Alexan
dria, așa-zisa instalație sanitară 
este într-o stare deplorabilă.

...Inspectoratul „este organul 
care are ' sarcina de a controla, 
îndruma și lua măsuri pentru a- 
plicarea unitară a normelor și in
strucțiunilor sanitare", glăsuiesc 
indicațiile M.S.P.S. Au fost contro
late de către inspecția sanitară 
unitățile de alimentație publică a- 
mintite ? Au fost. Cea din Zimni- 
cea, de pildă, în ultimii doi ani — 
de două ori. Prima dată, „pe mo
tive de lipsă de igienă", unul din
tre inspectorii sanitari ai regiunii 
a intenționat să aplice localului o 
amendă de 3 500 lei. Dar intenție 
a rămas. Apoi a venit în con
trol al doilea inspector, care, spre 
deplina satisfacție a ospătarilor, 
a constatat că localul e... curat.

Curat... murdar.

...si a
9
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Firește cele relatate mai sus nu 
pot fi generalizate; mare parte 
dintre obiectivele urmărite de in

spectoratele din țara noastră sînt 
judicioase, îndeplinirea lor fiind 
foarte necesară. Astfel, se fac a- 
nual mii de controale cu adevărat 
sanitare, se analizează numeroase 
probe extrase din cele mai dife
rite produse alimentare, din apă și 
din aer. în final, mai precis din trei 
în trei luni, medicii inspectori întoc
mesc un bilanț al activității. Mai 
departe? Situația este înaintată la 
inspectoratul regional. Inspectora
tul regional o multiplică și o 
înaintează și mai departe — celor 
două foruri tutelare : sfatului popu
lar regional și M.S.P.S. Ce se face 
la sfatul popular cu situațiile tri
mestriale primite de la inspecto
ratele raionale ? Sînt centralizate, 
pentru a se vedea dacă s-a atins 
indicele de control planificat. Dar 
ministerul de resort? De asemenea. 
Datele mai folosesc și la sta
bilirea premiilor trimestriale. Și 
după ce se vede dacă s-a atins 
indicele și se fac premierile, ciclul 
trimestrial se reia : iar încep con
troalele și iar se întocmesc refe
ratele.

Totuși, la Inspectoratul sahitar al | 
regiunii București, unii inspectori au | 
afirmat că munca lor e eficace. | 
Spre convingere, ni s-a prezentat | 
un referat. Care — mirare 1 — 
constata tocmai că în unitățile I 
controlate din punct de vedere i- I 
gienic — lipsurile se mențin de î 
ani de zile 1

Socotim .că nu. este nevoie să | 
demonstrăm în continuare că în s 
activitatea acestui important sector I 
al sănătății publice și-a făcut loc 
o mare doză de birocrație și for- , 
malism. Cîteva concluzii se impun 
din capul locului : a) se cere în 
primul rînd așezarea inspectorate
lor pe o platformă de muncă rațio
nală, elaborarea unor planuri rea
liste, bine gîndite, în care să se 3 
țină seama de puterea de in- | 
vestigație a medicilor inspectori, I 
de calificarea lor și de spe
cificul regiunii și raioanelor; 
b) pentru a-și lărgi raza de 
acțiune, inspectoratul sanitar — 
cel puțin în problemele de igienă 
alimentară — trebuie să-și creeze 
ajutoare. în primul rînd, poate 
atrage în jurul său controlul ob
ștesc și chiar consumatorii; c) in
spectoratele controlează, îndrumă, 
fac investigații. Dar toată această 
activitate trebuie să aibă o finali
tate. Aceste instituții trebuie să-și | 
manifeste autoritatea mergînd. chiar i 
pînă la a împiedica funcționarea u- | 
nor unități care încalcă în mod | 
flagrant normele sanitare. De a- 0 
ceea, ar fi necesar ca, la 8 
anumite intervale, să se adune B 
toți factorii de răspundere spre a | 
analiza în profunzime aspectele 
constatate, spre a trage concluzii 
de interes general, ce pot deter
mina realmente măsuri eficiente la 
nivelul unor organe locale sau 
chiar centrale.

Sînt doar cîteva păreri, sugerate 
de inspectorii sanitari și de înșiși | 
responsabilii unităților controlate. |

Gheorghe GRAURE I

„Vorbesc de limita de vîrstă, 
mă interesează, mă apropii'. în loc 
să ies la anul, ies peste trei ani. 
Am vreun avantaj ? Am — m-am 
gîndit ca fiecare om. La anul, aș 
ieși cu o pensie bună,, apropiată 
de salariul tarifar. Dacă lucrez 
pînă la 62 de ani, înseamnă că 
apuc și eu să cotizez la pensia su
plimentară trei ani și apoi îmi 
revin, cum se arată în proiectul 
de lege, încă 7 la sută din salariul 
tarifar.- Și se mai adaugă cîțiva 
ani de vechime.

Tovarășul TRAIAN CHIORNI- 
ȚĂ captează' realmente sala. E 
cel mai vechi om din uzină.

— Cînd ies la pensie, voi 
avea în uzină 48 de ani (în 
sală se aude o exclamație gene
rală de admirație). După calcule, 
dacă mai pun și sporul ce-mi re
vine pentru continuitate în a- 
ceeași întreprindere, plus sporul 
din pensia suplimentară, ies cu o 
pensie mai mare decît salariul 
meu tarifar de maistru.

Tovarășul Chiorniță consideră 
limită de 62 de ani pentru pen
sionare ca ceva de la sine în
țeles.

Așadar, viitoarea limită de vîr
stă pentru pensionare reflectă 
transformările sociale profunde 
petrecute în țara noastră, are 
adeziunea celor ce sînt în drept 
să aprecieze aceasta.

Pensia suplimentară 

e numai și numai 
in interesul salariaților
jrri9Z9
«Jylșij ynulți participant la dis- 

c^ti,3pameni tineri și vîrstnici, 
țiîjuisăjgsublinieze marile avanta
ja le oferă instituirea
pepfiijejj suplimentare, expresie a 
relațiilor de colaborare și întra
jutorare reciprocă în procesul 
muncii și în viața socială stator
nici’ în societatea noastră so
cialistă.

— Eu mai am mulți ani pînă 
la ieșirea la pensie spune 
strungarul CONSTANTIN DRĂ- 
CEA. Dar, ca și cei care se află 
în pragul pensionării, am citit cu 
interes și cu satisfacție Hotărî- 
rea plenarei Comitetului Central 
al partidului nostru și proiectul 
de lege a pensiilor.

Știm cu. toții că dreptul la pen-, 
sie plătită din fondurile stătâlui,’ 
pentru care clasa muncitoare a 
luptat încă de la apariția sa,- este 
una dintre marile realizări ale 
regimului nostru, iar prin noua 
lege sînt sporite simțitor venitu
rile pensionarilor și ale celor ca
re vor ieși la pensie de acum. îna
inte. Instituirea pensiei supli
mentare creează însă condiții ca 
cei ce vor fi pensionați în viitor 
să beneficieze de un plus la pen
sie, care este cu atît mai însem
nat ou cît ei contribuie mai mulți 
ani la constituirea fondului pen
tru pensia suplimentară.. Vă rog. 
să-mi îngăduiți să vorbesc mai 
pe larg despre aceasta.

Despăturind un ziar, tov. Dră- 
cea citește mai multe pasaje în 
care sînt prezentate avantajele 
contribuției fiecăruia la ’ forma
rea pensiei suplimentare încă de 
la intrarea în producție.

„Iată aici un tabel cu calcule 
concrete. In 35 de ani, un munci
tor care începe activitatea cu un 
salariu de 800 de lei și o încheie 
cu 2 280 lei depune pentru pensia 
suplimentară în total 11 734 lei. 
Cînd iese la pensie, el primește. 
anual 3 820 de lei, adică un spor 
lunar de peste 300 de lei, de 7 ori 
mai mult decît a contribuit el în 

‘ medie pe lună; iar întreaga sumă 
depusă o primește în numai trei 
ani și ceva. Dar pensia suplimen
tară i se plătește în continuare 
toată viața din fondurile generale 
adunate pe întreaga țară, ceea ce 
înseamnă că pensionarul poate 
încasa, după cît de lungă îi este 
viața, de două-trei ori mai mult 
decît a depus. Dar nu numai a- 
cesta este avantajul contribuției 
din primul an de muncă. In viața 
fiecăruia dintre noi se pot întîm-

pla lucruri la care nimeni nu se 
așteaptă : boală, invaliditate. 
Pensia suplimentară este de mare 
ajutor în asemenea cazuri. In 
proiectul de lege se arată că pen
sia . suplimentară se plătește și 
celor care au încetat activitatea 
fără a putea fi înscriși la pensie 
în cadrul asigurărilor sociale, 
(deoarece nu au vechimea nece
sară) sau la ajutor social (de
oarece au mijloace proprii de 
întreținere) în condițiile în 
care au contribuit cu 2 la 
sută din salariu cel puțin 12 
luni. Apoi, pensia suplimentară 
se plătește urmașilor, în condiții 
asemănătoare cu pensia de asi
gurări sociale. In proiectul de 
lege se arată că pensia de asigu
rări sociale de stat nu poate de
păși salariul tarifar care a stat 
la baza calculării ei. Dar pensia 
de asigurări și pensia suplimen
tară luate la un loc pot depăși 
salariul tarifar. Iată deci cît de 
importante sînt avantajele pen
siei suplimentare. Eu aprob și 
susțin din toată inima această 
prevedere, care -este o expresie 
a solidarității muncitorești, a • 
umanismului societății noastre".

Convingător și cu toată căldu
ra vorbesc despre instituirea pen
siei suplimentare rectificatorul 
Valeriu Căpîlnă, tehnicianul Ște
fan Radu și alții, subliniind că 
este în interesul fiecăruia să con
tribuie la formarea pensiei supli
mentare.

Tineretul să ia aminte.

E o chemare 

la specializare

Mulți participant la adunare 
vorbesc cu satisfacție despre in
fluența pozitivă pe care o vor 
avea în activitatea economică a 
întreprinderilor și în viața fiecă
rui om prevederile privitoare la 
desființarea plafonului maxim al 
pensiilor și la acordarea unui 
spor de pensie celor cu vechime 
îndelungată în aceeași unitate.

Ia cuvîntul tovarășul ION DUR
BACĂ, maistru la secția strunguri 
automate.

— Desființarea plafonului ma
xim al pensiilor și sporul acordat 
pentru continuitate în aceeași în
treprindere au o mare însemnă
tate pentru economia națională, 
stimulează pe cei ■ care . lucrează 

j aâi în- șir în- acepași întreprinde
re. Mă gîndesc la secția noastră, 

_■ o secție cu mașini de înaltă teh
nicitate. Ca să le stăpînești, să le 
cunoști, trebuie timp. Tehnica 
modernă cere oameni pu înaltă 

■ pregătire. Știm cu toții că cei ce 
lucrează bine, cu spor și clau pro
duse de bună calitate, sînt toc
mai acei strungari care au o ve
chime în secție de 10—15 ani. 
Vechimea în aceeași secție le-a 
permis să treacă de la o cate
gorie de salarizare la alta, supe
rioară. Vasăzică,’ din continuita
tea în muncă în aceeași secție, la 
același gen de mașini, au de cîș- 
tigat și uzina, și strungarul. Se 
împletesc astfel strîns interesele 

. generale cu cele personale. Și 
cred că în asta constă realismul 
acestor prevederi, aș spune pu
terea lor de mobilizare. Am 51 de 

. ani. Pînă la 62, vîrsta de pensio- 
, nare,'— dar cred că voi cere să 

rămîn aici și după aceea, bineîn
țeles dacă se va socoti că mai e 
nevoie de experiența mea aci — 
voi avea o vechime în uzină de 
32 de ani. După calculele'mele, 
voi avea o pensie — adăugind 
sporul de continuitate și pensia 
suplimentară — de circa 1 700 lei. 
Cum să nu subscrii cu amîndouă 
mîjnile ? Tineretul, mai ales, să 

‘ ia aminte, — este o chemare să 
suie pe scara specializării.

Tinerii din sală aprobă. Recu
noaștem printre ei pe sculerul- 
matrițer ION DINU, cu care am 
stat de vorbă înainte de adunare. 
Are 31 de ani și a și ajuns la ca
tegoria a 7-a de salarizare. Un 
muncitor cu înaltă calificare. 
„Lucrez în această uzină de 16 
ani“... „Prin urmare, efectele 
pozitive ale continuității în 
același loc de muncă !“ „Desi

gur, proiectul noii legi a 
pensiilor dovedește o bună cu
noaștere a realității, a vieții. Sînt 
și la noi plimbăreți, tineri care 
schimbă locul de muncă. Din pri
cina asta, cîțiva dintre colegii mei 
au rămas în urmă cu una sau cu 
două categorii de salarizare. Și-au 
făcut rău singuri — iar întreprin
derii destule necazuri.

...Cere cuvîntul tînărul ing. 
VASILE CIUTACU.

— Sînt de acord cu tovarășul 
Durbacă. Datorăm mult vîrstni- 
cilor. Dar iată că la respectul 
nostru pentru opera începută de 
ei, la factorul conștiință, statul 
adaugă ca un stimulent cointere
sarea materială pentru cei ce se 
specializează ,și dau cît mai mult 
societății. Sînt convins că se va 
întări stabilitatea cadrelor ' teh
nice în uzină, ca și hotărîrea de 
a contribui și mai substantial la 
ridicarea eficientei activității e- 
conomice a uzinei.

Trebuie o ierarhizare 

științifică a grupelor 

de muncă

Intrucît în uzine și fabrici con
dițiile de muncă diferă de la 
secție la secție și chiar în cadrul 
aceluiași atelier, iar cuantumul 
pensiei și vîrsta la pensionare se 
stabilesc în funcție de grupa de 
muncă, participanții la dezbateri, 
subliniind justețea acestui princi
piu, au făcut, totodată, propuneri 
în legătură cu necesitatea stabili
rii pe baze științifice a grupei în 
care se încadrează locurile de 
muncă.

„Eu lucrez la tratamente ter
mice — spune muncitorul VA
SILE ȚAPORA. In acest sector 
condițiile de muncă s-au îmbu
nătățit foarte mult față de cele 
care existau cu 10—15 ani în 
urmă. Totuși, condițiile de muncă 
ale noastre, ale celor de la trata
mente, sînt diferite față de alte

sectoare ale uzinei. In proiectul 
de lege se arată că încadrarea 
locurilor de muncă la o grupă sau 
alta se va face prin hotărîre a 
Consiliului de Miniștri. Cînd se 
va stabili aceasta, ar trebui să se 
țină seama de deosebirile exis
tente chiar în uzinele unde, în 
general, locurile de muncă se în
cadrează la grupa a III-a“. Refe- 
rindu-se la aceeași problemă, 
tehnicianul RADU ȘTEFAN a- 
daugă : „Eu propun să se editeze 
broșuri în care să se arate clar și 
amănunțit la ce grupe se înca
drează diferite locuri de muncă, 
astfel ca fiecare să știe ce ve
chime în muncă i se socotește 
acolo unde lucrează".

★
Adunarea sindicală de la Uzi

na mecanică din Sinaia s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
lucru. Majoritatea participanțiloi' 
la cuvînt au arătat că publica
rea în presă și supunerea proiec
tului de lege în dezbaterea ' co
lectivelor de oameni ai muncii 
constituie o caracteristică a acti
vității partidului nostru, care 
consultă masele largi ori de cîte 
ori se iau hotărîri de însemnătate 
deosebită, o expresie a democra
tismului societății noastre.

In cadrul dezbaterilor s-au for
mulat cîteva propuneri:

• Să se precizeze că : conti
nuitatea în muncă, prin care se 
acordă sporuri la pensie, poate 
fi socotită luîndu-se în conside
rare anii din oricare perioadă a 
activității salariatului.

• Bărbații care au vechimea 
în muncă de peste 40 de ani și 
femeile cu o vechime de peste 
35 de ani să poată primi, la ce
rere, pensia de asigurări sociale 
înainte de împlinirea limitei de 
vîrstă prevăzută de lege.

• Pentru femeile care nasc și 
cresc cel puțin doi copii, limita 
de vîrstă pentru pensionare să fie 
de 55 de ani.

® Să se precizeze că timpul cît 
un salariat a fost pensionat din 
motive de boală se socotește ve
chime în muncă.

AVEȚI SCARA 
PERSONALĂ ?

La Craiova — și ca 
să fiu și mai exact de- 
cîf un Doxa, pe strada 
Dudului — s-au ridi
cat niște construcții in
dustriale. O fabrică de 
sucuri, alta de gheață, 
niște depozite, mă rog, 
un complex. Cum era 
și normal, a fost ridicat 
în jurul acestor fabrici, 
care au intrat în func
țiune, un gard de be
ton foarte bine armat. 
Dar o dată cu ridicarea 
acestui gard s-au pe
trecut și niște lucruri

— Vine ! Mă chea
mă portarul s-o recu
nosc, îi face bilet de 
intrare, și ca să nu-i 
deranjez prea mult fin 
prietena pînă la înce
tarea lucrului, iese o- 
dată cu muncitorii.

— Printre locatarii 
„încercuiți" nu sînt și 
tineri care au ajuns la 
vremea căsătoriei ?

— Ba da. Chiar ve
cina din stînga are o 
fată, au amînat nunta.

— De ce ?
— Au invitat vreo

de Nicufă 
TÂNASE

UN NOU HOTEL LA 
POIANA BRAȘOV 
în Poiana Brașov,' la o 

altitudine de peste 1 000. de 
metri, au început1.- lucrările 
de construcție a unui nou ho
tel. Proiectat la o capacitate 
de 140 de locuri, el va fi dat 
în folosință în ultimul tri
mestru al anului viitor. La 
construcția lui, lucrătorii Trus
tului 5 Brașov vor utiliza 
mozaicuri, marmură și cera
mică smălțuită. încăperile vor 
fi decorate cu fresce, vitralii 
etc.

La parterul hotelului se vor 
amenaja un bar de zi și un 
bar de noapte, precum și o 
sală restaurant. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)
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Tinerețe fără băfrîneje — 
dacă există așa ceva — a- 
ceasfa înseamnă tinerețe 
fără bătrînețe. Privim toată 
viaja la copii, cu sufletul la 
gură, ca la niște oameni 
care frec mereu peste abi
suri. Și nu privim — parti
cipăm poate mai încleștați 
decît ei — și participînd, 
ne dăm seama de acest 
eroism al vieții, cuprins în 
ea — și pe care l-am ob
servat mai puțin, cînd l-am 
trăit noi înșine. Eroismul cu
noașterii, eroismul muncii, 
al creației, eroismul iubirii 
— eroismul de a deveni tot 
mai uman, mai desăvîrșit. 
Prin copiii noștri reluăm un 
anevoios și splendid proces 
de umanizare, de selectare 
a valorilor, delectînd me
reu — și prin ei — ceea 
ce nu mai corespunde, ceea

ce nu mai trebuie. Urmăm 
un lung proces de reali
zare a doua oară — de 
data asta prin ei : o reali
zare mult mai grea decît 
aceea directă, prin noi în
șine — dar și mult mai 
adevărată. Ne regăsim în 
copil cu partea bună a fi
inței noastre ; uneori întîl- 
nim în ei defecte ale noas
tre, cu care am dus o luptă, 
pe care le-am învins — 
sau nu le-am învins de tot 
— și reîntîlnindu-ne cu ele 
în copilul nostru le mai în
vingem odată, . ajutîndu-l, 
convingîndu-l, implorîndu-l 
să le învingă, poruncindu-i 
să le învingă — și treptat 
și în chip fericit măsurăm 
progresul lor față de noi — 
acel dram cîștigaf față de 
noi și simțim cum mai în
vingem odată prin ei I

Copilul ne înlănțuie și ne 
împovărează cu toate pro
blemele lumii ; asta înseam

nă să nu mai fim indife
renți față de nici una din 
problemele lumii — pentru 
că nici o problemă nu oco
lește pe copiii noștri. Deve
nim interesați, sensibili la 
problemele lumii, la grijile 
colectivității ; trăim tot mai 
aproape de lume. Reușim 
prin copil să căpătăm o 
sensibilitate comună față 
de problemele societății, să 
vorbim o limbă comună ; 
să judecăm și să acționăm 
dinlăuntrul lumii — nu de 
deasupra ei — iar asta în
seamnă unitatea noastră, 
puterea noastră, tinerețea 
noastră.

Sîntem apărători discreți 
și tovarăși de joacă ai co
piilor noștri ; tovarăși de 
lecții, de înot și de pati
naj, tovarăși de hoinăreli 
prin deltă și prin munți ; ne 
alegem împreună cărțile de 
lectură, filmele; devenim

medici și educatori și con- 
fidenfi și gustăm farmecul 
marii prietenii, al marii 
sincerități,' ducem împreună 
flori acasă, abordăm dome
nii noi care ne rămăseseră 
străine, redescoperim jocul, 
bucuriile imaginației și ale 
visului treaz — toate atît 
de necesare ființei ome
nești. Toate acestea sînt ti
nerețe® restituită, dăruită 
nouă de către acei pe care 
spunem că îi dăruim vieții 
și lumii. Oare dăm mai 
mult decît primim de la a- 
cești copii? Ei sînt genero
zitatea lumii, candoarea, 
puritatea și noblețea. Fie
care copil este un mare 
vrăjitor care aruncă asupra 
lumii un pumnișor de rouă 
și sub puterea lui lumea 
strălucește.

Familia, colectivitatea u- 
mană, națiunea, lumea în
treagă dispun de miracole

aflate în ele însele. Toate 
aceste stimulente și puteri 
înnoitoare trezite de copii 
— se adaugă potențialului 
afectiv, energetic și spiri
tual al întregului popor. 
Este un potențial înalt, o 
dragoste de viață, o bucu
rie și o nădejde uriașă.

în această privință — 
legea pentru ocrotirea ma
mei și a copilului este, pe 
lîngă un gest de supremă 
și înțeleaptă ocrotire a fon
dului de aur al neamului, 
și pe lîngă un elogiu lumi
nos adus acestor ființe din 
ființa patriei, legea aceasta 
este o nobilă ocrotire a o- 
mului, a regenerării ființei 
noastre spirituale.

Cum am spus la început? 
întoarcerea rîndunelelor. 
Fiecare copil este un stol 
uriaș de rîndunele — cu a- 
cel zbor de primăvară care 
ajută adînca răscolire uni
versală de energii ale vieții.

anormale. Adică au fost 
îngrădite și niște case 
particulare care au că
zut în acest perimetru. 
E bine de știut că lo
catarii acestor case 
n-au nici în clin și mai 
ales în mînecă cu com
plexul.

Muncitorii fabricilor 
au un program bine 
stabilit. Intră dimineața, 
să zicem la ora 7 și ies 
la 3. în afara orelor de 
program n-au ce căuta 
în incinta complexului. 
Există o disciplină și 
ea trebuie respectată. 
Dar ce facem cu „par
ticularii" ? Ca să răs
pund la această între
bare, m-am deplasat la 
fata locului, adică la 
cele cîteva familii „în
grădite".

întreb o gospodină, 
soția lui Mihai Badea :

— Cînd trebuie să 
vă duceți la piață, 
după cumpărături cum 
procedați ?

— Simplu. Mă duc 
prin fabrică, îl caut pe 
maistru, îi spun ce am 
de tîrguit, îmi face un 
bon de ieșire, îl sem
nează, îl prezint porta
rului și mă duc la pia- 
fă. Nu e simplu ?

— Foarte... Dar dacă 
uitați să cumpărați, să 
zicem, pătrunjel ori 
boia de ardei ?

— Mă duc din nou 
la maistru și-mi face alt 
bon.

— Dacă o prietenă 
de-a dumneavoastră 
vrea să vă facă o vizi
tă, vrea să vă ceară un 
model de feșlaifer, ori 
de față de masă ?

sufă de persoane la 
sindrofie.
“ Ș.i?
— Lista invitaților e 

la serviciul personal al 
Complexului. îi veri
fică. Au dreptate, dacă 
printre suta de invitați 
se găsește și vreun rău
făcător ? îți ia lada cu 
sucuri, sau mai știu eu 
ce, și pe-aci ți-e dru
mul. Aici sînt fabrici. 
De un singur lucru ne 
plîngem. După ora 22 
nu mai avem voie să 
intrăm pe poartă.

— Dacă întîrziați la 
un spectacol, dormiți la 
hotel ?

— Nu. Mergem cu 
scara.

— Cum adică cu 
scara ?

— Ne-am făcut niște 
scări ușoare, din mate
rial plastic. Le luăm cu 
noi și le lăsăm la gar
deroba teatrului ori a 
cinematografului. La 
întoarcere sărim gardul 
cu ajutorul scării por
tative.

— Paznicii nu spun 
nimic ?

— Ei păzesc poarta. 
Să nu intrăm noi pe 
ea. De la orele 22 au 
dispoziție să nu lase 
pe nimeni să intre sau 
să iasă pe poartă.
j— Copii aveți ? Ei 

cUm se descurcă ?
— Admirabil. Ne-au 

rugat să le facem ha
late.,. Să-i vedeți cum 
se duc prin fabrică și 
se joacă de-a ingine
rii...

— Ce fac cu halate
le ?

— Sînt degustători. 
Degustă sucul și cele

lalte răcoritoare care 
se fabrică aici... Știți că 
au făcut niște memorii 
la secția comercială a 
sfatului regional și la 
Ministerul Industriei A- 
limentare, și la...

— Copiii ?l Ce me
morii ?

— Păi au cerut să se 
amplaseze aici, în com
plexul „nostru" o fa
brică de ciocolată, una 
de jeleuri, alta de bis
cuiți, copiii din grupa 
mică au venit și ei cu 
revendicări, vor o fa
brică de tapiocă. Noi, 
părinții copiilor, am fi 
de acord să se facă 
aici fabrică de jucării, 
dar de dulciuri nu. Ar 
fi nenorocire. S-ar a- 
lege praful de dantura 
copiilor. Numai noi 
știm.ce-am pătimit cu 
ei pînă s-au obișnuit 
cu sucul.

— Dar cereri ca să 
vă dea locuințe în a- 
fara complexului ați 
făcut ?

— Vă rog, nu-mi 
mai aduceți aminte de 
cereri. De un an de zile 
numai cereri facem. 
Vă rog din suflet, dacă 
iubiț. copiii, intervenit1 
dumneavoastră ca nu 
cumva să ia cineva în 
serios memoriile lor. 
Să nu cumva să facă 
aici o fabrică de dul
ciuri. Inlerveniți ?

— Am să încerc. La 
revedere.

— Plecați ?
— Da.
— Păi nu-mi da fi

bonul de ieșire să-i
semnez ? N-o să vă
dea voie portarul să...

— Am intrat far ă
bon.

— Aveți scară per-
sonală ?

— Prăjină. Prăjină 
din sticlă... Venisem 
pentru un schimb de 
locuință.

— Nu înțeleg : vă 
convine situația noas
tră ?

— Mie, personal, da, 
sînt sărilor la prăjină. 
Mă pregătesc pentru 
Olimpiada din Mexic, 
din '68. Vrînd, ne- 
vrînd, m-aș antrena, 
Dar ce mă fac cu co
piii ? Am o idee. Tre
ceți pe lista invitaților 
la nuntă și cîțiva to
varăși care ar trebui să 
rezolve problema asta 
a dumneavoastră.

— E o idee.,.l
— Dar la plecare să 

nu le dați scara.
Și am sărit gardul cu 

prăjina.
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Pe șantierele sucevene
Valorificarea cercetărilor

ale industriei alimentare

SE POATE
RECUPERA

INTIRZIEREA ?
Cele 10 luni care au trecut din 

acest an au fost încheiate de con
structorii de pe șantierele indus
triei alimentare din regiunea Su
ceava cu un bilanț nesatișfăcător. 
în această perioadă, din planul a- 
nual de construcții-montaj s-a re
alizat doar 61 la sută.

— Avem rămîneri în urmă la 
majoritatea punctelor de lucru de 
la Complexul de panificație din 
Suceava — precizează ing. AUREL 
HRIȘCĂ, șeful șantierului. Sînt 
întîrziate mult lucrările la silozul 
de produse finite, la finisajul ex
terior, rețelele de apă, canalele, 
drumurile, platformele și, bineîn
țeles, montajul utilajelor. Încer
căm să recuperăm timpul pierdut.

Care sînt cauzele acestor rămî- 
neri în urmă ?

Șeful șantierului a aruncat vina 
pe cauze din afara șantierului, pe 
întîrzierea în predarea documenta
ției tehnice, pe neconcordanțele și 
omisiunile din proiecte. Desigur, 
toate acestea au influențat nefa
vorabil mersul lucrărilor. Dar ade
văratele cauze rezidă în stilul și 
metodele de muncă defectuoase 
ale conducerii șantierului și grupu
lui 2 construcții Suceava.

— Principala cauză a rămînerii 
în urmă — ne-a relatat tov. 
GHEORGHE ILEȚCHI, dirigintele 
șantierului — constă în faptul că 
atît grupul 2 cît și Trustul regio
nal de construcții Suceava nu au 
asigurat toate condițiile pentru 
desfășurarea normală a muncii pe 
acest șantier. In cele 14 luni, de 
cînd au început lucrările, s-au 
schimbat 4 șefi de șantier, iar timp 
de aproape 3 luni șantierul nu a 
avut conducere.- Stabilitatea ca
drelor a lăsat mult de dorit și la 
punctele de lucru.

Așa stînd lu'crurile, nu este de 
mirare că perioade lungi de timp 
au lipsit materiale, iar o parte din 
muncitori, neavînd de lucru, a 
plecat pe alte șantiere. De aseme
nea, asistența tehnică a lăsat mult 
de dorit. Un caz edificator. în vara 
acestui an s-a glisat silozul de pro
duse finite. Conform normelor e- 
xistente și a experienței de pînă a- 
cum, glisarea trebuia să se termi
ne in cel mult 12—14 zile. Din ca
uză că hu s-au făcut toate pregă
tirile necesare (aprovizionarea cu 
agregate și materiale" suficiente, 
verificarea în mod temeinic a uti
lajelor etc.) și nu s-a asigurat a- 
sistența tehnică cuvenită, operația 
de glisare a silozului a durat aproa
pe o lună și jumătate.

Pe bună dreptate se pune între
barea : cum a fost posibil ca unul 
din principalele șantiere ale grupu
lui 2 construcții Suceava să fie așa 
de neglijat ?

— N-am avut cadre ■— a fost 
răspunsul inginerului VASILE 
HRAB, directorul grupului. Abia 
în ultimele luni am putut să re
partizăm un inginer ca șef de șan
tier, iar de cîteva zile, inginerul 
șef al grupului răspunde personal 
de mersul lucrărilor la acest obiec
tiv.

într-adevăr, în ultimul timp au 
fost aplicate unele măsuri. Dar tre
buie făcuta o precizare : acestea 
nu sînt de domeniul unor desco
periri savante, ci acțiuni obișnuite 

1 care puteau fi întreprinse de la 
bun început. Se pare însă că o ast
fel de practică, de a găsi soluții în 
ceasul al 12-lea, a devenit o obiș- 

1 tnuință în activitatea T.R.C. Su
ceava. Mai mulți constructori spu
neau : dacă conducerea trustului 
privea cu întreaga răspundere des
fășurarea acestor lucrări și anali
za din vreme principalele cauze 
ale tărăgănării execuției, nu se a- 
jungea la o întîrziere așa de mare, 
cu asemenea repercusiuni econo
mice nefavorabile — cel puțin trei 
luni de producție pierdute.

Nici beneficiarul nu a intervenit 
în mod hotărît pentru accelerarea 
ritmului lucrărilor pe șantier. E 
drept, Ministerul Industriei Ali
mentare, prin delegații săi, a făcut 
aproape lunar analize ale situației 
șantierului. Numai că aceste anali
ze nu s-au soldat cu măsuri efi
ciente, menite să curme din rădă
cini deficiențele și cauzele ritmu
lui nesatisfăcător de realizare a in
vestiției. Montorii au venit de trei 
ori să înceapă instalarea utilajelor, 
dar, neavînd condiții de lucru, cum 
au venit așa au plecat.

Și pe alte șantiere ale Ministe
rului Industriei Alimentare din re
giunea Suceava situația este nesa
tisfăcătoare. Din cauza unor gre
șeli de proiectare, moara din raio
nul Rădăuți nu va fi gata la sfîr
șitul anului, așa cum era prevăzut. 
La extinderea fabricii de pîine de 
la Vatra Dornei, nu s-a găsit încă 
o soluție corespunzătoare pentru a 
se desfășura procesul de fabrica
ție paralel cu lucrările de con
strucție. Se apreciază că vor ră
mîne nerealizate lucrări în valoa
re de circa 500 000 lei.

,s

Discutînd despre mersul lucră
rilor la fabrica de pîine din Su
ceava, cu tov. ION CONSTANTI- 
NESCU, directorul trustului de pa
nificație, acesta ne spune :

„Din punct de vedere fizic, toate 
lucrările sînt începute, dar nici una 
nu este terminată. Finisajul se 
desfășoară lent și nu putem înce
pe montarea utilajelor care au și 
sosit pe șantier. Constructorul ne
glijează, pur și simplu, lucrările 
la fabrica de pîine".

Tov. MIHAI GlDEI, inginerul 
șef al grupului 2 construcții, este 
de altă părere : „Nu putem execu
ta finisajul pentru că nu avem 
montate utilajele. Dacă efectuăm 
finisajul în avans, el se deterio
rează în timpul

După cum se 
aruncă vina pe 
constructorul pe 
căuta în comun, ______ ,
măsuri pentru înlăturarea defici
ențelor existente.

Am pus întrebarea : ce trebuie 
întreprins acum pentru recupera
rea rămînerilor în urmă ?

— Dacă se lucrează în ritmul din 
ultimele zile, este posibil ca pînă 
la sfîrșitul anului să se realizeze 
întreaga investiție — ne-a spus 
ing. AUREL HRIȘCĂ, șeful șantie
rului. Cu o condiție însă: ca Trus
tul regional de construcții Suceava 
să asigure forță de muncă califi
cată și materialele necesare — 
țeava, fitinguri, profile metalice, 
tablă striată etc. Ne dăm seama 
că, în aceste luni, condițiile de 
lucru. sînt mai grele, dar sîntem 
hotărîți ca la moară să înceapă 
rodcțjul nțecanig. .pînă. la șfîrșitul 
anului.

Timpul scurt care a mai rămas 
pînă la scadența intrării în funcțiu
ne a obiectivelor industriei alimen
tare din regiune trebuie folosit din 
plin pentru^ a se recupera rămîne- 
rea în urmă. Atît constructorul cît 
și beneficiarul au datoria să res
pecte cu strictețe angajamentele 
luate cu prilejul analizei ce a avut 
loc zilele acestea pe șantier, în le
gătură cu completarea forței de 
muncă, urgentarea livrării anumi
tor utilaje și a materialelor abso
lut necesare pentru grăbirea rit
mului lucrărilor. Intervenția 
sprijinul ministerului trebuie 
fie mai active și eficiente, să se 
concretizeze în măsuri energice. în 
prezent nu mai este loc pentru 
discuții și vizite de informare, ci 
sînt necesare acțiuni hotărîte me
nite să asigure punerea grabnică 
în funcțiune a obiectivelor indus
triei alimentare din regiunea Su
ceava.

montajului". 
vede, beneficiarul 
constructor, iar 

beneficiar, fără a 
cum ar fi normal,

și 
să

Nisfor ȚUICU
corespondentul „Scînteii"
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științifice
în agricultura

maramureșana

MAI MULT DINAMISM
ÎN POPULARIZAREA

Șl APLICAREA ÎN PRODUCȚIE
A REZULTATELOR

O clădire modernă, cu 
trei etaje. Pe ușile came
relor de la parter au 
prinse plăcuțe cu in
scripții : laboratorul 
analize, camera de 
lanțe, fotometrie, depo
zit de reactivi... La cele
lalte etaje, alte labora
toare cu obiective carac
teristice pentru orice acti
vitate de cercetare. Clădi
rea cu geamuri mari și 
camere în care mai dăinuie 
mirosul de var și vopsea 
se află la Livada, o co
mună din Țara Oașului, și 
aparține stațiunii experi
mentale agricole care a 
luat ființă cu cîțiva ani 
în urmă.

în realizările stațiunii 
de la Livada, se oglindesc 
marile posibilități ale agri
culturii regiunii Maramu
reș într-un viitor nu prea 
îndepărtat. Cercetările 
care se întreprind urmă
resc tocmai să pună la 
dispoziția gospodăriilor de 
stat și cooperativelor agri
cole din regiune metode 
noi mai eficiente de 
lucrare a pămîntului și de 
creștere a animalelor. O 
vizită în cîmp, pe la labo
ratoare, discuții cu cerce
tătorii scot în evidență 
cîteva din aceste metode, 
care au ajuns să se cris-

fost

de 
ba

talizeze în cei cinci ani de 
activitate a stațiunii.

Mai întîi e necesar să 
amintim condițiile natu
rale din partea locului: 
plouă foarte mult. Mult 
mai mult decît în majori
tatea zonelor agricole ale 
țării. Avantajul umidității 
este aici, în zonă delu
roasă, într-o măsură ani
hilat de efectul de spă
lare al 
ceasta 
de aici 
materii 
aciditate ridicată. Deci și 
măsurile agrotehnice tre
buie să țină seama de a- 
cest aspect.

Folosirea în complex a 
îngrășămintelor și amen
damentelor a făcut ca re
colta de grîu, pe solurile 
podzolice, sărace, să spo
rească cu 2 200 kg. la hec
tar, față de terenul mar
tor. Și la porumb, aplica
rea amendamentelor îm
preună cu îngrășămintele 
a dus la obținerea unor 
sporuri mari de recol
tă, care au ajuns la 
peste 1 000 kg la hectar. 
Ținîndu-se seama că 
amendamentarea terenu
lui se face o dată la 4 ani, 
lucrarea este rentabilă. 
Cercetările au permis să 
se stabilească dozele cele 
mai economice de îngră-

apelor. Din a- 
cauză pămîntul 

este sărac în 
hrănitoare, cu o

cele mai 
amenda-

șăminte, ca și 
bune tipuri de 
mente, evidențiindu-se în . 
mod deosebit dolomitul, 
zgura de furnal, spuma de 
var etc. La porumb s-a 
evidențiat în mod deosebit 
combaterea buruienilor pe 
cale chimică. Folosirea a 
4 kg de atrazin la hectar 
a dus la distrugerea bu
ruienilor, încît nu a fost, 
nevoie să se dea decît o 
singură prașilă, iar recolta 
a sporit foarte mult. în 
ce privește protecția plan
telor au fost obținute 
bune rezultate în comba
terea manei cartofului cu 
ajutorul fungicidelor or
ganice pe bază de staniu, 
zinc și mangan.

Fiind situată într-o re
giune cu veche tradiție în 
creșterea animalelor, sta
țiunea experimentală Li
vada întreprinde și nu
meroase experiențe pe 
probleme de zootehnie. 
Atrag, atenția eforturile 
care se fac pentru fixarea 
mai bună a caracterelor 
la vaca din rasa Brună de 
Maramureș. S-a ajuns la 
exemplare care dau o pro- 

™dd6$b de 4 000—4 500 litri 
^Qei^fte. Sînt în al doilea 
'ahdubfările de încrucișare 

’-■'baȚ@ âu ca scop îmbună- 
tățMt'a rasei de oi Merinos 
tfahsilvănean. Stațiunea a

' rnn.(,

și ajuns să pună la dispo
ziția unităților agricole din 
regiune un număr însem
nat de animale de rasă. 
Anual se livrează 50 tău- 
rași, 50—100 juninci, 200 
berbecuți, 200 vieri și 
scrofițe.

Sînt cîteva realizări care 
vorbesc despre munca și 
entuziasmul cercetătorilor 
de la Livada. Dar realiză
rile unei stațiuni experi
mentale, oricît de bune ar 
fi ele, Valorează foarte 
puțin dacă nu-și găsesc o 
largă aplicare în practică, 
pentru a contribui la spo
rirea producției în gospo
dăriile de stat și coopera
tivele agricole.

Stațiunea are mai multe 
puncte de sprijin la Mă- 
dăraș, Satulung, Drăgu- 
șeni, Remetea, Orașu-Nou, 
pe pajiștea de la Țiganu 
din Munții Gutinului. De 
asemenea, a organizat cen
tre experimentale la co
operativele agricole din 
Petrești și Domănești. 
Multe din experiențele 
întreprinse în stațiune au 
fost verificate aici în con
diții de producție, iar 
acum metodele care s-au 
dovedit eficiente se aplică 
pe suprafețe mari în uni
tățile respective și în al
tele situate în jurul sta
țiunii.

Totuși, rezultatele ob
ținute în activitatea de 
cercetare nu au devenit 
un bun al tuturor unită
ților agricole din regiune. 
Dovada o oferă nivelul 
încă scăzut al producției 
de cereale din multe co
operative agricole și chiar 
gospodării de stat din re
giune. în acest an, regiu
nea Maramureș a obținut 
o recoltă de grîu cu mult 
sub posibilități. Care este 
cauza?. Cercetătorii din 
stațiunea experimentală 
Livada afirmă că uncie 
probleme rezolvate de ei 
nu se aplică în practică 
așa cum trebuie. Suprafe
țele fertilizate cu gunoi 
de grajd și îngrășăminte 
chimice sînt necorespun
zătoare. Același lucru și în 
ce privește folosirea a- 
mendamentelor — princi
palul mijloc de „vinde
care" a solurilor acide ale 
regiunii. Dar chiar și a- 
colo unde au început să 
fie aplicate, ele sînt îm
prăștiate cu lopata din 
căruță, neuniform.

Rezultatele nesatisfăcă
toare din producție se 
datoresc, în principal, de
fecțiunilor care 
în 
ganda agricolă 
care răspunde, în primul 
rînd, consiliul agricol re-

există 
ce. privește, propa- 

și de

gional. Cu prilejul unei 
analize făcute de comite
tul regional de partid s-a 
constatat că se fac unele 
consfătuiri avînd ca temă 
aplicarea diferitelor mă
suri agrozootehnice, dar 
că apoi nimeni nu se mai 
interesează de felul cum 
recomandările făcute se 
aplică în practică. Ba mai 
mult. Unele fonduri des
tinate propagandei agri
cole au luat altă cale sau 
au fost cheltuite nejudi- 
cios.

Pentru 
bune pe 
stațiunea 
Livada în activitatea de 
cercetare să fie aplicate 
larg în producție se cere 
desfășurarea unei largi 
activități de popularizare, 
în egală măsură, cercetă
torii, cît și consiliile agri
cole trebuie să urmărească 
această latură importantă 
a activității stațiunilor 
experimentale : generali
zarea în practică a rezul
tatelor obținute. Activita
tea de cercetare va fi 
apreciată, în ultimă ins
tanță, după rezultatele 
care vor fi obținute în 
producție de cooperativele 
agricole și gospodăriile 
de stat din regiune.

ca rezultatele 
care le obține 

experimentală

Ion HERȚEG

(Urmare din pag. I)

Co

con-

noii construcții, 
a pieselor de 

schimb : perspectiva. Și so
luția ?

Era atmosfera în care s-a 
ivit, în vara anului trecut, 
momentul de cumpănă al 
începerii 
noua halăwio

într-o secție a întreprinderii de utilaje pentru industria ușoară din Tg. Mureș 
Foto : M. Andreescu

tînărul inginer Mircea 
dreanu se angajase cu toate 
forfele împotriva rutinei. 
Cunoscînd colectivul, și-a 
dat seama că se poate nă- 
zui spre o tehnicitate mai 
înaltă. împreună cu al
ții care-i împărtășeau con
cepțiile, a cristalizat argu
mente și proiecte în favoa
rea dezvoltării curajoase a 
producției de piese de 
schimb. De ce „curajoase” ? 
Fiindcă nu e o producție de 
serie. Fiecare piesă (anual 
sînt în fabricație circa zece 
mii !) reprezintă un proiect 
aparte, o problemă, o necu
noscută. Tocmai această po
sibilă poticnire în necunos
cut i se reproșa lui și celor
lalți care luptau pentru noua 
orientare, pentru noul profil, 
de către adepfii prea pru
denți ai producjiei tradițio
nale.

Și totuși, cu preful unor
sacrificii personale, nop)i 
nedormite, cîștigarea încre-

derii beneficiarilor, „ideea 
fixă” — cum era uneori iro
nizat spiritul inovator — a 
cîșfigaf freptat teren, s-a im
pus atenției. Ce se petrecea 
în anonima, pînă atunci, fă- 
bricuță din Tîrgu-Mureș ? 
Comuniștii au făcut ca ideea 
să fie înțeleasă și sprijinită 
de colectiv, asimilarea teh
nologiilor pretențioase să 
devină un punct de onoare 
în viața secțiilor. Zeci, sute 
de oameni s-au angajat în- 
tr-o recalificare de masă, cei 
care fabricaseră luminări sau 
șlefuiseră foarfeci au ales 
perspectiva unor meserii 
mai dificile, mai complexe 
față de obișnuințele de pînă 
atunci — și de viitori Sim
țeau că de fiecare dintre ei 
depindea ieșirea, la propriu 
și la figurat, din condiția 
moștenită a atelierului de 
cosciuge. Că noile hale și 
noile mașini se vor ridica pe 
temeiul marelui examen co
lectiv : posibilitatea de a 
impune marca pieselor ieșite 
din mîinile lor.

★
De la director la șef de e- 

chipă, toți oamenii de bază 
se aflau în sală, la neobiș
nuita adunare convocată de 
comitetul de partid. Pe or
dinea de zi o singură pro
blemă : Putem asigura în
tr-un minim de timp fron
tul de lucru necesar 
sfructorului ? Cum ?

Răspunsul a fost dat în cî- 
feva zile. în primele trei, 
cele vreo sută optzeci de 
utilaje erau mutate și por
nite în funcțiune la mafrițe- 
rie, adresă provizorie — 
pe timpul ridicării noii hale 
— a secției prelucrări meca
nice. Iar în săpfămîna ur
mătoare, spre surprinderea 
constructorului, n-a mai ră-

Recepționarea laptelui contractat se face defectuos
• Salariațîi I.C.I.L. nu-și fac datoria ® Dar și unii conducători de cooperative

Pentru aprovizionarea tot mai 
bună a populației cu lapte și pro
duse lactate, unitățile agricole din 
regiunea Argeș au luat și continuă 
să ia măsuri de sporire a turme
lor de vaci și oi și de creștere a 
producției acestora. în această di
recție s-au făcut pași însemnați 
în multe unități agricole din re
giune. în cooperativele din Teslui 
și Curtișoara, raionul Slatina, Stoi- 
cănești și Crîmpoia, raionul Dră- 
gănești Olt, și altele, producțiile de 
lapte din acest an sînt cu mult 
peste cele planificate. Pentru va
lorificarea laptelui în condiții a- 
vantajoase, cooperativele au înche
iat contracte cu organele de stat, 
obținînd astfel venituri bănești în 
tot timpul anului. Comparativ cu 
1965, cantitățile de lapte contrac
tate de cooperative sînt anul a- 
cesta cu 10 la sută mai mari. în
trebarea care se pune în legătură 
cu aceasta este dacă sînt luate 
toate măsurile ca aceste produse • 
să ajungă pe o cale cît mai scurtă 
și în condiții optime de la produ
cător la consumator ?

I.C.I.L. Pitești, căruia îi revine 
sarcina de preluare a laptelui con
tractat, dispune în acest scop de 
o rețea de centre comunale și ofi
cii raionale, de un însemnat nu
măr de autocisterne și alte mij
loace de transport și utilaje. Ju
decind după modul cum este înde
plinit planul de preluare a lapte
lui de vacă și oaie în primele trei 
trimestre din acest an, rezultă că 
întreprinderea se achită în general 
de sarcinile încredințate. Totuși, în 
multe unități producătoare se se-

faptul că în acțiunea desizează 
preluare a produselor lactate per
sistă deficiențe serioase.

Raionul Drăgănești Olt are un 
puternic șeptel, în cadrul căruia 
numărul vacilor și oilor cu lapte 
are o pondere destul de mare. în 
trei trimestre, pe raion, producția 
de lapte pe cap de vacă furajată 
s-a realizat în proporție de 109 la 
sută. Producția de lapte vîndută și 
încasată însă nu s-a îndeplinit de
cît în proporție de 85—87 la sută. 
Nerealizările se datoresc în prin
cipal celor de la I.C.I.L. „I.C.I.L. 
ne-a făcut atîtea greutăți, spu
ne Gheorghe Jidovu, vicepre
ședintele cooperativei agricole 
de producție Crîmpoia, încit 
ne vine să ne lipsim să-i mai 
vindem lapte. 6 800 litri 
lapte ni s-au stricat anul 
cesta pentru că întreprinderea 
a ridicat produsele la timp. Și, 
toate sesizările noastre, scrise 
verbale, deficiențele continuă. De 
curînd, mai precis la 18 octombrie, 
din nou ni s-au acidulat 800 litri. 
Responsabilul centrului, Alexan
dru Dicu, a motivat că nu are 
unde depozita laptele pentru că nu 
are vase spălate. Este vorba cred, 
de neseriozitate și lipsă de răs
pundere". Și nu este singurul caz.

Recent, cooperativele agricole de 
producție din Vîlcele, Șerbănești și 
Titulești au rămas și ele cu laptele 
nepreluat pentru că șoferii de pe 
autocisternele I.C.I.L. care circu
lă pe această rută nu-și fac, pur 
și simplu, datoria. Tot în raionul 
Drăgănești au fost desființate,

inexplicabil, un șir de centre, în- 
greunîndu-se astfel transportul 
produselor. Ca urmare, cooperato
rii din Tufeni și Ștrobărăști se de
plasează pentru a preda laptele, 
cu căruțele, cale lungă pînă la un 
centru din raionul Costești.

Asemenea nereguli ne sînt rela
tate și în alte părți. Șoferii de pe 
autocisterne, se susține la uniunea 
raională a cooperativelor agricole 
Găești, determină grăsimea lapte
lui prin frecarea acestuia în pal
mă. Este firesc ca, în felul acesta 
să apară erori și, ca urmare, ne-

a- 
nu 
cu 
și

mas urmă din vechea „cos- 
ciugărie”. Pămîntul aștepta 
betonul.

Cum s-a făcut rocada ? 
„Lucrez aici aproape de la 
naționalizare, aici m-am și 
calificat strungar — îmi ex
plică prinfr-o paranteză 
Constantin Oancea, parcă 
pentru a da greutate de 
„document trăit” cuvintelor 
sale. Niciodată însă nu mi-a 
fost dat să văd o imagine 
atît de puternică a dragos
tei, a dăruirii oamenilor fa|ă 
de fabrică. Colectivul în
treg, peste o mie de oa
meni, și-a pus fot sufletul. 
Chiar și în cazul unei sin
gure familii, se știe ce pro
bleme ridică mutarea într-o 
casă nouă. Și totuși, atît de 
organizat și de rapid au 
mers lucrurile, încît nici un 
utilaj, nici o mașină n-a cu
noscut o întrerupere din 
producfie mai mare de două 
ore. Totul s-a calculat la 
minut”.

După un an, hala cea 
nouă a fost gata. A urmat o 
nouă rocadă, astă-vară. Un 
alt moment de vîrf, mai di
ficil. Dotarea întreprinderii 
crescuse între timp, se mai 
adăugau mașini dispersate 
prin alte secții. De asfădafă 
trebuiau mutate nu 180 de 
utilaje, ci 350, nu cinci 
sute de tone, ci o mie, la 
care se mai adăugau alte 
cîteva sute reprezentînd 
materiale. Acțiunea, minu
țios pregătită, a avut la 
bază angajamentul fiecărui 
muncitor de a-și îndeplini 
și chiar depăși sarcinile de 
plan, așa încît mutarea să 
fie ireproșabilă. Un amănunt 
relevant : cînd s-a primit 
telefonul de la minister care 
invita pe inginerul-șef să se 
prezinte cu planul de mă
suri în vederea mutării, o- 
perajia era sfîrșită. Rocada 
mare reușise.

Două mutări de proporții. 
Semnificația lor depășește 
însă faptele ca atare, din
colo de spectaculosul desfă
șurării de forje în cele două 
momente de vîrf, se află o 
muncă tenace și responsa
bilă : în toată această pe
rioadă, planul a fost înde
plinit exemplar. Și astăzi, 
deși întreprinderea seamă
nă mai degrabă cu un șan
tier. Pretutindeni se con
struiește, se preface ceva. 
Dacă hala amintită înainte a 
costat cinci milioane, noile 
investifii în curs de desfășu
rare se ridică la 25 de mi
lioane, urmare a directive
lor celui de-al IX-lea Con
gres al partidului care 
pus un deosebit accent 
dezvoltarea producției 
piese 
se va 
ani.

Un
pînzele acestei corăbii care 
și-a găsit resurse de cursă 
lungă și se modernizează în 
plin mers.

Arătam că această întreprindere 
este dotată cu diferite mijloace de' 
transport. Cum sînt ele întreținu
te? Trebuie spus că nu prea bine. 
Lipsa unor ateliere de reparații și 
revizii face ca autocisternele și ca
mioanele să stea mai tot timpul în 
pană. Și mai grav este faptul că 
unele utilaje au fost descomple
tate și deteriorate. Așa este cazul 
separatoarelor' de la centrul din 
Cîmpulung. Alte centre — din Gă
ești, Costești — poartă pecetea im
provizatului, iar condițiile de igie
nă lasă de dorit.

Mai multă grijă în păstra- 
O rea produselor pînă la preda- 

re trebuie să manifeste și uni- 
tățile producătoare. Spunem a- 
ceasta deoarece lucrători ai 
centrelor ne-au enumerat mul

te exemple negative în acest sens : 
„Sînt cooperative, spune Ion Du- 
mitrache, responsabilul oficiului 
Găești, unde nu se asigură spații 
corespunzătoare pentru recepția 
laptelui și pentru spălarea și păs
trarea vaselor de muls. Sînt și 
cooperative — cele din Uliești și 
Dragodana — care predau laptele 
sub densitatea normală, cu multă 
apă. în astfel de situații, de bună 
seamă că unitățile respective vor 
rămîne cu produsele nevalorifica
te". Asemenea lucruri se manifes
tă și la cooperativele Telești, Broș- 
teni, Urluieni.

După cum se vede, în acțiunea 
de preluare a laptelui în regiunea 
Argeș persistă destule lipsuri care 
îngreunează prezența la timp, de 
bună calitate a acestui produs, pe 
masa consumatorilor. Am mers și

f

iN REGIUNEA ARGEȘ
înțelegeri între producători și a- 
chizitori. Ba, mai mult, pe anumi
te rute, atunci cînd au cisternele 
pline, pentru a nu mai face un 
nou transport, șoferii refuză, pe 
diferite motive, să preia laptele. 
Unii merg pînă acolo încît dena
turează spirtul cu ajutorul căruia 
se determină aciditatea. Frecvența 
unor astfel de acte se datorează 
neîncadrării oficiilor și centrelor 
cu oameni competenți, care să e- 
xercite un control eficient asupra 
activității de preluare. La Drăgă
nești Olt, de luni de zile lipsește 
un responsabil de centru raional, 
iar Ia Drăgășani, într-un interval 
scurt, au fost schimbați cinci res
ponsabili. Dar indisciplina și lipsa 
de control nu constituie singurele 
aspecte ale activității I.C.I.L.

la Uniunea regională a cooperati
velor agricole de producție Argeș 
pentru a afla ce măsuri s-au în
treprins pentru înlăturarea defi
ciențelor semnalate. „Nu știm ce 
să ne mai facem cu. cei de la 
I.C.I.L. Am făcut propuneri de 
îmbunătățire a muncii, i-am criti
cat peste tot dar degeaba...".

La I.C.I.L. Pitești, aducînd la cu
noștință directorului întreprinde
rii, Constantin Ștefănescu, cele 
constatate, acesta s-a mărginit să 
se văicărească, să ne înșiruie 
greutăți și lipsuri dar fără să pre
zinte faptul că nu a luat măsuri 
hotărîte pentru curmarea lor. 
între altele el ne-a spus că ar fi 
bine să fie chemați de cineva și 
împreună cu organele agricole să 
fie rezolvată, o dată pentru tot
deauna, această situație.

Dai- de ce așteaptă să fie che
mat de cineva cînd are datoria să 
se ocupe direct de rezolvarea a- 
cestei probleme ? Conducerea 
I.C.I.L. Argeș se complace de mul
tă vreme în situații ca cele ară
tate, ceea ce dăunează atît inte
reselor cooperativelor agricole, cît 
și consumatorilor. Ar fi util 
ca, într-un timp cît mai scurt, 
comitetul regional de partid să a- 
nalizeze modul cum se îndeplinesc 
obligațiile contractuale atît de că
tre producător' cît și de către or
ganele contractante și să se ia 
măsurile ce se impun pentru 
curmarea situației semnalate.

Gh. CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii"
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operetă : 
19,30.
Caragia-

MAȘINA DE

unanim recunos- 
ultimii ani activi- 
a înregistrat un 
fie că este vorba

Este o părere 
cută aceea că în 
tatea editorială 
progres sensibil, 
de lărgirea sferei de preocupări, de
selectarea lucrărilor încredințate 
tiparului, de prezentarea lor gra
fică sau de stabilirea unor tiraje 
cît mai apropiate de cerințele ci
titorilor. Realizările obținute se cer 
însă continuate și ridicate la un 
nivel mereu mai înalt în toate a- 
ceste direcții.

Către aceeași concluzie ne-au 
condus de altfel și răspunsurile 
primite din partea unor scriitori, 
critici literari și cadre de condu
cere din edituri în discuțiile pe 
care le-am avut despre contribuția 
editurilor noastre la afirmarea tine
relor talente, la sprijinirea con
tinuei lor ascensiuni literare. Pre
zența acestora din ce în ce mai 
pregnantă în ultima vreme în pei
sajul actual al literaturii se dato- 
rește în mare măsură și preocu
pării constante de a înfățișa pu
blicului cititor, .între coperțile vo
lumelor, roadele cristalizate ale u- 
nor activități artistice promițătoa
re. Largul ecou pe care îl au ase
menea volume este demonstrat — 
după cum ne spunea poetul Cezar 
Baltag — și de buna apreciere de 
care s-a bucurat din momentul a- 
pariției sale colecția „Luceafărul", 
cu toate că, sub egida acesteia, au 
apărut și unele volume de o va
loare artistică mai scăzută. Cre
dem, ca și unii dintre interlocutorii 
noștri, că a fost binevenită ideea 
de a diversifica colecția ; în mo
mentul de față, lansează noi „lu
ceferi" pe firmamentul poeziei și 
prozei noastre, alături de Editura 
pentru literatură, și Editura ti
neretului. Se poate realiza astfel 
o mai largă stimulare a noilor ta
lente, cele două edituri reușind să 
cuprindă în raza atenției lor mult 
mai mulți autori. în afara acestei 
colecții, au fost editate și alte lu
crări — îndeosebi de mai mare în
tindere — ale unor autori aflați 
la primul volum. Dintre toți acești 
debutanți unii s-au impus în mod 
deosebit atenției cititorilor și cri
ticii de specialitate. Să ne amintim 
că astfel s-au afirmat, doar în ul
timii ani, scriitori ca Ana Blan- 
diana, Constanța Buzea, Marin So
rescu, Ion Alexandru, Adrian Pău- 
nescu, George Bălăiță, fără să-i mai 
amintim și pe cei ce au debutat în 
primii ani de apariție ai colecției 
„Luceafărul". Succesele lor dove
desc cît de necesară și utilă este 
încurajarea și promovarea celor ce 
bat la porțile literaturii, descope
rirea și stimularea unor noi va
lori ale poeziei și prozei noastre 
contemporane.

Continua creștere calitativă a 
muncii editoriale se impune deci 
atît în ceea ce privește exigența 
față de manuscrisele încredințate 
tiparului, cît și judicioasa lor pu
nere în valoare. Pentru că după 
cum a reieșit din discuțiile purtate 
se mai ivesc încă unele dificultăți 
în publicarea volumelor de de
but. „Sistemul actual de lucru în e- 
ditura cu care am colaborat pen
tru pregătirea primei mele cărți mi 
s-a părut nesatisfăcător — ne-a 
spus prozatoarea Sînziana Pop. Pe
rioada de stagiu a unui manuscris 
in editură (mai mult de un an și 
jumătate) mi se pare mult 
prea lungă. Sîntem astfel în 
situația paradoxală ca în momentul 
apariției unei cărți, aceasta să nu 
ne mai reprezinte". „Primul ter
men pentru discutarea manuscri
sului predat la editură este de trei 
luni — ne-a declarat prozatorul 
Iulian Neacșu. Pentru orice carte, 
termenul acesta mi se pare exage
rat. Ar fi bine ca editurile să ape
leze, mai ales cînd e vorba de vo
lume de mai mici dimensiuni, cum 
sînt cele pregătite pentru colecția 
„Luceafărul", la referenți a căror 
promptitudine în citirea și aprecie
rea unei cărți nu pune nici un ob-

stacol în fața muncii redactorului 
cu autorul". Oare nu se poate sim
plifica și perfecționa procesul în
delung pe care-1 comportă tipări
rea unei cărți ? Desigur, atunci 
cînd redacția de poezie a Editurii 
pentru literatură dispune — de ne
crezut ! — doar de un singur redac
tor care se ocupă de toate manu
scrisele primite și de toate volumele 
ce apar, este practic imposibil să se 
asigure un alt ritm de lucru. în 
general, credem însă că s-ar putea 
realiza o mai mare mobilitate și 
prin înființarea pe lingă unele co
lecții cum este și „Luceafărul" a 
unor colegii alcătuite din persona
lități de prestigiu ale literaturii 
noastre. Acestea ar putea asigura 
o consultare permanentă, de înaltă

tică ce ar juca un rol important în 
educarea 
rului, 
nu sînt 
prin tirajul ce li se acordă".

O atenție deosebită s-a acordat în 
discuțiile purtate și inițiativelor pe 
care editurile noastre le-ar putea 
avea în dezvoltarea unei colaborări 
susținute cu tinerii scriitori. Căci în 
momentul de față — după cum a 
reieșit din relatările unor autori ce 
au debutat de curînd — legătura 
scriitor-editură se realizează mai 
ales în urma solicitărilor celui din
ții. Editorii noștri ar putea face 
multe în această privință. După 
cum ne-au relatat directorul Edi
turii pentru literatură, poetul Ion 
Bănuță, precum și șefii redacțiilor

sensibilității citito- 
a gustului său artistic, 

întotdeauna avantajate

de poezie și proză, unii dintre 
tineri se grăbesc să-și adune lucră
rile în volum înainte de. vreme, 
prezentînd editurii manuscrise ne
finisate, al căror sumar se schimbă 
apoi, în mod inevitabil, substan
țial. Ei par a uita că este necesară 
și o ucenicie prealabilă pe care o 
reprezintă colaborarea cu diversele 
publicații literare. Desigur, editura 
trebuie să lucreze la rîndul ei cu 
debutantul pînă în momentul în 
care volumul acestuia va atinge 
într-adevăr un anumit nivel cali
tativ al realizării, va fi expresia 
propriei sale individualități artis
tice. în nici un caz volumul nu 
trebuie publicat înainte de a ajun
ge în acest stadiu. Pornind 
de la observarea atentă a vieții 
noastre literare, editurile ar trebui 
să manifeste mai multă inițiativă

în comandarea unor lucrări tinerilor 
poeți și prozatori, cît și tinerilor cri
tici literari. N-ar fi oare necesar ca 
editurile să nu urmărească doar 
îndeplinirea planului lor anual în 
coli și titluri, ci să caute, în același 
timp, să lanseze autori și cărți care 
să stîrnească un larg ecou în opi
nia publică, să reprezinte veritabile 
succese editoriale ? Credem că se 
face încă prea puțin în acest sens.

Ni se pare demnă de a fi luată 
în considerație și propunerea unora 
dintre interlocutorii noștri de a se 
acorda anual premii speciale ale 
editurilor pentru cele mai valoroase 
volume publicate de tinerii scrii
tori, premii care ar avea un incon
testabil rol stimulator.

După cum a reieșit din discuția 
cu tovarășul. Alexandru Georgescu, 
directorul Editurii tineretului, ar fi 
necesar ca editurile să sprijine și 
procesul de documentare a tinerilor. 

. în momentul de față deplasările 
pe teren pentru documentare se 
pot întreprinde doar prin Fondul 
literar și doar de către membrii 
acestuia, care, după cum se știe, 
trebuie să fie semnatari ai unor 
volume deja apărute.

Am redat în aceste rînduri doar 
cîteva probleme și propuneri pri
vitoare la creșterea rolului edituri
lor în promovarea și stimularea 
creației noilor promoții scriitori
cești. Credem că este de datoria 
Centralei editurilor și difuzării 
cărții, ca și a fiecărei edituri în 
parte, să caute căile cele mai indi
cate pentru a-și putea desfășura 
mai eficient, pe o treaptă calitativ 
superioară, activitatea de afirmare 
a valorilor ce se ivesc permanent 
în cîmpul

e Filarmonica de stat ,,G. Enes- 
cu" (la Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii — orele 20) : 
CONCERT SIMFONIC.
• Teatrul de stat de 
PRINȚESA CIRCULUI —
• Teatrul Național „I. L.
le" (sala Studio) : 
SCRIS — 19,30.
• Teatrul de Comedie : INSULA 
— 20.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : COPIII SOARE
LUI — 19,30, (sala din str. Al. Sa- 
hia nr. 76 A) : SFlNTUL MITICA 
BLAJINU — 15, TACHE, IANKE 
ȘI CAD1R 
o Teatrul
Magheru) : 
DEEA —
• Teatrul
sala Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale") : CIN-CIN — 
19,30.
® Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
VIFORUL — 20.
• Teatrul Mic : CINCI SCHIȚE și 
ClNTĂREAȚA CHEALĂ — 19,30.
® Teatrul „Ion Creangă" : TREC 
TRUBADURII — 9,30.
o Teatrul evreiesc de 
CAUTĂ UN GINERE — 
o Studioul Institutului 
teatrală și cinematografică „I. 
Caragiale" : STRANIUL INTERLU
DIU — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : GULIVER ÎN 
ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30, EU ȘI 
MATERIA MOARTA — 20,30, (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.
• Circul de stat : PROGRAM DE 
CIRC INTERNAȚIONAL — 19,30.

— 19,30.
„C. I. Nottara" (sala
ANTIGONA și ME- 

20.
Muncitoresc C.F.R. (în

stat : SE 
20.
de artă

L.

că 
de 
un 
de

calificare, selectînd dintre nume
roasele manuscrise pe cele ce dez
văluie reale calități artistice, do
vedind totodată legătura profundă 
a tinerilor autori cu realitatea atît 
de complexă a zilelor noastre, preo
cuparea de a aborda o problematică 
majoră, de actualitate. S-ar putea 
realiza, în' acest fel, o operativitate 
crescută, dar și o mai mare certi
tudine a obiectivității și exigenței 
aprecierilor, a unei selecții judi
cioase. ' ‘

Interlocutorii noștri au fost cu 
toții de acord că promovarea unor 
creații de valoare nu se poate rea
liza fără o maximă exigență. Ple- 
dînd pentru spiritul de dișcernă- 
mînt în activitatea editurilor, ei 
ne-au vorbit însă și despre nece
sitatea de a se acorda o atenție 
diferențiată volumelor, în funcție 
de calitățile lor artistice reale. Cărți 
evident mai bune, ale unor autori 
ce au trecut cu succes prin faza 
de debut, se bucură în practica edi
torială de același tratament ca și 
volume care nu poartă în ele pre
misa succesului. Cel de-al doilea 
volum al lui Marin Sorescu — 
„Poeme" — deși era de așteptat 

va fi foarte solicitat, a avut, 
pildă, aproape același tiraj cu 
volum evident mai slab semnat 
Suzana Delciu. „Sistemul uni

ficator, nediferențiat în stabilirea 
tirajelor cred că nu este recoman
dabil — și-a exprimat părerea cri
ticul literar Eugen Simion. Astfel, 
cărțile bune ale unor tineri scrii
tori, apreciate de către pu
blicul cititor (precum „Iarna 
bărbaților" de Ștefan Bănulescu, 
„Francisca" de Nicolae Breban, 
„11 elegii" de Nichita Stănescu, 
„Viața deocamdată" de Ion Ale
xandru etc.) se epuizează în scurt 
timp (unele în cîteva ore sau zile), 
pe cînd altele se prăfuiesc liniștite 
în rafturile librăriilor. S-a propus 
într-un articol publicat tot în 
„Scînteia" un principiu, după mine, 
sănătos, pentru înlăturarea unor 
asemenea anomalii : acela de a 
cointeresa editura în difuzarea 
cărții. Acum, dacă se tipărește o 
carte bună sau alta cu totul mo
destă, pare să fie tot una". într-a- 
devăr, o vizită recentă prin cîteva 
librării bucureștene ne-a prilejuit 
aflarea a numeroase exemplare 
„prăfuite", rămase nedifuzate, din 
unele cărți apărute în anii din 
urmă — cum ar fi : „Cîntecul ste
pei" de Nedelciu C. Nedelciu, „Cea 
dintîi dimineață" de Vasile Bolo- 
can, „Tase cel mare" de Sergiu Dan, 
„Acolo cînță apele" de St. Bossun. 
— cărți care 
apariția 
atenția 
tot la mult discutata problemă a 
tirajelor, poetul Nichita Stănescu 
spunea : „Dacă un roman de aven
turi, uneori slab scris și prezen
tînd un interes superficial, atinge 
totdeauna un tiraj mare, cred că 
acele cărți de poezie, proză sau cri-

s-au 
lor prea 

cititorilor.

bucurat la 
puțin de 

Referindu-se

9 VERIFICAT, NU EXISTĂ MINE 1 : Patria (completare 
Ziua recoltei) — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 17 ; 19 ; 21.
0 FEMEILE: Republica - 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21.
• CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Grivița (completare Vizita 
conducătorilor de partid șl de stat în regiunea Bacău)
8.45 ; 11,15 ; 13,45 ; .16,15 ; 18,45 ; 21,15.
• CASA DIN MONTEVIDEO — cinemascop : Sala Pala
tului (seria de bilete 1 800 — orele 19,30), 
(completare Vox Maris) —
• VREMEA ZĂPEZILOR : 
anni Academiae) — 9 ;
• FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL I : București
13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
0 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 Antago
nisme), Arta (completare Margareta) — 9; 11,15; 13,30; 
16 ; 18,30; 20,45, Modern (completare Brâncuși la Tîrgu Jiu)
— 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21.
• GHEPARDUL — 9,15 ; 12,30 ; CEA MAI FRUMOASĂ :
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 — cinemascop : Festival (com
pletate 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 (completare 
Imagini din Muzeul pompierilor) — 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 con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea Bacău) — 9 ; 
12; 15 ; 18 ; 20,45.
• STEAUA FĂRĂ NUME : Lumina (completare Tradiții 
maramureșene) — 9; 11,30; 13,45; 16 ; 18,15; 20,45^ Giu- 
lești (completare Ghidrinul) — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
(completare Vizita conducătorilor de partid și de 
regiunea Galați) — 9,30 ; 12 ; 1-5 ; 17,45 ; 20,30.
• LA STRADA: Central — 9; 11.15; 14; 16,15
20.45
• MOBY DICK : Union — 15,30 ; 18 ; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.

Luceafărul
10 ; 12,301; 15,15 ;' 18 ; 20,45. 
Victoria (completare Centum

11,15 ; 13,30 ; 16 I 18,30 ; 21.
9 ; 11,15 ;

Bucegi 
stat în

i 18,30

18,00 — Pentru copii : Ecranul cu... păpuși.
— Pentru tineretul școlar : România pitorească 1966 t 
„Pe Dunăre".

18.50 — Publicitate.
18,58 — Ora exactă.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Rapsozi populari : Iosif Handrea și Gh. Miceta din Făget

(Banat).
19.40 — Actualitatea cinematografică.
20,00 — Tele-enclclopedia.
21,00 — Melodii din filme.
21,30 — Film : „Sflntul".
22.20 — Invitata noastră : Muzica ușoară.
22.40 — Telespors.
22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — Buletinul meteorologic.
23,05 — închiderea emisiunii.

O veste recentă ne pune în curent cu faptul că practica studen* 
(ilor institutelor agronomice — latură esențială în pregătirea viito
rilor specialiști din agricultură — va cunoaște o îmbunătățire sub
stanțială. lncepind cu acest an universitar, o parte însemnată din 
instruirea în producție a tinerilor se va desfășura în stațiunile 
didactico-experimentale, în curs de organizare sau deja crista
lizate ca unități de sine stătătoare pe lîngă institutele agrono
mice. lată cîteva din caracteristicile și din sarcinile acestor uni
tăți prezentate în cadrul unui interviu de către conf, univ, dr. 
CONSTANTIN BĂRBULESCU, directorul Direcției învățămîntulul 
superior agricol din Ministerul Invățămîntului :

Raid-anchelă realizat de 
Sorin MOVILEANU 
și Grigore ARBORE

literaturii noastre.

zTj tudiul valorii estetice 
proprii motivelor vechi 
populare nu este o pre- 
ocupare gratuită, iără 
finalitate. Pe această 

I cale pot fi puse în lumină unita
tea și continuitatea de stil a artei 
unei națiuni.

Presa a început să se preocupe 
multilateral de definirea specificu
lui național al artei și culturii, să 
caute cauzele acestor trăsături o- 
riginale în oglindirea naturii, isto
riei, a psihologiei proprii poporu
lui nostru.

Cercetînd îndeaproape modul 
I cum se oglindesc umanitatea unui 

popor, universul său afectiv și 
ideatic în arta sa, constatăm că 
stilul nu cuprinde un motiv sau 
două, ci o multiplicitate de motive 
primare care pînă ajung la ima
gine în artă sau la concept în gîn- 
dire, străbat o infinitate de ipos
taze. Stilul este omul, sau în cazul 
stilului național este modul în care 
se obiectivează valoric comunita
tea umană, constituită într-un spa
țiu și un timp istoric dat. în spriji
nul acestei opinii vom releva pre
zența în arta românească a unui 
motiv stilistic deosebit de impor
tant. Este vorba de motivul ascen
siunii verticale. în toate fazele a- 
cestei elaborări a fost nevoie de 
o concepție despre lume care să 
formeze și să organizeze stilistic 
Imaginea, după criterii selective 
proprii. De fiecare dată puterea de 
sinteză a acestei imagini a dat 
mărturie certă cu privire la marea 
vitalitate a acestui popor.

I Solidară cu natura patriei, o- 
pera omului aduce prezența 
constantă a temei bradului. De
senul așa-numit „piniform" este 
prezent pe relicve de cera
mică neagră vechi de 2 500 de 
ani. Și azi în satul Marginea, și în 
alte regiuni, se practică această 
artă. Satul nu se știe de cîte sute 

I- de ani s-a reașezat în albia lui 
medievală, este cert însă că locui
torii lui au adus din munte prac-

• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Doina — 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
9 PUTNA 500 — GEORGE COȘBUC, CÎNTĂREȚUL PĂ- 
MÎNTULUI ROMANESC — PRIN MUZEELE CAPITALEI 
(6 000 DE ANI) — cinemascop — VOX MARIS — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR 6/1966 — DIMENSIUNI — SCOICA: 
Timpuri Noi — 9 — 21 în continuare.
• 5 000 000 DE MARTORI I : Înfrățirea între popoare (com
pletare Cazul
• CENUȘA -
12,30; 16 ; 19,30, Flamura — 9 ; 12 ; 16,15
© TÎNĂRUL C.'.------------ ----------- ’
NOAPTE DE VIS 
SE DUC I : Dacia 
e NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : Buzești (com
pletare Margareta) — 15 ; 17,45; 20,30, Ferentari — 15,30 ; 
18 ; 20,30, Pacea — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• BOCCACCIO '70 : Unirea (completare Fermenții la lu
cru) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Lira (completare Tradiții mara
mureșene) — 15,30 i 18 ; 20,30.
• NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : Flacăra (completare
Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
Galați) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• ȚARA FERICIRII : Vitan - 15,30 ; 18 ; 20,15.
© DII.IGENȚA : Munca (completare Inima și conștiința) — 
16 ; 18,15 ; 20,30, Clubul Uzinelor „Republica" (completare 
Orizont științific nr. 5/1966) — 15; 17,30 ; 20.
© AVENTURILE LUI WERNER HOLT — (ambele serii) : 
Popular — 16 ; 19,30.
© UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : Aurora (completare 
Campionatele mondiale de popice — 1966) — 8,45 ; 11 i
13.15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
e YOYO : Moșilor (completare Planeta
15,30 ; 18 ; 20,30.
O CEI ȘAPTE MAGNIFICI — cinemascop :
15.15 ; 18 ; 20,45.
® CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Cosmos — 
15,30 ; 19,30.
• ZORBA GRECUL: Volga — 9; 11,15; 14,45; 17,45;
20,45, Cotroceni — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• CELE PATRU ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : Rahova 
15,30 ;
•
Șl

„D") — 13,45 ; 16 ; 18,15; 20,30.
cinemascop (ambele serii) : Excelsior — 9 ;

- - .................... 5 s 20.
CĂSĂTORIT — PREZINTĂ PISICA — O 

TINEREȚE — VEZI, RÎNDUNELELE 
9— 21 în continuare.

— 8,45 ; 11 i

enigmelor) —

Cringașl

I
18 ; 20,30.

SERBĂRILE GALANTE : Progresul (completare Un secol 
multe milenii) — 15,30 ; 18 ; 20,45.

FANTOMAS — cinemascop : Viitorul — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
CASA NOASTRĂ : Drumul Sării (completare Corduba) 

15,30 ; 18 f 20,30.
• PARTIZANII ÎN CÎMP1E : Colentina — 15,30 ; 17,45 ; 20.

tica tracică de a arde vasele în 
fum de molid pînă cînd acestea 
capătă aspect de tuci. Apoi cu o 
piatră netedă de rîu, cu o cremene 
de cute sînt șlefuite motivele tra
diționale, mai frecvent crenguțe de 
brad, ori melci-nebuloase, ca în 
„povestea lumii de demult" — cos
mogonie și ritual funerar consem
nate încă de mult în literatura fol
clorică. Desenul bradului, la stră
moșii noștri, aidoma cărăbușului 
simbolic la egipteni, semnifica 
moartea, ridicarea spre înalt. Isto
ricii care au cercetat mulțimea ne
cropolelor din aria de 
răspîndire a ceramicei 
negre de la Marginea 
au stabilit rudenia aces
tor vase cu cele gre
cești, din Illyricum. Dese
nul bradului 
pe verticală 
nea eroică a 
cice, dorința
me, de absolut. El era destinat să 
însoțească pe cei care au murit 
spre căi necunoscute, presupuse 
mirifice de marea fantezie a veacu
rilor mitologice. în aceeași înde
părtată vechime, despre care vor
bește ceramica neagră, întîlnim 
conul stilizat pe efigiile cetăților și 
însoțind imaginea săgetătorilor 
dobrogeni.

Se pare deci că bradul nu, sim
bolizează numai moartea, ci afir
marea eroică a vieții, marile bucu
rii, împlinirile fericite ale unor nă- 
zuinți creatoare. La acest mod de 
a judeca lucrurile ne îndeamnă o- 
biceiuri și cuvinte rămase pînă la 
noi. De pildă, în regiunile Bacău, 
Suceava, dar și pe Someș, ori pe 
Jiu s-a păstrat objceiul medieval 
ca dulgherii care ridică schela 
unei case noi să așeze în vîrf un 
brad verde. Acest semn este legat 
și de serbarea casei, de întemeie
rea unei noi gospodării, a unei noi 
familii. La nuntă „se joacă bradul' 
miresii. în ajunul cununiilor, după 
cum ne încredințează Iuliu A. 
Zanne, se joacă la mireasă „ziua 
de brad". Pornirea unei munci noi, 
cu plugușorul, este însoțită tot de 
un brad verde, la Vaslui, și în alte 
părți ale Moldovei. în multe locuri 
bradul este și simbolul nașterii, 
deși se pare că obiceiul a fost îm
prumutat și suprapus o dată 
ritualuri mai noi.

Motivul bradului este legat 
arta poporului nostru nu numai 
oglindirea naturii, de contempla
rea ei, dar și de un raport activ 
între subiect și obiect în decursul 
istoriei, al năvălirilor și prigoane
lor. Mersul sinuos al istoriei, gre
lele încercări prin care a trecut a- 
cest popor se reflectă și în struc
tura monumentelor de artă. Un 
exemplu strălucit îl constituie cti-

schițează 
ascensiu- 

săge'ții da
de înălți-

cu

în 
de

— Care sînt cerințele 
specifice practicii stu
denților agronomi care 
au determinat înființa
rea acestor noi unități 
agricole?

— Instruirea practică a studen
ților agronomi este concepută în 
momentul de față sub două aspec
te esențiale : așa-numita practică

toriile lui Ștefan cel Mare, care au 
fost șl ele de multe ori pradă de
vastărilor, părăsirii, focului și urii 
pîngăritoare. Refăcute, reclădite, 
ele au suferit influențe și suprapu
neri, alterări ale stilului inițial, așa 
cum s-a întîmplat cu Putna. Pe noi 
ne interesează însă mai puțin in
terferențele stilistice și mai mult 
sinteza originală, structura proprie 
acestor construcții care ne readuce 
tema bradului într-o ipostază nouă, 
cea arhitecturală.

Atunci cînd nu s-au suprapus ex
cesiv contraforturi de 

mînăstirile 
nești, de 
multe din 
vane, cum 
de lemn din satul lui A- 
vram Iancu, au silueta 
unui con cu elevație 
curbă, susținut de un 

cele mai 
aparență 

zveltă 
formă

susținere, 
moldove- 

altfel ca și 
cele transil- 
ar ii biserica

și 
de

trunchi, de 
multe ori cu 

cilindrică. Deosebit de 
pregnantă este această 
brad' stilizat la mînăstirile lui Ște
fan cel Mare. Dragomirna, cu si
lueta sa feciorelnică, Voronețul, 
mai ales după restaurarea recentă. 
Neamțul și Putna, au vizibil aceas
tă tendință de ascensiune a să
geții dacice spre cer, fac corp co
mun cu măreția codrilor de brad, 
reprezintă ecoul acestui mediu 
frățesc în sensibilitatea și mintea 
omului, creator de imagini artis
tice.

O interpretare simplistă s-ar 
mărgini la această constatare, ar 
conchide poate că este vorba de 
un mimetism, de o imitare a naturii 
în opera omului. Oglindirea în 
artă nu străbate însă căi atît de 
lineare. Bradul stilizat este un mo
tiv de artă populară foarte vechi, a 
cărui origine își pierde urma în 
negura anilor și al cărui ecou îl 
descoperim constant în operele 
contemporane.

Un element de mitologie româ
nească, păstrat în folclor pînă as
tăzi, este însoțirea ceremoniilor 
funerare cu un brad împodobit. 
Cîndva în trecutul îndepărtat geto- 
tracic, plantarea unui brad la că- 
pătîiul celui mort va fi avut semni
ficația continuării colocviului cu 
infinitul, așa cum o găsim ampli
ficată poetic în versul eminescian 
de inspirație folclorică, la Coșbuc, 
sau în finalul enescian al trage
diei lui Oedip. Se pare că acest 
element de ritual, asemănător cu 
„Ziua bradului" sau „jocul bradu
lui miresii" semnifică o imaginară 
cununie, contopirea cu natura 
plaiului natal. Ritualul împă
cării cu pămîntul cuprinde o dra
goste nețărmurită pentru glia stră
moșească.

T. Pamfile, Th. Burada, Gh. Dem 
Teodorescu, Iuliu A. Zanne și alți 
folcloriști de seamă atestă marea 
răspîndire a acestui obicei la ro-

mâni. în Transilvania bradul nu 
este altceva decît o suliță de lemn 
de brad, care se împlîntă la mor- 
mîntul celor dispăruți de timpuriu. 
Am asistat în raionul Neamț, în a- 
cest an, la înmormîntări însoțite de 
un brad adus din munte, sau în 
alte cazuri de un tei împodobit, 
luat din apropiere. Atunci cînd bra
dul este adus de departe, drumul 
lui este însoțit de un ritual. In 
Transilvania este obiceiul să-l a- 
ducă un grup de călăreți cîntînd 
din fluiere cîntece de jale. Cînd 
trec prin sate, coruri de fete le ies 
în întîmpinare și cîntă un vechi și 
înduioșător cîntec al bradului, no
tat încă la începutul secolului tre
cut de D. Bojincă, într-o publicație 
de la Buda. Cîntecele acestea sînt 
înrudite, aș zice sînt albia melodi
că de unde a unduit monumentala 
„Mioriță". Folclorul plastic și cel 
poetic românesc au evident ace
leași izvoare în viața de grele în
cercări a poporului nostru, în felul 
lui specific de a privi moartea cu 
seninătatea celui care și-a împli
nit menirea. în cazul înmormîntării 
feciorilor, a vitejilor, a celor căzuți 
în luptă, bradul cu pletele lui de 
cetină simboliza o mireasă. Acest 
simbol înlocuia probabil obiceiul 
mai vechi, prezent la multe po
poare indo-europene, de a îngropa 
pe conducătorii militari sau pe eroi 
împreună cu ființele iubite. Nunta 
imaginară de după moarte, înfră
țirea cu natura, cristalizată plastic 
într-un simbol de mare frumusețe, 
constituie sublimul situației tragice 
din „Miorița".

Melodic și plastic, motivul ondu
latoriu, domoala meditație, sinu
oasa contemplare, alternează cu 
izbucnirea puternică, afirmarea 
verticală a spiritului și a victoriei 
lui asupra vrăjmășiei de-o clipă. O 
absolutizare a unuia din motive 
este imposibilă. Caracteristic este 
pentru stilul artei românești modul 
lor armonic de îmbinare, sesizat și 
fructificat de creația lui Ciprian 
Porumbescu și mai ales de George 
Enescu.

Ideea de a transforma motivul 
bradului din stîlp de mormînt în 
monument al eroilor națiunii a 
avut-o în arta plastică a epocii 
noastre marele sculptor Constan
tin Brâncuși. Printr-un salt dinamic 
spre boltă, el proiectează conurile 
de brăd în romburi infinit desfășu
rate, care cuprind toate simetriile 
posibile. Cercetări recente în
treprinse de D. Dancu și C. 
Irimia, M. Deac și I. Pogorilovschi, 
atribuie această origine „Coloanei 
fără sfîrșit". Cred că este înteme
iat a-i atribui origine și semnifica
ție de simbol oare glorifică virtu
țile omenești, eroismul, forța spi
rituală materializată prin care da
cul săgeta văzduhul, oastea lui 
Ștefan străbătea prin victorie la 
un liman nou al istoriei, eroii de 
la Oituz, Mărășești și podul Jiu
lui consfințeau cu sîngele lor ope
ra de întregire a neamului.

Bradul este un motiv stilistic de 
mare valoare estetică dată fiind 
vechimea, continuitatea și profun
da semnificație pe care o capătă 
în forme remarcabile și caracteris
tice pentru arta poporului român. 
Artiști anonimi sau nume cu rezo
nanțe de bronz au știut să dea mă
reție de simbol omenesc curajului 
vegetal de a reîncepe în fiecare an 
ciclul vieții, sau dea înfrunta veș
nic verde vîrstele anului. Simbolul 
bradului ne vorbește cu limbajul 
sensibil al imaginii despre infinita 
voință de a învinge, despre demni
tatea proprie, despre imensa vita
litate a poporului nostru, despre 
viziunea sa înțeleaptă asupra lumii 
și a căilor progresului uman.

Radu NEGRU
lector la Universitatea din lași

didactică, specifică primilor trei 
ani de studii, și practica de pro
ducție, la care participă studenții 
din anii superiori. Fie că era vorba 
de prima sau de a doua etapă, stu
denții, în marea lor majoritate, e- 
fectuau pînă acum stagiul de prac
tică în gospodării de stat, coopera
tive agricole de producție, stațiuni 
ale institutelor de cercetări. Puțini 
dintre studenți mergeau și în gos
podăriile didactice, de proporții re
duse, cu care erau dotate doar in
stitutele agronomice din Cluj, 
București și Iași. Totodată, este cu
noscut că în prezent unitățile a- 
gricole, îndeosebi cele de stat, 
sînt orientate spre un profil mai 
îngust, au culturi și specii de anima
le specifice condițiilor de sol, climă 
și cerințelor economice dintr-o a- 
numită zonă. Astfel, in cadrul lor 
nu se pot prezenta „pe viu" toate 
capitolele prevăzute în programul 
instruirii practice a studenților la 
începutul anilor de studiu. O parte 
dintre studenții din anii IV și V 
își vor desfășv-a practica și de 
aici înainte în gospodăriile de stat, 
cooperativele agricole de producție 
unde vor lucra după absolvirea 
studiilor.

— Care sînt caracte
risticile organizatorice și 
științifice ale stațiu
nilor didactico-experi
mentale ?

— Datorită sprijinului substan
țial acordat învățămîntului de că
tre conducerea de partid și de stat, 
stațiunile didactico-experimentale 
vor funcționa pe lîngă toate 
institutele agronomice și facultățile 
cu acest profil din universități. 
Suprafața lor totală atinge în pre
zent peste 2 500 de hectare. O dată 
cu terenurile respective, institutelor 
agronomice le-au fost repartizate 
construcții, animale, mașini agricole 
etc. Dezideratul esențial este ca 
aceste gospodării să ofere studen
ților, încă de la începutul facultă
ții, posibilități multiple pentru fa
miliarizarea cu caracterul modern 
al producției agricole, cu aspectele 
multilaterale ale acesteia. Tocmai 
de aceea, ca principii organizato
rice și ca dirijare științifică, aceste 
unități sînt concepute cu un carac
ter complex, de școală, atribuit tu
turor ramurilor de producție. Ele 
sînt conduse de către institutele 
agronomice respective și sînt pre
văzute să aibă două mari sectoare 
de activitate : un sector de activi
tate didactică, cuprinzînd cîmpuri, 
pepiniere și plantații, sere, răsad
nițe, loturi de animale pentru lu
crări și demonstrații practice, 
stații pilot pentru cunoașterea 
tehnologiei moderne în crește
rea animalelor și cultura plante
lor, culturi furajere pentru efecti
vele de animale etc. și un sector de 
activitate științifică, care va consti
tui o bază de experimentare pentru 
cadrele didactice in acțiunea lor de 
continuă perfecționare științifi
că. Rezultatele obținute vor con
stitui, firește, un exemplu pen
tru unitățile agricole situate în 
condiții naturale asemănătoare.

— Ce ne puteți spune 
despre sarcinile de vii
tor ale acestor unități?

— Dotarea învățămîntului supe
rior agronomic cu astfel de unități 
reclamă din partea Ministerului 
Învățămîntului. a conducerilor in
stitutelor o preocupare permanentă 
pentru buna organizare și continua 
înzestrare tehnică, pentru utiliza
rea rațională a acestor gospodării, 
pentru satisfacerea tuturor nevoilor 
didactice, asigurarea bazei mate
riale a cercetărilor științifice, expe
rimentarea și aplicarea în producție . 
a celor mai valoroase metode agro
zootehnice etc. încă de la început se 
cere elaborarea pe baze științifice a 
planurilor anuale de lucru, activi
zarea tuturor catedrelor ca nuclee 
de investigare științifică. Ca
racterul lor experimental, departe 
de a se putea identifica într-un 
climat de provizorat, le conferă a- 
tributele unui laborator didactico- 
științific cu un rol important în 
perfecționarea pregătirii specialiș
tilor în agricultură.

Mihai IORDANESCU



SCINTEIA PAGINA 5

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
A P.C. DIN SUEDIA

u e Cronica

Vineri a sosit în tara noastră, în 
schimb de experiență, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, o delegație a 
Partidului Comunist din Suedia 
compusă din tovarășii Fritjof La
ger, membru al Comitetului Exe
cutiv al Conducerii Partidului Co
munist din Suedia, și Ake Petters- 
son, membru al Comitetului regio
nal Bohuslăn al P.C. din Suedia.

La aeroportul Băneasa, delega
ția a fost salutată de tovarășii 
Paul Niculesctț-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Andrei Ștefan, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Herăscu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

(Agerpres)

Revoluției

SEMNAREA PLANULUI PENTRU APLICAREA
ACORDULUI DE COLABORARE CULTURALĂ

PE ANII 1967-1368
Intre românia si cehoslovacia

La 4 noiembrie a avut loc la 
Ministerul Afacerilor Externe sem
narea Planului pentru aplicarea pe 
anii 1967—1968 a Acordului de co
laborare culturală între Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă. Tratativele 
pentru încheierea planului s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, de înțelegere reciprocă.

Planul semnat prevede schim
buri de oameni de știință, cercetă
tori științifici, cadre didactice din 
învățămîntul superior și mediu, 
scriitori, compozitori, artiști, arhi- 
tecți. De asemenea, planul prevede 
schimburi de formații artistice, or
ganizarea de expoziții, de zile ale 
filmului, colaborare în domeniul 
cinematografiei etc.

Din partea română planul a fost 
semnat de Ion Moraru, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat pentru

Cultură și Artă, iar din partea 
cehoslovacă de Karel Janu, adjunct 
al ministrului învățămîntului și 
culturii al Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

La semnare au fost de față Va- 
silte Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învățămîn
tului, Costică Alecu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., funcționari superiori 
din M.A.E. și C.S.C.A.

Au fost prezenți Cestmir Cisar, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, și mem
bri ai ambasadei.

Au asistat membrii celor două 
delegații.

Cu același prilej, Ion Moraru a 
oferit o masă, iar ambasadorul 
Cestmir Cisar un cocteil.

(Agerpres)

Cu prilejul apropiatei sărbători 
a celei de-a 49-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie, la Combinatul viniviticol de 
la Tohani, regiunea Ploiești, a a- 
vut loc, vineri după-amiază, o a- 
dunare festivă. Au luat parte lu
crători ai combinatului, țărani co
operatori 
membrii 
prietenie 
vizitează 
zilei de 7 Noiembrie au vorbit Gh. 
Haivei, inginerul șef al combina
tului, L. I. Florenliev, conducătorul 
delegației sovietice, și A. T. La
vrentieva, ministru adjunct al in
dustriei ușoare a U.R.S.S.

La adunarea festivă de la Uzina 
de strunguri din Arad au partici
pat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, muncitori 
constructori, ingineri, tehnicieni și 
funcționari. Gheorghe Șoica, se
cretar al comitetului uzinal de 
partid, a vorbit despre însemnăta
tea Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. în continuare, V. S. Sîl- 
kin, consilier al ambasadei Uniu
nii Sovietice la București, a înfă-

din localitate, precum și 
delegației Asociației de 
sovieto-române care ne 

țara. Despre semnificația

țișat celor, prezenți aspecte ale dez
voltării economiei, științei și cul
turii sovietice.

La adunarea de la Uzinele „Elec
tronica" din Capitală a vorbit Io
nel Răducanu, secretarul comitetu
lui de partid al uzinelor.

O adunare asemănătoare a avut 
loc și în aula Bibliotecii centrale 
universitare din Iași, unde acad, 
.prof. dr. Vasile Mîrza a vorbit des
pre semnificația zilei de 7 Noiem
brie.

La Complexul industrial de fa
ianță și sticlă din Sighișoara, în 
fața a numeroși lucrători, despre 
importanța zilei de 7 Noiembrie a 
vorbit Ilarie Dudaș, președintele 
comitetului sindicatului întreprin
derii, și V. P. Bagaev, prim-secre- 
tar al ambasadei Uniunii Sovieti
ce la București. A rulat apoi filmul 
„Tunelul", coproducție româno-so- 
vietică.

în seara aceleiași zile, corpul di
dactic și studenții Institutului de 
științe economice „V. I. Lenin" s-au 
întrunit, în aula institutului, la a- 
dunarea festivă în care a luat cu
vîntul conf. dr. Alexandru Albu.

CONFERINȚA DE PRESĂ 
A AMBASADORULUI R. D. 
VIETNAM LA BUCUREȘTI
Ambasadorul R. D. Vietnam la 

București, Hoang Tu, a organizat 
vineri la amiază o conferință de 
presă, în cadrul căreia a făcut cu
noscută Declarația „Comisiei de 
anchete asupra crimelor de război 
ale imperialiștilor americani 
Vietnam".

Ambasadorul R. D. Vietnam 
înmînat apoi participanților 
conferința de presă documente
Comisiei de anchete mai sus amin
tite.

La conferința de presă au parti
cipat ziariști români și corespon
denți ai presei străine, atașați de 
presă ai unor ambasade, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

în

a 
la 

ale

★

reprezentanței comer- 
lîngă ambasada R. P. 
București s-a deschis

Ieri In țară : vremea a continuat 
să se încălzească mai accentuat în 
vestul și sudul țării. Cerul a fost 
variabil, cu înnorări în Moldova și 
jumătatea de sud a țării. In aceste 
regiuni, în cursul dimineții, ceața 
a persistat și, izolat, în Oltenia s-a 
semnalat burniță. Vintul a suflat 
potrivit, cu intensificări locale, pre- 
dominînd din sectorul sud-estic. 
Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 3 grade la Avrămeni 
și 19 grade la Oradea.

în București : vremea s-a încăl
zit. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros dimineața. Vintul a suflat po
trivit din sud-est. Temperatura a 
atins 14 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
6, 7 și 8 noiembrie : vreme în ge
neral umedă. Cerul va fi variabil, 
mai mult acoperit. Vor cădea ploi 
temporare. Vint slab pînă la potri
vit. Temperatura în scădere la sfîr- 
șitul intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între 2 și 12 grade, iar 
maximele între 5 și 15 grade. Ceață 
locală.

în București : vreme în general 
umedă. Cerul va fi variabil, mai 
mult acoperit. Va ploua temporar. 
Vint slab pînă la potrivit. Tempe
ratura în scădere la sfîrșitul inter
valului.

ZZ/e/e culturii

CONGRESUL AL V-IEA fii PARTIDULUI MUNCII DiN ALBANIA

Cuvîntarea tovarășului 
Constantin Drăaan

în sălile Muzeului de Artă al 
Republicii Socialiste România s-a 
deschis vineri o expoziție de artă 
decorativă aplicată contemporană 
din Republicile Sovietice Socialis
te Lituania, Letonia și Estonia.

La vernisaj au luat cuvîntul 
Virgil Florea, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, A. V. Basov, ambasado
rul U.R.S.S. la București, și D. Ba- 
liuliavicius, care însoțește expozi
ția.

La festivitate au luat parte Ma
rin Florea Ionescu, vicepreședinte 
al Consiliului general ARLUS, A- 
lecu Costică, vicepreședinte al In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, acad. Ion 
Jalea, președintele Uniunii artiș
tilor plastici, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
artiști plastici și alți oameni de 
artă și cultură.

Au participat, de asemenea, 
membrii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-române, conduse 
de L. I. Florentiev, membru al C.C. 
al P.C.U.S.,, ministrul agriculturii 
al R.S.F.S. Ruse.

Au fost prezenți membri ai am
basadei Uniunii Sovietice, șefi de 
misiuni diplomatice și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Printre manifestările culturale și 

artistice consacrate Zilelor culturii 
sovietice se numără și' seara de 11- 

. teratură Sovietică contemporană 
care a avut loc vineri la sala Câ-

sei prieteniei româno-sovietice din 
Capitală.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de Ioanichie Olteanu, secre
tar al Uniunii scriitorilor, conf. 
univ Tamara Gane a expus audi
torilor o prelegere referitoare la 
noi fenomene, tendințe și orientări 
în creația literară sovietică contem
porană. In continuare, un grup de 
actori bucureșteni a prezentat frag
mente din lucrări de proză și ver
suri din lirica sovietică.

★
Tot ieri, la Uniunea compozito

rilor a avut loc o seară de mu
zică sovietică dedicată cunoscutu
lui compozitor Dmitri Șostakovici.

Muzicologul Gheorghe Firea 
vorbit despre creația 
viei.

La sediul 
ciale de pe 
Polone din 
vineri la amiază o expoziție de 
bunuri induși riale de uz casnic, or
ganizată de întreprinderea de co
merț exterior „Universal" din Var
șovia. Expoziția rămîne deschisă 
pînă în ziua de 13 noiembrie a.c.

*

La Casa de cultură a studenți
lor din Cluj a avut loc vineri o 
adunare consacrată împlinirii a 150 
de ani de la moartea lui Gheorghe 
Șincai.

(Agerpres)

a
lui Șostako-

prieteniei
orașul Bucureștj™aJk>st 
o expoziție de fotogra

fii cu tema „Aspecte 
ția comunismului în 
vietică".

La Casa 
vietice din 
organizată

rorhano-so-

din construc-
Uniunea So-

ea, Cehoslovacia, R. D. Germană, Un
garia, Cuba, Bulgaria, S.U.A., Polonia 
sau Norvegia.

HAVANA 4 (Agerpres). — Au luai
sfîrșif preliminariile Olimpiadei de
șah. Echipa României a ocupat pri
mul loc în grupa a 7-a cu 22,5 puncte
și s-a calificat pentru turneul final.
Tn ultimul meci, șahiștii români au în
vins cu 2,5—1,5 echipa Finlandei. Pe
locul doi în această grupă s- :l,■a la.
sat echipa ■ Bulgariei cu 21,5 puncte.

Turneul final va reuni următoarele
echipe : U.R.S.S., Iugoslavia, România,
Islanda, Argentina, Spania, Danemar-

România
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vins cu 2,5—1,5 echipa Finlandei. Pe 
locul doi în această grupă s-a cla
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SAH-RUGBI»

Pînă în prezent, în turneul final 
al campionatului republican femi

nin de șah, care are loc la Constanța, 
s-au disputat 6 runde. în fruntea cla
samentului se află Elisabeta Polihro- 
niade și Margareta Teodorescu, cu cîte 
5 puncte. Le urmează Suzana Makai și 
Gertrude Baumstark, cu cîte 4 puncte, 
Rodica Reicher și Maria Desmireanu, 
cîte 3,5 puncte.

Reprezentativa de rugbi a țării 
noastre întîlnește mîine la Aquilla 

(Italia), în cadrul „Cupei Națiunilor", 
echipa Italiei. Ultimul meci dintre 
cele două reprezentative s-a disputat

la București în 1962, cînd formația 
țării noastre a învins cu scorul de 
14—6.

Lotul român, care a părăsit ieri 
Capitala, cuprinde următorii jucători : 
Dinu, Ionescu, Stoica, M. Rusu, V. 
Rusu, Dăscălescu, Rășcanu, Demian, 
Țuțuianu, Mateescu, Stănescu, Wusek, 
Irimescu, Nica, Dragomir, Ciobănel, 
Dragomirescu, Penciu.

Etapa a X - a 
a campionatului 
categoriei A la fotbal

Etapa a X-a a campionatului ca
tegoriei A de fotbal programează 
mîine, în Capitală, pe stadionul „23 
August", meciurile : Rapid — Univer
sitatea Cluj (ora 12,45) șt Steaua— 
Știința Craiova (ora 14,30).

Iată meciurile din țară : Politehnica 
Timișoara — C.S.M.S. Iași; Jiul Pe- 
troșeni — Progresul București ; Stea
gul Roșu Brașov — U.T. Arad ; Farul 
Constanța — Dinamo București și 
Petrolul Ploiești — Dinamo Pitești.

În cîteva rînduri
9 Meciul retur dintre Steaua Roșie 

Belgrad și Valencia, disputat la Bel
grad, contînd pentru turul doi al „Cu
pei orașelor tîrguri" la fotbal, s-a în
cheiat cu 2—1 (2—0) în favoarea spa
niolilor. Ei s-au calificat pentru turul 
trei al competiției. (In primul joc : 1—0 
pentru Valencia).

® Pugilistul danez George Kroch 
este noul campion al Europei la cate

★
Merpbrii delegației 

prietenie sovieto-române, în frun
te cu L. I. Florentiev. au făcut vi
neri o vizită la Fabrica de con
fecții și tricotaje București.

★
în aceeași zi, delegația de ci

neaști sovietici, condusă de regizo
rul Serghei Gherasimov, care se 
află‘ în țâra noastră' cu prilejul 
Festivalului filmului sovietic, s-a 
întîlnit cu redactori ai unor publi
cații cotidiene și de specialitate din 
Capitală, în cadrul conferinței de 
presă, care a avut loc la hotelul 
„Athenee Palace".

■Ar
Ansamblul de balet al Teatrului 

Academic de Stat de Operă și Ba
let „Taras Sevcenko" din Kiev a 
sosit vineri dimineață în Capitală.

Acest ansamblu cu vechi tradi
ții va rămîne în țara noastră timp 
de două săptămîni.

Asociației de

Opereta lui Lopez „Secretul lui 
Marco Polo" a văzut vineri seara 
lumina rampei la Teatrul de stat 
de operetă.

Cunoscută mai de mult publicu
lui românesc prin intermediul emi
siunilor radiofonice, lucrarea po
vestește un episod din tinerețea ce
lebrului explorator. La premieră, 
popularele melodii ale lui Lopez 
și-au găsit interpreți în Ion Dacian, 
Valeria Rădulescu, Bimbo Mărcu- 
lescu, Nae Roman, George Groner, 
Marica Munteanu, Emil Popescu, 
Iancu Groza, George Hazgan și 
alții. Cadrul scenografic al ope
retei este semnat, de Dan Nem- 
țeanu. La realizarea spectacolului 
și-au mai adus contribuția dirijo
rul Liviu Cavassi, maestra de ba
let Elena Penescu Liciu și maeștrii 
de cor Constantin Rădulescu și 
Florin Sămărescu.

Direcția de scenă poartă girul 
regizorului Nicușor Constantinescu.

(Agerpres)

LOTO
din 4 noiembrie 1966
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Premiul special : 20 11 72. Fond de pre
mii : 987 885 lei din care 205 200 lei re
port premiul special.

15 4 20 75 42 60 11 83 77

(Agerpres)

goria „ușoară”. In meciul disputat la S 
Copenhaga el l-a deposedat de centură g 
pe francezul Maurice Tavant.

9 Echipa masculină de baschet a 8
U.R.S.S. și-a încheiat turneul în Mexic 0 
jucînd la Pueblo cu selecționata Mexi- § 
cului, pe care a învins-o cu scorul de 
75—71 (34—30). §

Anul acesta poporul so
vietic întîmpină ziua de
7 Noiembrie, cea de-a 
49-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din 
Octombrie, într-o atmos
feră de muncă însuflețită 
pentru traducerea în via
ță a prevederilor primului 
an al noului plan cincinal, 
a hotărîrilor Congresului 
al XXIII-lea al P.C.U.S.

Ziarele relatează des
pre succese obținute de 
oamenii muncii în indus
tria constructoare de ma
șini, industria metalurqi- 
că, pe șantierele marilor 
întreprinderi energetice, 
a căror intrare în funcțiu
ne va înqădui, conform 
prevederilor cincinalului, 
sporirea producției de e- 
nergie electrică cu 70 la 
sută pînă în 1970. La 
Bratsk a început monta
jul celui de-al 18-lea a- 
greqat al hidrocentralei. 
O dată cu intrarea în 
funcțiune a noii turbine 
de 225 000 kW — încă în 
cursul acestui an — pu
terea centralei va atin
ge 4 050 000 kW. Zilele 
trecute la „Dneproghes" 
au început lucrările de 
lărgire a hidrocentralei. 
Noua sală de mașini, care 
se ridică în continuarea 
barajului, va adăposti alte
8 agregate care vor a- 
dăuga puterii marii uzine 
încă 650 000 kW, dublîn- 
du-i capacitatea.

O mare amploare a luat 
întrecerea în rîndurile si- 
derurgiștilor, dornici să 
pună în aplicare prevede
rile planului cincinal care 
preconizează nu numai 
creșterea producției de 
metal, oi și ridicarea ni
velului tehnic al industriei 
siderurgice : construcția 
de furnale de mare capa
citate, cuptoare electrice 
pentru topirea oțelului, 
convertizoare cu oxigen.

puternice laminoare auto
mate. De la marile combi
nate siderurgice din Mag
nitogorsk, Celeabinsk, Za- 
porojstal, de la Novaia 
Tuia și Kuznețk sosesc 
zilnic vești despre rezul
tatele întrecerii în cinstea 
celei de-a 49-a aniversări 
a Revoluției din Octom
brie. Siderurgiștii au în
scris pînă-n prezent la ac
tivul lor zeci de mii de 
tone de fontă, oțel și la
minate peste prevederile 
planului.

Colectivele întreprin
derilor industriale din

lizări : colectivul exploa
tării diamantifere Aihal 
din Iakuția și-a îndepli
nit planul pe 11 luni, iar 
pînă la 7 Noiembrie s-a 
angajat să realizeze pla
nul de extracție a dia
mantelor pe întrequl an. 
Au fost realizate sarcini
le anuale de muncitorii 
și specialiștii combinatu
lui de înnobilare a mine
reului de fier din Krivoi- 
Rog. Pentru locuitorii o- 
rașului Ufa, capitala 
R.S.S.A. Bașkiră, ziua de 7 
noiembrie a adus în dar 
gazul din Buhara. „Căldu-

Moscova și-au îndeplinit 
la 26 octombrie sarcinile 
prevăzute în plan pe pri
mele zece luni ale anului 
la producția qlobală și 
la majoritatea produselor 
celor mai importante. Au 
fost realizate, de aseme
nea, prevederile referi
toare la productivitatea 
muncii.

în aceste zile își fac un 
bilanț al realizărilor și 
minerii, pentru care pla
nul cincinal a prevăzut de 
asemenea sarcini impor
tante: pînă în 1970 pro
ducția de cărbune va 
crește cu aproape 100 mi
lioane tone, atingînd 665— 
675 milioane tone. Darul 
lor în cinstea zilei de 7 
noiembrie s-a concretizat 
în sute de vagoane de 
cărbune extras peste plan 
din minele Donbasului, 
Kuzne(kului și altor bazi
ne din Uniunea Sovietică.

Pe răbojul succeselor 
în cinstea sărbătorii se 
înscriu și multe alte rea-

ra albastră", sosită din 
nisipurile Kîzîl-kum-ului 
— despre care scriam a- 
cum cîteva zile — a pus 
în funcțiune o primă cen
trală termoelectrică, ui
mind ca pînă la sfîrșitul 
anului să dea viață altor 
3 termocentrale.

în apropierea orașului 
Kiev a început, în preaj
ma sărbătorii, construcția 
unui orășel științific — 
centrul cibernetic al Aca
demiei de Știinfe a R.S.S. 
Ucrainene. Istoria orașului 
Alma Ata consemnează șl 
ea un eveniment impor
tant. Zilele trecute o pu
ternică explozie a zguduit 
împrejurimile orașului. 
Seismografele au înregis
trat un cutremur de gradul 
5, care n-a produs însă 
nici o pagubă. O explozie 
dirijată de mîna omului 
a aruncat în aer un 
munte și a creat un baraj 
artificial a cărui înălțime 
se ridică la 100 m. Prin co
recția geografică execu

tată de explozie s-a pus 
pentru totdeauna capăt 
amenințării torenților care 
deveneau deosebit de pe
riculoși vara, în timpul 
ploilor.

Veștile sosite din mai 
toate colțurile Uniunii So
vietice dovedesc că și oa
menii muncii de pe ogoa
re s-au străduit să întru
chipeze în realitate vie 
prevederile noului plan 
cincinal. Presa a anunțat 
că anul acesta colhozni
cii și lucrătorii din sovho
zuri au cules cea mai bo
gată recoltă de cereale 
din anii puterii sovietice. 
A crescut de asemenea 
producția de carne și 
lapte.

Simultan, la chemarea 
partidului comunist, în în
treaga țară a luat am
ploare întrecerea în cins
tea celei de-a 50-a ani
versări a Revoluției din 
Octombrie care se va săr
bători anul viitor. Cu cî
teva luni în urmă, colecti
vul constructorilor de ma
șini de la „Uralmașza- 
vod" și-a luat angaja
mente sporite în cinstea 
acestui mare eveniment, 
chemînd la întrecere pe 
tovarășii lor de la Krama
torsk. Inițiativa celor două 
mari întreprinderi a fost 
sprijinită de sute de co
lective de energeticieni, 
metalurgiști, constructori 
de tractoare, din industria 
chimică, din industria 
ușoară și alimentară.

Succesele oamenilor 
muncii sovietici în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie în în
deplinirea sarcinilor pri
mului an al noului plan 
cincinal constituie o con
tribuție de seamă la în
florirea continuă a econo
miei țării.

A. MUNTEANU

TIRANA 4 (Agerpres). — în șe
dința de miercuri după-amiază a 
celui de-al V-lea Congres al Parti
dului Muncii din Albania a luat 
cuvîntul tovarășul Constantin Dră- 
gan, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., care a 
transmis salutul Comitetului Cen
tral al P.C.R.

Dragi tovarăși,
Permiteti-mi ca, în numele Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al comuniștilor 
și al întregului nostru popor, să 
vă transmit dv„ delegați la cel 
de-al V-lea Congres al Partidului 
Muncii din Albania, și prin dum
neavoastră membrilor partidului și 
tuturor oamenilor muncii din Re
publica Populară Albania, un căl
duros salut tovărășesc și cele mai 
bune urări de succes.

Poporul român nutrește față de 
poporul frate albanez calde senti
mente de prietenie, prețuiește lupta 
sa îndelungată împotriva asuprito
rilor, pentru libertate națională și 
socială, pentru eliberarea patriei 
sale de sub jugul fascist și in
staurarea puterii populare.

în anii construcției socialiste, 
poporul albanez a obținut, sub 
conducerea Partidului Muncii din 
Albania, care va sărbători îti cu- 
rînd 25 de ani de la înființare 
succese de seamă în industriali
zarea tării, în transformarea so
cialistă a agriculturii, în dezvolta
rea culturii și ridicarea nivelului 
său de trai. Ne bucură realizările 
oamenilor muncii din Albania în 
îndeplinirea prevederilor planului 
cincinal pe anii 1961—1965 — care 
au fost înfățișate congresului în 
raportul prezentat de tovarășul 
Enver Hodja.

Totodată, dorim să vă transmi
tem de la această tribună urări de 
noi succese în înfăptuirea obiecti
velor celui de-al patrulea cinci
nal, spre binele poporului albanez, 
al cauzei socialismului și păcii.

între popoarele român și alba
nez. legate prin vechi relații de 
prietenie, prin năzuințele și lunta 
comună pentru libertate și inde
pendentă națională prin telul co
mun al construirii socialismului, se 
dezvoltă colaborarea — economică, 
politică și culturală — în interesul 
ambelor noastre popoare.

Ne exprimăm încrederea că re
lațiile dintre partidele și țările 
noastre se vor întări continuu. De 
baza principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului pro
letar.

Tovarăși,
Poporul nostru desfășoară în 

prezent o însuflețită și rodnică ac
tivitate pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare multilate
rală a țării, stabilit de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, avînd 
ca scop continuarea pe o treaptă 
superioară a procesului de desă- 
vîrșire a construcției socialiste.

în centrul întregii sale activi
tăți, partidul nostru pune și în 
viitor înfăptuirea industrializării 
socialiste — condiție fundamenta
lă a avîntului neîntrerupt al for
țelor de producție, dezvoltării com
plexe și armonioase a întregii e- 
conomii, asigurării independentei 
și suveranității țării. Ca și pînă a- 
cum, și în noul cincinal industria 
noastră cunoaște ritmuri înalte de 
dezvoltare, pe baza introducerii 
tehnicii și a tehnologiilor moder
ne, punînd tot mai mult în valoa
re resursele materiale și umane 
ale țării.

Măsurile economice și politico- 
organizatorice luate de partidul și 
statul nostru pentru dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a agri
culturii au asigurat creșterea an de 
an a producției agricole și, ca ur
mare, satisfacerea nevoilor de con
sum ale populației și ale indus
triei, precum' și disponibilități pen
tru export.

Rezultatele bune obținute în în
făptuirea prevederilor primului an 
al planului cincinal pe perioada 
1966—1970, în dezvoltarea indus
triei, agriculturii, a științei, învă- 
țămîntului, culturii în îmbunătă
țirea continuă a nivelului de trai 
al celor ce muncesc, sînt o măr
turie a justeței politicii partidului, 
a elanului cu care oamenii muncii 
dau viată obiectivelor elaborate de 
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului nostru.

Partidul Comunist Român este 
convins că. luptînd pentru desăvâr
șirea construcției socialiste, își 
îndeplinește nu numai îndatorirea 
supremă față de propriul popor, 
dar și datoria sa internationalists, 
adueîndu-și contribuția la dezvol
tarea sistemului mondial socialist, 
la sporirea influentei și prestigiu
lui socialismului în lume.

Tovarăși,
Viata internațională contem

porană se caracterizează prin dez
voltarea viguroasă a luptei po
poarelor împotriva reacțiunii, a 
imperialismului. în prezent, forte 
sociale uriașe se ridică în toată 
lumea în apărarea cauzei păcii și 
progresului, exercitînd o influentă 
tot mai puternică asupra mersului 
evenimentelor. în același timp, im
perialismul internațional, și în 
primul rînd imperialismul ameri
can. urmărind să împiedice prin 
toate mijloacele dezvoltarea as
cendentă a societății, și-a inten
sificat acțiunile agresive, recurge 
la comploturi, lovituri de stat și 
intervenții militare, încalcă în 
mod brutal libertatea și indepen
denta unui șir de popoare,

De aceea, forțele păcii și progre
sului au datoria să-și mărească vi
gilența și combativitatea, să-și în
tărească necontenit puterea de 
luptă, unitatea rîndurilor lor, pen
tru a zădărnici acțiunile agresive 
ale imperialismului.

Republica Socialistă România mi
litează cu consecventă împotriva 
politicii imperialiste, a oricărui a- 
mestec în treburile interne ale po
poarelor, pentru respectarea drep
tului sacru al fiecărui popor de a-și 
alege nestingherit calea dezvoltării 
sociale.

Partidul și guvernul nostru con
damnă cu hotărîre agresiunea Sta
telor Unite ale Americii în Vietnam 
— expresie elocventă a politicii 
profund reacționare a imperialis
mului american — și cer cu fermi
tate încetarea necondiționată șl 
definitivă a bombardamentelor îm
potriva Republicii Democrate Viet
nam, retragerea tuturor trupelor 
străine din Vietnam, recunoașterea 
Frontului Național de Eliberare — 
unicul reprezentant autentic al po
porului din Vietnamul de sud — 
și aplicarea acordurilor de la Ge
neva. Poporul vietnamez să fie lă
sat să-și rezolve singur, fără a- 
mestec din afară, problemele in
terne, corespunzător aspirațiilor 
sale de unitate și independență na
țională.

Poporul român sprijină poziția 
guvernului R. D. Vietnam și a 
Frontului Național de Eliberare, a- 
cordă și este hotărît să acorde și în 
viitor viteazului popor vietnamez 
întregul său ajutor politic, material 
și moral pînă la victoria finală.a- 
supra agresorilor americani. Con
siderăm că un rol important în 
curmarea agresiunii S.U.A. în Viet
nam l-ar avea intensificarea acțiu
nilor de mobilizare a opiniei publi
ce mondiale în sprijinul luptei 
drepte a poporului vietnamez.

Tovarăși,

Republica Socialistă România 
pune în centrul politicii sale ex
terne prietenia, colaborarea și a- 
lianța frățească cu țările socialiste. 
Totodată, ea promovează relații cu 
toate țările, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, pe baza principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile interne. 
România depune eforturi consec
vente pentru stabilirea unui cli
mat de înțelegere și bună vecină
tate între țările din Balcani, cu 
convingerea că aceasta corespunde 
cauzei păcii și securității interna
ționale.

Pornind de la interesele vitale 
ale poporului nostru, ale mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, ale socialismului și păcii 
în lume. Partidul Comunist Ro
mân militează neabătut pentru 
dezvoltarea unor relații tovărășești, 
de stimă și respect reciproc între 
țările socialiste, între partidele co
muniste și muncitorești. După pă
rerea partidului nostru, condiția 
fundamentală pentru dezvoltarea 
acestor relații o constituie respec
tarea cu strictețe a dreptului fie
cărui partid de a-și elabora de sine 
stătător propria linie politică, stra
tegia și tactica sa, a egalității în 
drepturi și neamestecului în trebu
rile interne ale altor partide, a 
principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar.

Partidul Comunist Român va 
face și în viitor tot ce depinde de 
el pentru aplicarea în viață a a- 
cestor . principii, pentru întărirea 
unității, prieteniei și colaborării 
între țările socialiste, între parti
dele comuniste și muncitorești.

Dragi tovarăși,

Ingăduiți-mi să vă exprim încă 
o dată urări de noi și mari succese 
în opera de construire a socialis
mului, pentru înflorirea Republicii 
Populare Albania și fericirea po
porului albanez.

Trăiască Partidul Muncii din Al
bania, conducătorul poporului al
banez pe calea construirii socialis
mului !

Trăiască prietenia frățească din
tre poporul român și poporul al
banez 1

VIZITELE DELEGAȚIEI

C.C. AL P.C.R.
TIRANA 4 (Agerpres). — Dele

gația C.C. al Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Con
stantin Drăgan, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
care participă la lucrările Congre
sului al V-lea al Partidului Muncii 
din Albania, însoțită de Tonin Ja- 
kova, membru al C.C. al Partidu
lui Muncii din Albania, secretar 
al Consiliului Central al Sindica
telor din Albania, a vizitat 
vineri portul maritim, fabrica de 
țigări, fabrica de vinificatie, mu
zeul arheologic și Casa de cultură 
din orașul Durres, precum și lito
ralul. La sosire în orașul Durres, 
delegația a fost salutată de repre
zentanți ai organelor de partid șl 
de stat.
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EDINȚĂ SOLEMNĂ întrevedere Corneliu Mănescu
Couve de Minilie

Stare de asediu
Ședința Consiliului 
de Securitate

Mesajul adresat de președintele Consiliului
de Stat al Republicii Socialiste România

— Corespondentul A- 
Gheorghiu, transmite : 
ministrului afacerilor

PARIS .4. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Vineri 4 noiembrie, U.N.E.S.C.O. 
și-a sărbătorit cea de-a 20-a ani
versare.

Cu acest prilej, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a adresat un mesaj prin care 
transmite felicitări cordiale și 
urări de succes în activitatea vi
itoare a U.N.E.S.C.O.

Misiunea nobilă căreia i s-a de
dicat U.N.E.S.C.O. — se arată în 
mesaj — reprezintă o contribuție 
la cunoașterea reciprocă și co
laborarea între popoare, la cauza 
păcii și securității internaționale.

Amintind că în acest an Româ
nia, sărbătorește cea de-a X-a 
aniversare a intrării sale în 
U.N.E.S.C.O., mesajul arată că 
țara noastră va marca și în viitor 
o prezență activă în cadrul 
U.N.E.S.C.O., aducîndu-și întrea
ga contribuție la intensificarea re
lațiilor culturale, artistice și știin
țifice pe plan mondial, pe baza 
principiilor respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc.

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat urează-mult suc
ces tuturor acelora care își con
sacră eforturile lor afirmării for
ței de creație spirituală a uma
nității, îmbogățirii tezaurului ei 
științific și cultural, promovării 
păcii și colaborării internaționa
le.

de Gaulle, care a subliniat avanta
jele comune, pentru progresul 
omenirii, ale cooperării interna
ționale în cadrul U.N.E.S.C.O. 
El a exprimat speranța că și alte 
țări se vor alătura celor 120 de 
state membre existente. Președin
tele Franței a scos în evidență im
portanța înțelegerii între toate po
poarele pentru cooperarea în do
meniul educației, științei 
rii și necesitatea ca ele 
neze împreună pentru a 
progresul general.

Vineri după-amiază, 
celei de-a 14-a Conferințe gene
rale a U.N.E.S.C.O. a adoptat în 
unanimitate Declarația asupra 
principiilor colaborării culturale 
internaționale. La elaborarea a- 
cestei declarații, care este rodul 
unei îndelungate preocupări a 
U.N.E.S.C.O., România a adus o 
contribuție activă.

PARIS 4. 
gerpres, Al. 
La invitația 
externe al Franței, Couve de Mur
ville, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, care a condus 
delegația română la cea de-a 21-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., s-a oprit la Paris împreună 
cu soția, în drum spre patrie. Mi
nistrul de externe francez, Couve 
de Murville și soția sa au oferit

„IANTAR-1ii

Vineri dimineața a avut loc la Pa
latul U.N.E.S.C.O. din Paris ședin
ța solemnă, la care au participat 
delegațiile statelor membre și ale 
celor asociate, reprezentanții pre
ședintelui Adunării Generale și ai 
secretarului general al O.N.U., re
prezentanți a numeroase organiza
ții internaționale și alte persona
lități.

La ședința solemnă au participat 
ca invitați de onoare președintele 
Republicii Franceze, generalul de. 
Gaulle, și miniștrii Couve de Mur
ville, Malraux și Peyrefitte. La so
lemnitate a luat parte delegația 
română condusă de acad. Andrei 

• Oțetea. Președintele Conferinței 
generale, Tuncel, deschizînd ședin
ța solemnă, a arătat că 100 de șefi 
de state au trimis mesaje de salut 
Conferinței.

Directorul general al U.N.E.S.C.O., 
Rene Maheu, a rostit o alocuțiune 
în care a reamintit etapele impor
tante parcurse de U.N.E.S.C.O., de 
la 4 noiembrie 1946, data constitui
rii, cînd această organizație reunea 
numai 20 de state membre. „Azi, 
deși nu a atins acea universalitate 
care este vocația sa, și fără de care 
opera sa nu ar avea nici deplina sa 
eficacitate, nici semnificația sa a- 
devărată, U.N.E.S.C.O. numără 120 
de state membre și patru membri 
asociați. Din acest număr, mai mult 
de jumătate nu existau ca state 
independente în 1946". Maheu a 
vorbit apoi despre intensa activi
tate desfășurată de U.N.E.S.C.O. în 
aceste două decenii, pentru promo
varea obiectivelor sale în domeniul 
științei, educației și culturii în 
lume, pentru dezvoltarea cooperării 
internaționale intelectuale, pentru 
pace.

A luat apoi cuvîntul președintele

(Urmare din pag. I)

Față de anul trecut, ran
damentul mașinilor a cres
cut, în prezent, cu aproape 
10 la sută. O cifră care ex
primă, ea singură, fotul, 
dind măsura activității fe
brile, intense, a oameniloi 
din această cetate industria
lă.

l-am cunoscut înfr-o îm
prejurare deosebită. Tn pri
ma secție pe care am vizi
tat-o — sala turbinelor — 
avea loc o adunare a ce
lulei de partid. Vreo trei
zeci de oameni, așezați în 
semicerc pe postamentele 
de piatră ale mașinilor, îl 
ascultau pe șeful de echi
pă Nguyen Van Hong, re
ferentul adunării. Tema dis
cuției : perfecționarea pre
gătirii profesionale a mun
citorilor tineri.

Nguyen Van Hong a fost, 
pînă acum vreo 6 ani, țăran 
cultivator de orez lîngă o- 
rașul Nha-Trang. Tn prezent 
este fruntaș în producție, 
distins cu titlul de „munci- 
tor de elită”,’șef de echipă 
și șef de schimb în secția 
de turbine. Transcriu, pe 
scurf, discursul său la aceas
tă adunate a comuniștilor.

„Esențialul — spunea 
Nguyen Van Hong — este, 
cum știm, asigurarea randa
mentului maxim, indiferent 
de condiții, în pofida ori
cărei situații, oricît de gre
le. Avem în secție vreo 20 
de tineri al căror stagiu 
maxim de producție abia 
atinge un an, Datorită ac-

și cultu- 
să acțio- 
promova

Plenara

MOSCOVA 4 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, tn luna 
octombrie 1966, în Uniunea Sovie
tică a fost lansat, cu ajutorul unei 
rachete geofizice, la o înălțime de 
100—400 km, laboratorul automat 
pentru sondarea ionosferei „Ian- 
tar-1", dotat cu un propulsor plasmo- 
lonlc cu gaze. Scopul lansării labo
ratorului îl constituie cercetarea 
perspectivelor unui zbor dirijat în 
păturile superioare ale atmosferei. 
Prelucrarea științifică a rezultatelor 
obținute continuă.

vineri un dejun la Quai d’Orsay în 
onoarea ministrului de externe ro
mân și a soției sale.

La dejun au.participat din partea 
franceză : Herve Alphand, secretar 
general în Ministerul Afacerilor 
Externe francez, Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București, 
C. Brunet, director general pentru 
problemele economice din M.A.E., 
și alte persoane oficiale. Din partea 
română au participat Victor Dimi- 
triu, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Paris, și Constan
tin Flitan, director. în Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Socialiste România, membru al de
legației române la actuala sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

Cu această ocazie s-a făcut un 
schimb de vederi cu privire la rela
țiile bilaterale, exprimîndu-se sa
tisfacția pentru desfășurarea lor 
favorabilă ambelor părți. Discu
țiile s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, în spiritul bunelor 
relații de prietenie existente între 
Franța și România. S-a făcut, de 
asemenea, și un schimb de vederi 
util și sincer asupra principalelor 
pfobleme ale situației internațio
nale.

doresc sâ-l străbată
Contraste pe cîmpiile Yemenului. De la plugul de lemn la tractor, un drum anevoios, dar pe care poporul yeme- 

nit, precum și alte popoare din țările în curs de dezvoltare doresc să-l străbată
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în Guatemala
Joi, guvernul Guatemala! a 

anunțat instituirea stării de a- 
sediu în întreaga țară pe ter
men de 30 de zile. S-a decre
tat suspendarea tuturor drep
turilor constituționale și acti
vităților partidelor politice în 
„scopul limitării activităților 
subversive".

Instituirea stării de asediu 
survine la patru luni de la pre
luarea puterii de către guver
nul civil condus de Julio Mon
tenegro care a înlocuit junta 
militară a colonelului Azurdia. 
După revenirea la regimul ci
vil, noii conducători ai țarii au 
garantat drepturile constituțio
nale anulate de militari și au 
promis reforme social-economi- 
ce. Ziarul „New York Times" a 
făcut cunoscut că guvernul gua
temalez. ar fi încheiat o con
venție cu șefii militari prin care 
se angajează să nu întreprindă 
reformele anunțate, în schim
bul promisiunii acestora de a 
nu-1 răsturna de la putere. în 
același timp, au fost făcute nu
meroase concesii reacțiunii in
terne, strîns legate de intere
sele marilor companii nord-a- 
mericane.

în ultimul timp însă, în pofi
da represiunilor, atit mișcarea 
revendicativă a populației cit 
și cea de partizani s-au inten
sificat. Cererile pentru în
făptuirea reformei agrare, 
scoaterea economiei de sub 
dominația monopolurilor străine, 
reforma învățămîntului se fac 
tot mai auzite. Pe de altă par
te, există indicii că elementele 
extremiste de dreapta, militare 
și civile, dîndu-și seama că ac
tualul guvern nu va reuși să 
înăbușe manifestările nemulțu
mirilor populare, pregătesc o 
lovitură de stat.

Decretul privind instituirea 
stării de asediu vine să ateste 
situația deosebit de complexă

creată de-a lungul anilor în 
Guatemala, puternicele frămîn- 
tări sociale care au cuprins a- 
ceastă țară.

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate a analizat 
vineri proiectul comun de rezoluție 
propus de Argentina, Nigeria, O- 
landa, Noua Zeelandă, Uganda și 
Japonia în legătură cu plîngerea 
Izrael.ului împotriva Siriei privind 
situația de la frontiera dintre cele 
două țări. Deoarece U.R.S.S., repre
zentant permanent în Consiliul de 
Securitate, a votat împotrivă, pro
iectul nu a fost adoptat.E. IONESCU

Arta românească a secolului XX“ — expoziție deschisă la Royal College 
din Londra

Relații constructive intre
Franța și țările socialiste

PARIS 4. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 
In cursul , dezbaterilor din Aduna
rea Națională asupra bugetului Mi
nisterului de Externe a luat cu
vîntul Couve de Murville, minis
trul afacerilor externe.

In ce privește problema relațiilor 
Franței cu Uniunea Sovietică și 
țările socialiste, Couve de Murville 
a declarat: „Aceste relații au de
venit multiple, cordiale, construc
tive și, pentru a spune totul, nor
male". El a evocat apoi vizita ge
neralului de Gaulle în Uniunea So
vietică, în legătură cu care a spus : 
„Această vizită ne permite să con
statăm că, de o parte și de alta se

manifestă dorința pentru relații 
noi, cu alte cuvinte, un climat de 
destindere între toate statele Eu
ropei, care va permite abordarea, 
în mod util, a problemelor lor co
mune. Dacă alte țări europene — 
și, în primul rînd, prietenii noștri 
occidentali — acceptă să ne urme
ze pe această calc, acesta va fi un 
clement fundamental nou, care va 
putea deschide calea spre un viitor 
de echilibru și de pace".

Couve de Murville a menționat că 
,,retrăgindu-se din N.A.T.O., Fran
ța nu a modificat cu nimic efor
tul său și nici programul său mi
litar, care continuă așa cum au fost 
hotărîte dinainte'1.

„S.U.A. vor continua să trimită 
întăriri in Vietnamul de sud"
Conferința de presă a 
președintelui Johnson

că nu se poate prevedea la ora ac
tuală dacă va trebui sau nu să se 
recurgă la o majorare a impozite
lor.

WASHINGTON 4 (Agerpres). în 
conferința sa de presă de vineri, 
președintele S.U.A., Lyndon John
son, referindu-se la alegerile de la 
8 noiembrie, și-a exprimat părerea 
că ele nu vor duce la schimbări 
mari nici în componența Congresu
lui. Există posibilitatea ca Partidul 
democrat să piardă un număr de 
locuri în Congres, a recunoscut el, 
dai’ rezultatele alegerilor nu vor a- 
fecta cu nimic politica guvernului 
american. El a ținut să sublinieze 
că alegerile, nu vor duce la o 
schimbare a actualei politici a ad
ministrației în Vietnam. Johnson a 
reafirmat că S.U.A. vor continua 
să trimită întăriri în Vietnamul de 
sud.

Abordînd problema presiunilor 
inflaționiste manifestate în econo
mie, președintele Johnson a spus

luatelor condiții de lucru, 
datorită faptului că ne-am 
mutat sub pămîni, făcînd o 
nouă așezare a mașinilor, 
care complică fluxul tehno
logic obișnuit, se impune 
o pregătire profesională 
deosebită. Prin noua distri
buție a mașinilor, aparatele 
de control nu izbutesc să 
acopere întreaga arie a ci
clului de producție și, în 
plus, nu ne dă mîna să aș
teptăm — de la aparate —

rana

semnalizarea unor eventua
le defecțiuni : acestea tre
buie prevenite printr-o de
plină cunoaștere a mașini
lor și, implicit, a perturbă
rilor ce pot interveni. Nu 
toți tinerii, însă, cunosc ast
fel de lucruri. E datoria 
noastră să-i învățăm".

La acest punct al expu
nerii, Nguyen Van Hong s-a 
întrerupt. A ridicat ochii 
către tavan. Un sunet surd, 
persistent, ca un bîzîit, iz
vora de acolo de cîteva cli
pe. Afară, la suprafață, în
cepuse un atac aerian, că
deau primele bombe. Poate 
asupra satului învecina*, 
poate asupra ppdului de

BUDAPESTA

Omagiu eroilor
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — 

La sediul Comitetului orășenesc 
Budapesta al P.M.S.U., în fața plă
cii comemorative a celor care au 
căzut apărînd sediul, în noiembrie 
1956, la mormintele și monumen
tele martirilor din cimitirul Ke- 
repesi din capitala R.P. Ungare, a 
avut loc vineri solemnitatea depu
nerii de coroane de flori. Au par
ticipat activiști ai Comitetului o- 
rășenesc de partid, care au apărat 
sediul, și membrii familiilor celor 
care au căzut la datorie. Au de
pus coroane de flori Janos Kâdăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
și alți conducători de partid.

110 000 de muncitori și 
funcționari. în grevă. Este 
ultima din mulțimea de 
știri ce întregesc imaginea 
actuală a climatului so
cial Uruguayan. Din Mon
tevideo, corespondentul a- 
genției Reuter relatează : 
„întreaga țară este cu
prinsă de un val de gre
ve. Școlile sînt închise, 
băncile de asemenea, în 
porturi și în întreprinde
rile frigorifice activitatea 
a încetat". După glte sur
se, serviciile publice ar 
ii paralizate pe trei sfer
turi. In toate cazurile, 
cercurile patronale (sau 
auioritățile, acolo unde 
este vorba de ramuri na
ționalizate), nu-și ascund 
teama față de ritmul în 
care lupta revendicativă 
cîștigă în amploare. în
grijorarea autorităților s-a 
concretizat într-o măsură 
extremă și anume pertur
barea vacanței parlamen
tarilor (începută la. 15 oc
tombrie) prin convocarea 
lor în sesiune specială

din Uruguay
pentru a examina cere
rile greviștilor și posibili
tățile de a aplana valul 
de conflicte sociale.

îndeosebi în ultimii doi 
ani se deteriorează cu 
repeziciune faima Uru
guayului de „Elveție a A- 
mericii Latine", care, spre 
deosebire de majoritatea 
republicilor sud-america- 
ne, beneficia de stabili
tate politică, de un teren 
social puțin bîntuit de fur
tuni' și de un nivel mediu 
de trai relativ ridicat. O 
zicală mai veche glăsuia : 

Como Uruguay no hay” 
Uru- 

Acum 
cu a- 
sens

pe fluviul din preajma uzi
nei. Nimeni nu s-a mișcat, 
doar fețele s-au crispat în
fr-o încordare. Oamenii ce
tăților subterane trebuie să 
stea perfect liniștiți — con
traatacul le-ar dezvălui po
ziția — continuînd să lu
creze și să producă.

„Tocmai voiam să vor
besc despre front — a con
tinuat imperturbabil Ngu
yen Van Hong. Există, u- 
neori, printre tinerii noștri

vă, numai mușchi și nervi. 
II cheamă Le Van Tuan și 
are 22 de ani. A venit aici 
de la țară, are numai 8 luni 
de cînd e în uzină. I s-a 
încredințat o sarcină ușoa
ră, ca unuia ce se află la 
începutul calificării, dar în 
același timp, o sarcină din 
care nu lipsește primejdia : 
supraveghează buna func
ționare a uneia dintre pom
pele de alimentare cu apă, 
aflată la suprafață, pe țăr-

rasa

fendința de-a se socoti ne
dreptățiți, ca unii cărora li 
se refuză onoarea de a 
lupfa cu arma în mînă, de 
a înfrunta primejdia în față. 
Trebuie să întreprindem, în 
această direcție, o muncă 
politică mai intensă ; să le 
explicăm acestor tineri sen
sul profund combativ, pro
fund patriotic, al acțiunii 
pentru sporirea producției, 
pentru întărirea economică 
a țării”.

La sfîrșitul ședinței, am 
făcut cunoștință cu cîfiva 
tineri. Tn mod deosebit, 
mi-a atras atenția unul din
tre noii veniți în uzină, un 
flăcău cu înfățișare sporti-

mul fluviului. Nu departe de 
locul acesta e un pod, o- 
biecfiv vizat fără întrerupe
re de aviația S.U.A. Le Van 
Tuan își îndeplinește sarci
na sub bombele care ex
plodează adesea. De cu- 
rînd, conducerea uzinei a 
hofărîf să-l schimbe din lo
cul acesta : tînărul nostru 
s-a dovedit un element is
cusit, cu înclinații spre teh
nică, ceea ce-l recomandă 
unei profesii de o califica
re superioară. Eroul nostru, 
însă, frece în clipa de față 
prin aceeași „criză de con
știință" pe care-o încearcă 
ți alții : vrea să înfrunte

primejdia în față, dar, de a- 
semenea, vrea să devină un 
bun muncitor. Nu știu cum 
se va rezolva, pînă la ur
mă, acest conflict, în care 
ambele laturi sînt de cea 
mai pură esență eroică, dar 
știu că tineri ca Le Van 
Tuan constituie un detașa
ment de., nădejde, pe care 
patriș.. lor se poate oricînd 
rezema: Și aceasta este e- 
senfialul. I

Am vizitat o secție eva- I 
cuată a Uzinei Mecanice din 
Hanoi ce produce de cite- 1 
va luni, fără să apeleze la I 
resursele proprii de materie 
primăj bazîndu-se numai pe 
fierul. vechi pe care-l sfrin- I 
ge și-l oferă populația din 
împrejurimi. Sprijinul activ 1 
al populației se manifestă I 
și printr-un alt impresionant | 
fenomen: foarte mulți oa- 1 
meni, în special femei și I 
fete, vin să-i înlocuiască pe 
cei plecați în unitățile mili
tare de luptă. Fabrica de I 
ciment din Haifong a tri
mis, nu de mult, utilaje și I 
cadre tehnice pentru a I 
inaugura, în diferite locuri, 
aproape de sursele de ma- ' 
terie primă, mici fabrici de I 
ciment și de var. Majorita
tea noilor angajați sînt fete ' 
de 18—20 de ani. „Cimen- I 
ful produs în astfel de uni
tăți — mi-a mărturisit ingi- ' 
nerul șef al fabricii din Hai- j 
fong — a depășit așteptă- | 
rile noastre."

Animată 
patriotism, 
vietnameză 
posturi.

D ALGER. Bujor Almășan, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 

minelor, șeful delegației Republicii 
Socialiste România, care, la invi
tația guvernului Republicii Alge
riene Democratice si Populare, a 
participat la festivitățile prilejuite 
de ziua revoluției algeriene, însoțit 
de Ștefan Cleja, ambasador, direc
tor în Ministerul Afacerilor Exter
ne, au făcut o vizită de curtoazie 
lui Belaid Abdessalam, ministrul 
industriei și energiei în guvernul 
algeria n.

■ MOSCOVA. A avut loc o în-
tîlnire între conducători de 

pari id și de stat sovietici și cuba
nezi. Au participat Leonid Brejnev, 
Alexei Kosîghin și Nikolai Podgor- 
nii, din partea sovietică, și Osvaldo 
Dorticos Torrado, Raul Castro Ruz 
și Sergio del Valle Jimenez, din 
partea cubaneză.
ESS PRAGA. Cu prilejul plecării 

definitive din R. S. Ceho
slovacă, ambasadorul României, 
Gheorghe Nițescu, a oferit vineri 
seara un cocteil. Au participat 
O. Simunek, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al guvernului, J. Do- 
lansky, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.C., V. Koucky, secretar al 
C.C. al P.C.C., membri ai guvernu
lui, 'activiști de partid și de stat, 
oameni de știință, artă și cultură.
EHI HAGA. In urma eșuării încer-

cărilor lui Robert Schmelzer de 
a' forma un gavem.minoritar,'regina 
Juliana l-a însărcinat pe L. J. M. 
Beel, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, să examineze posibilitatea 
rezolvării cît mai grabnice a ac
tualei crize ministeriale.

■ BERLIN. La o conferință de 
presă Max Reimann, prim-se- 

cretar al C.C. al P.C. din Germa
nia, a cerut dizolvarea Bundestagu- 
lui și organizarea unor noi alegeri 
în R.F.G.■. n • ’ .... ' ■ i
85J1 CAIRO. La încheierea vizitei 

premierului sirian Youssef. 
Zeayyen a fost semnat un acord 
comun de apărare între R.A.U. și 
Siria.

PARIS.,Asupra Parisului s-a a- 
bătut joi după-amiază o ade

vărată furtună de zăpada. Specia
liștii afirmă,că o asemenea .cădere 
de zăpadă în capitala Franței la 
începutul- lunii noiembrie nu s-a 
mai înregistrat din anul 1919, iar în 
ceea ce privește nivelul scăzut al 
temperaturii din anul 1873.

rea atotputerniciei latifun
diilor), stimularea pro
gresului industrial, promo
varea de relații economi
ce și comerciale cu toate 
țările. Cererea de re
forme structurale este 
o lozincă a forțelor po
litice de stînga, în pri
mul rînd a partidului co
munist, și se bucură de 
adeziunea maselor munci
toare. Interesele oligarhi
ce ridică însă în calea 
reformelor tot soiul de ob
stacole și, ca urmare, pro
iectele bat pasul pe loc.

Deocamdată, greutățile 
economice se răsfrîng du
reros pe plan social și 
sporesc tensiunea. Se 
poate spune că ■ nici o 
dată în trecut Uruguayul 
nu a fost frămîntat de miș
cări revendicative de am
ploarea celor de acum. 
Se vorbește, insistent că 
grupurile extremiste de 
dreapta, cu ramificații în 
armată, ar plănui să pro- 
fite de ocazie pentru a 
impune un regim forte, 
care să aplice soluții de 
forță „dezordinilor socia
le". Deși varianta pare 
puțin plauzibilă într-o 
țară cu tradiție liberală 
și „civilistă", nu lipsesc 
indicii despre existența u- 
nei „linii dure”.

Frămîntările sociale co
incid cu campania în ve
derea alegerilor din 15 
noiembrie. Se știe că, cu 
același prilej, urmează să 
aibă loc un referendum 
privind înlocuirea actua
lei forme de guvernare 
„colegială" (Consiliul na
țional de guvern) cu sis
temul prezidențial. Deși 
există păreri împărțite, 
domină totuși opinia în 
favoarea revenirii la pre- 
zidențialism, susținută de 
sectoarele majoritare ale 
principalelor două parti
de : Blanco și Colorado. 
Pe deasupra aparențelor, 
trebuie reținut că atît 
blanchiștii, cît și colora- 
diștii exploatează tema 
modificării sistemului de 
guvernare cu privirile în
dreptate spre avantajele 
pe care le așteaptă la a- 
propiatele alegeri. Ambe
le partide se silesc să a- 
tribuie numai „colegialis- 
mului" dificultățile țării. 
Corpul electoral pare să 
înțeleagă însă că pentru 
blanchiști (guvernamen
tali) și coloradiști (opozi
ție) este comod ca criti- 
cile să fie îndreptate 
contra unei scheme de 
guvernare și nu pe adresa 
celor ce manevrează 
schema respectivă.

cia Dobal consemnează: 
„Prețurile mărfurilor pe 
care le cumpărăm sînt fi
xate de cei ce ni 
în general marile 
ne internaționale, 
ale mărfurilor pe 
vindem de către 
le cumpără", 
bugetar, fenomen cronic 
în ultimii ani, este apre
ciat la circa 20 000 000 
dolari pe an. încercările 
de a acoperi deficitul pe 
seama contractării de îm
prumuturi străine (mai a- 
les împrumuturi acordate 
de Fondul Monetar Inter
național și Banca Intera- 
mericană de Reconstruc
ție — ambele controlate, 
de S.U.A.) rezolvă doar a- 
parent situația, căci, în 
lipsa unui suport econo
mic intern, lucrurile se a- 
gravează în perspectivă : 
cresc ratele anuale de 
scadență, cresc dobînzile 
la sumele contractate și, 
în cele din urmă, țara e 
silită să apeleze din nou 
la safeurile creditorilor 
străini, pe cît de darnice, 
pe atît de păgubitoare 
pentru debitori. In cazul 
Uruguayului, circumstanța 
agravantă constă în ace
ea că produsele agrare 
primare (carnea și lina), 
pe lîngă că se depreciază 
continuu sub aspectul pre
țurilor, mai întîmpină, tot
odată, concurența altor 
țări latino-americane fără 
a vorbi de barierele pro- 
tecționiste din Europa 
occidentală.

încă de anul tre
cut, guvernul a între
prins unele măsuri în sco
pul de a redresa situația 
economică alarmantă. In
tre altele, s-au sistat im
porturile, cu excepția ce
lor absolut necesare, în 
tentativa de a stăvili sau 
măcar micșora endemica 
„hemoragie de devize”. 
Banca națională e anga
jată și ea într-o dificilă 
operație privind crearea 
unor rezerve de de
vize, indispensabile pen
tru a opri devaloriza
rea peso-ului. Un co
mentariu al săptămîna- 
lului „Marcha" punea, re
cent, la îndoială eficiența 
măsurilor, argumentînd că 
pentru o reală redresare 
a lucrurilor se impun 
schimbări de fond în 
structura regimului de 
proprietate agrară (limita-

le vînd, 
concer- 
iar cele 
care le 
cei ce 

Deficitul

(literalmente : „Ca 
guayul nu există"), 
expresia e utilizată 
mărăciune într-un 
ironic. Pentru a nu intra în 
amănunte, e destul să 
spunem că situația oare
cum privilegiată a micii 
republici de pe malul La 

‘Platei se sprijinea de fapt 
pe factori trecători, în 
principal pe posibilități 
avantajoase de a-și va
lorifica pe piața externă 
marea ei bogăție — creș
terea vitelor și oilor (pes
te opt milioane de vite 
cornute mari și aproxima
tiv 22 milioane de oi). 
Cu scurgerea timpului, 
avantajul s-a dovedit ilu
zoriu : din mai multe 
motive. Mai întîi, ca 
și în cazul altor state la- 
tino-americane, prețul 
produselor de export u- 
ruguayene a ajuns tot 
mai mult la discreția 
cumpărătorilor. Dacă azi, 
Brazilia sau Columbia 
trebuie să vîndă în S.U.A. 
sau Europa occidentală 
o cantitate de cafea de 
12 sau 15 ori mai mare de- 
cît în urmă cu' 20 de ani 
pentru a achiziționa un 
tractor, de pildă, același 
lucru se petrece și cik car
nea sau lîna uruguayană.

Adevărul că lipsa unei 
industrii naționale are 
consecințe din cele mai 
nefaste asupra interese
lor țării, cauzînd depen
dența de străinătate cu 
tot ce implică ea, se con
firmă elocvent și în cazul 
Uruguayului. Menținut în 
chingile unor acorduri în
robitoare de către gru
puri monopoliste străine, 
Uruguayul se zbate în di
ficultăți economice și fi
nanciare ce se. accentuea
ză constant, Economistul 

B Uruguayan Mario Gar--
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Vasile OROS

încă un conducător

condamnat la moarte
DJAKARTA 4 (Agerpres). — A- 

genția France Presse, citind postul 
de radio Djakarta, relatează că 
Tribunalul militar special din ora
șul Medan (Sumatra de nord) a 
condamnat la moarte pe Djalalu- 
din Nasution, fost secretar gene
ral al organizației din Sumatra de 
Nord a Partidului Comunist din 
Indonezia. Djalaludin Nasution a 
fost condamnat la moarte sub a- 
'cuzațra de a fi implicat în eveni
mentele din octombrie 1965.
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