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La Craiova

A ÎNCEPUT 
CONSTRUCT 
Ui! COMPtEX 

C. F. J.
Nu peste mult timp, .Craiova se 

va îmbogăți cu un nou edificiu : 
complexul C.F.R., a cărui con
strucție a început recent. O dată cu 
dezvoltarea economică și social- 
culturală a orașului, a crescut 
mult numărul călătorilor, care în 
prezent se ridică la peste 10 000 
pe zi. De asemenea, traficul de 
mărfuri se dezvoltă continuu.

La proiectarea complexului 
C.F.R. Craiova s-a avut în vedere 
atît desfășurarea în condiții op
time a traficului mereu sporit de 
mărfuri și călători, cît și ambian

tă fa arhitectonică în care urmea
ză să fie încadrat acest complex.

Cum va arăta viitorul complex 
C.F.R. al Craiovei ? Clădirea 
stației de călători va fi ri
dicată pe o suprafață de pes
te 9 000 mp, amplasată la o dis
tanță mai mare de linii, creîn- 
du-se astfel un peron larg și co
mod pentru accesul călătorilor. 
Ea va fi compusă din două mari 
construcții distincte prin funcțio
nalitatea lor. In corpul dinspre 
linii vor funcționa încăperile 
pentru deservirea călătorilor. Ce
lălalt corp, mai înalt (șase etaje), 
va fi destinat sediului direcției 
regionale care îndrumă activita
tea feroviară pe o rețea de peste 
2 000 km. Intrarea principală a 
gării va avea o deschidere de 28 
m, iar holul 10 m înălțime și cir
ca 1 000 mp suprafață de mișcare. 
La etajele I și II vor fi amena
jate săli de așteptare. Din marele 
hol al gării călătorii vor avea- ac
ces direct Spre toate utilitățile : 
case de bilete, magazii pentru ba
gaje de mină, camera mamei și 
copilului, biroul de informații, 
cabine telefonice, farmacie, libră
rie, biroul dispecerului pentru au
toturisme etc. Pentru a ușura ac
cesul călătorilor la plecare și so
sire sînt prevăzute tunele care 
vor face legătura între linii, gară 
și piața din spatele ei.

V Noul complex va cuprinde și un 
„hotel de zi“, dotat cu frizerie, 
croitorie, călcătorie, lustragerie 
și dușuri. Construcția aces
tui complex are o mare impor
tanță și în ce privește perfecțio
narea și creșterea gradului de si
guranță a transporturilor, prin a- 
ceea că se creează toate condițiile 
introducerii sistemului, de condu
cere centralizată a circulației tre
nurilor (în sistem dispecer) pe 
diferite secții ale regionalei Cra
iova cu o rază de 200—250 km. 
Pentru buna deservire a călători
lor au fost rezervate în diferite 
corpuri de clădiri ale complexu
lui și spațiispeciale pentru ame
najarea de bufete expres, restau
rant, tonete cu produse alimen
tare, dulciuri și altele. Noul com
plex este executat de colectivul 
șantierului 22 Craiova, aparținînd 
Ministerului Căilor Ferate.

V. DELEANU 
corespondentul „Scînteii"

®CE SE ASCUNDE

ÎN SPATELE DEPĂ-

ȘIRILOR

GLOBALE ?
(pag. a IlI-a)

H Serviciul „Cartea

prin poștă” 

vă satisface ?
(pag. a IV-a)

Sensul unei 
solemnități 
tradi o na l e

în calitatea mea de 
conducător al institu
ției centrale de etno
grafie și folclor din 
țară, vin în mod frec
vent în contact cu o 
serie de elemente de 
tradiție populară, de 
folclor, care reflectă 
formele de viață, 
concepția etică, spi
ritul profund uman 
al poporului nos
tru. Printre altele, 
de pildă, ies în evi
dență în mod deose
bit bogăția de obi
ceiuri, cu adînci sem
nificații seculare, prin 
care poporul nostru 
consfințește constitu
irea familiei, mar
chează un respect a- 
dînc față de actul 
căsătoriei.

Familiei, poporul 
nostru i-a dat dintot- 
deauna cea mai deo
sebită prețuire. Stră
moșii noștri au văzut 
în familie o instituție 
sacră, pe care au în
conjurat-o cu respect, 
au cinstit-o prin nu
meroase ceremonia- 
luri populare, au în
fățișat-o în cîntece.

prof. univ.
dr. docent 
Mihai POP 

directorul Institutului 
de etnografie și folclor 

al Academiei

Desigur, au fost și u- 
nele denaturări în 
special introduse de 
clasele exploatatoare 
purtătoare ale unor 
moravuri diferite. Dar 
ele erau străine firii 
poporului nostru, con

cepției lui de viață, 
conduitei lui sociale, 
omeniei lui, aprecia
te și de alte popoare 
din cele mai vechi 
timpuri. S-au încetă
țenit acele tradiții să
nătoase, întemeiate 
pe cultul curat pen
tru familie, menite să 
consolideze trăinicia 
neamului, a patriei.

In gale o de 
înaintare a exploatării miniere Horăști

Foto : FI. Roșoga

Literatura științifică din țara noastră s-a dezvoltat atît sub raportul calității cît și al 
numărului de apariții editoriale. în acești ani au văzut lumina tiparului zeci de lucrări re
marcabile, de înaltă ținută științifică, care se bucură de o largă audiență în rîndul specia
liștilor din țară și de peste hotare, multe din acestea fiind traduse în diverse limbi de largă 
circulație internațională. Au fost tipărite însă și lucrări de o utilitate redusă. De aceea se pune 
întrebarea : Ce criterii călăuzesc editurile noastre în tipărirea operelor de literatură ști
ințifică ? Ce tendințe există în creația științifică originală ? Ce sînt așa-numitele „cărți din cărți"? 
Pentru a primi răspunsul la aceste întrebări, să dăm cuvîn'tul unor oameni de știință și editori :

„Aș dori să arăt — spune acad. 
AUREL AVRAMESCU, directorul 
Centrului de documentare științifi
că al Academiei — că etica omului 
de știință se reflectă în general în 
toate actele sale : în societate, la 
catedră, în laborator, în ceea ce 
dăruiește tiparului. Mulți dintre 
înaintașii științei românești sînt

Voi încerca să mă 
opresc, în cele ce ur
mează, asupra cî- 
torva din aceste ma
nifestări caracteris
tice, subliniind sensul 
și semnificațiile lor 
sociale.

Există, la noi, o 
foarte veche tradiție 
a familiei mari, ca- 
re-i cuprinde pe toți 
cei ce vin de la ace- ■ 
lași strămoș, și care a 
merg pînă la trei- 
patru generații. Pro
babil că în forme 
foarte vechi, „nea
mul" a fost propriu 
ca structură socială 
și economică familiei 
și satului. Pînă azi I 
însă, neamul, în as
pectul tradiției popu
lare înseamnă legă
tura directă între pă
rinți și copii, pe di
verse generații : co
pii, părinți, bunici, 
străbunici. Neamul S 
are largi ramificații : I 
unchi, mătuși, veri | 
etc. El a fost un ele- I 
ment primordial de fi 
solidaritate socială. | 
Neamurile au tra- B 
diția lor, istoria lor. H 
Nepoții știu despre | 
faptele de seamă ale | 
bunicilor, se mîn- h 
drese cu ele, sîrit B 
bucuroși de relațiile | 
de înrudire cu perso- fi 
nalitățile de valoare 9 
dintre înaintași. După | 
această tradiție, du- H 
pă modul de compor- fl 
tare, după înțelep- | 
ciunea unor repre- B 
zentanți de vază era 
judecat un neam. Se 
avea în vedere în 
mod deosebit aspec
tul lui etic, roluL în 
viața obștească. A- 
partenența la un | 
neam obligă. Cine nu | 
respecta tradiția nea- | 
mului, a comportării n 
lui, se excludea „din K 
rîndul acestuia".

Neamurile se înru
desc între ele prin 
căsătorii. In tradiția 
populară există însă 
și un al doilea plan 
al înruditului, prin 
nășit, care este o în
rudire socială. Din 
foarte vechi timpuri, 
cel care trece dintr-o 
stare socială într-al- 
ta, purcede la un act

(Continuare 
în pag. a V-a) 

cunoscuți pentru meticulozitatea și 
exigența cu care își elaborau lucră
rile, pentru zgîrcenia cu care-și 
trimiteau tipografiei operele. Me
ritul lui David Emmanuel, de pil-» 
dă, unul din corifeii matematicii 
în țara noastră, este că a dat lu
crări de mare valoare cu toate că 
în decursul a patru decenii de ac
tivitate științifică a publicat doar 
teza de doctorat, cîteva note și 
un tratat de teorie a funcțiilor, 
rezultat al eforturilor de o viață, 
dar care și astăzi sînt consultate 
cu interes. Din acest punct de ve
dere, important este nu atît nu
mărul de lucrări cît mai ales ca
litatea lor. Este cu atît mai vala
bil și mai necesar pe' terenul știin
ței acel cunoscut adagiu latin — 
Non multum, sed multa — care 
redă singurul criteriu esențial de 
evaluare a operelor tipărite ale 
savanților și cercetătorilor.

Se pot cita, firește, numeroase 
lucrări valoroase ale altor autori 
a căror publicare a însemnat tot 
atîtea contribuții lș. dezvoltarea 
științelor. -respective./; Dlhtre cele 
apărute în ultimul timp m-aș re
feri, pentru a da un exemplu, la 
monumentala operă a prof. Geor
ge St. Andonie : „Istoria matema
ticii în România", la care autorul 
a lucrat timp de 30 de ani. •

Nu este un secret însă că sînt 
cazuri cînd nu se așteaptă crista
lizarea unei idei sub toate aspec
tele, ci cu o grabă justificată une
ori prin argumente despre nece
sitatea de a asigura prioritatea, 
se comunică în volum un șir de 
date parțiale. Oare este absolut ne
cesar ca toate lucrările, toate te-

— Ți-amintești de X ? Cînd a 
terminat facultatea, noi eram bo
boci...

— Cum de nu, avea zece pe 
toată linia. Și ce-i cu el?

— A fost promovat. Lucrează a- 
cum în proiectare.

Sau:

— Tot la sculărie ești ?
— Nu, la prelucrări.
— I-auzi, veste noua. Da’ ce s-a 

întîmplat ?
— Mi-au dat în primire un ate

lier.
— Bravo. Ești bun de cinste.

Dialoguri des auzite. Sub ochii 
țării, cresc oamenii, se ridică. Ab
solvă facultăți sau școli profesio
nale, dau la iveală capacități și 
talente, se impun prin calități 
profesionale și etice. Pe aceste 
coordonate sociale, promovarea 
tineretului e un fenomen de pro-, 
porții, care îmbină interesele ge
nerale ale dezvoltării cu valorifi
carea energiilor omenești în plină 
afirmare.- Societatea face investiții 
de încredere, acordă avansuri mo
rale spre „decontare", propulsează 
capacitățile și răsplătește meritele 
celor mai buni, mai înzestrați și 
mai dinamici membri ai săi.

De-a lungul anilor, reporterul a 
putut urmări evoluții realmente 
surprinzătoare, declanșarea unor 
nebănuite resurse de elan și com
petență la cei care au primit cu 
șpirjt de responsabilitate încrede
rea acordată. Sinteți, poate, unul 
dintre ei. Gîndiți-vă: cum a fost la 
început? Poate v-ați speriat de 
răspundere și ați căutat un sfat, un 
punct de sprijin, un model viu în 
preajmă. Dimpotrivă, noua treap
tă v-a dat o ușoară amețeală sau 
senzație de statuie T Nu cumva ați
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VIAȚA DE PARTID

însemnări pe mar
ginea conferinței 
organizației de 

partid a raionului

zele și comunicările științifice să 
fie publicate, din capul locului, nu
mai în volume ? Se știe doar că la 
dispoziția oamenilor de știință se 
află o bogată rețea de reviste de 
specialitate care pot asigura publi
carea oricărui gen de lucrări, me
nite să pună la îndemîna cercetă
torilor clin domeniul respectiv re
zultatele muncii lor. Publicarea lor 
în reviste ar crea și posibilitatea 
unei mai bune selecții a lucrărilor 
ce urmează a fi publicate în vo
lume de către edituri.

Există cazuri, destul de frecvent 
întâlnite, cînd autorul dornic să-și 
vadă lucrările științifice cît mai 
curînd tipărite de o editură nu a- 
duce la elaborarea unei cărți decît 
o contribuție originală minimă. Vo
lumul lui C. Cruceru „Cabluri și 
conductoare electrice", apărut în 
1965 la Editura tehnică, este un 
astfel de exemplu. Tehnologia ca
blurilor interesează un număr res- 
trîns de ingineri, iar datele despre 
cabluri și conductori se pot găsi 
lesne, mult mai sigur, în diverse 
cataloage"................. ■ ;

„Avînd prilejul' să lucrez în di
verse unități de cercetare — arată 
conf. ing. ROMAN STERE, de la 
Institutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" — în care se efectuează 
variate, investigații fundamentale, 
aplicative, de dezvoltare în uzină 
etc, mi-am dat seama de punctul 
de vedere al diverselor categorii de 
cercetători în legătură cu publica
rea rezultatelor muncii lor.

Masă roiundă realizată de 
Lucian SACHELARIE

(Continuare în pag. a IV-a) 

încercat primejdioasa beatitudine 
a celui dispus să trăiască din do- 
bînzile unor „depuneri" ?

Viața oferă, și în acest sens, ca
leidoscopul ei de reacții, posibili
tăți, împrejurări. Ce le determină ? 
Cum apare, uneori, impasul? Ce 
soluții oferă realitatea ? Din n 
ipostaze, transcriem cîteva din- 
tr-un bloc-notes gălățean.

I SUB MASCA ACEEA 

I DE INDIFERENȚĂ...

I se spune Piciul. Din cauza sta
turii, a obrajilor feciorelnici care 
se împurpurează aproape instan
taneu, a felului său băiețesc ? Este 
inginer, îl cheamă Dumitru An
gliei, are. 28 de ani și conduce u- 
nul dintre atelierele cele mai im
portante, asamblat-montaj. cu 370 
de oameni, al Șantierului naval 
Galați. De la starea anatomică de 
tablă și pînă în clipa solemnă a 
lansării pe apă. coloșii de pe cală 
sînt opera acestui atelier. Com
pletare la cartea de vizită : încă 
de la cercul pionieresc de navomo- 
dele. Dumitru Anghel visa să facă 
vapoare.' Ceea' ce și face. Și e unul 
dintre cei mai prețuiți ingineri de 
pe șantier, concentrînd în el dina
mismul propriu generației sale.

— Nu-mi prea place termenul 
de dinamism. Cel puțin în ce pri
vește munca mea.

— Cum așa ?
— Mă înșel poate, dar mie di

namismul îmi sugerează o situa
ție de șoc. Pun preț pe o altă în
sușire : prevederea, opusă soluții
lor precipitate.

VIZITA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI H STAT,

CHIVU STOICA, 
l\ REPUBLICA ARABĂ UNITĂ
• Printre constructorii marelui 
baraj de la Assuan • La uzinele 
„Kima"

CAIRO 23. — Trimișii speciali 
Mircea Moarcăș și C. Oprică trans
mit : Ziua de miercuri, a patra zi 
a prezenței președintelui Consiliu
lui de Stat al României. Chivu 
Stoica, și a soției sale în R.A.U., a 
fost rezervată cunoașterii unora 
dintre cele mai mari realizări ale 
Egiptului contemporan, șantierul 
marelui baraj de la Assuan și uzi
nele de îngrășăminte azotoase 
„Kima“.

La Assuan, în fața unei mari 
machete amplasate într-o sală ale 
căror basoreliefuri și picturi mura
le. evocă «momente- din lupta.de se
cole a locuitorilor văii Nilului pen
tru înfrîngerea capriciilor lui, gaz
dele prezintă principalele coordo
nate ale barajului, care va fi unul 
dintre cele mai mari din lume. In 
prezent, lucrările de construcție se 
desfășoară din plin,. cu participarea 
a 28 000 de muncitori și 3 000 de 
specialiști. în 1970, cînd toate cele 
12 turbine ale hidrocentralei de la 
Assuan vor fi puse în mișcare de 
forța apelor zăgăzuite ale marelui 
fluviu, Egiptul va beneficia anual 
de 12 miliarde kWh de energie 
electrică. Primele cantități de cu
rent electric de la Assuan vor fi 
furnizate capitalei egiptene în 
1968.

Oaspeții sînt informați în conti
nuare despre marile avantaje ale 
construcției barajului pentru dez
voltarea multilaterală a economiei 
țării. Printre altele se arată că 
800 000 de hectare de terenuri nefo
losite vor fi redate agriculturii.

Apoi, oaspeților români li se 
vorbește despre marile lucrări care 
se întreprind în prezent pentru 
mutarea anticelor temple și a ce
lorlalte comori de artă din zona 
viitorului lac de acumulare. Gaz
dele amintesc că la această opera
ție inițiată de guvernul R.A.U. cu 
sprijinul UNESCO, își aduce con
tribuția materială și România, îm
preună cu peste 50 de țări.

Urmează o vizită pe șantierul 
barajului. Muncitori, tehnicieni și 
ingineri aclamă călduros pe oaspe
ții români.

Președintele Consiliului de Stat 
al României, urînd deplin succes în
făptuitorilor acestei grandioase lu
crări, relevă că marele baraj de la 
Assuan constituie o replică moder
nă a vestitelor piramide, o reedi
tare a puterii creatoare a poporu
lui egiptean, consacrată de această 
dată propriei sale bunăstări și pro
gresului țării.

Oaspeții români își continuă apoi

— N-ați fost niciodată pripit ?
— Tocmai că am fost. M-am e- 

ducat să nu fiu. Am pățit-o și știu 
ce înseamnă. Mi-am dat de cîteva 
ori demisia, noroc că au fost oa
meni care au înțeles că e o criză 
de creștere, altfel aș fi fost nefe
ricit astăzi.

— Cum ați depășit criza de creș
tere ?

...Venise direct din facultate. De 
la teorie la practică. A început-o 
ca inginer-dișpecer, acest soi de 
general fără subordonați. Alerga 
de la șefii de ateliere la maiștri, de 
la un loc de muncă la altul, dar 
— i se părea lui — fără folos. Pu
țini îl luau în seamă. Unii parcă 
nici nu-1 auzeau,. alții dădeau din 
cap, dar atît. 11 cuprindea furia. De 
ce să nu-1 asculte, de ce se. repetă 
aceleași neajunsuri, deși le expli
case de-o sută de ori și alergase 
de la unul la altul.

— Eu, ca dispecer, nu răspun
deam de plan, dar mă durea. Idei 
bune, pentru care mă zbăteam ca 
peștele pe uscat, nu se realizau de- 
cît pe jumătate. Și așa „dinamic" 
cum eram, am căzut în deziluzie.

— Ce-a urmat ?
— Demisia. Prima demisie. I-am 

pus-o pe masă tovarășului Dru- 
gescu, pe atunci șef de secție. îl 
cunoașteți ? A fost apoi inginer- 
șef și azi director tehnic. Ca și cum 
nici n-ar fi citit hîrtia aia, a dis
cutat cu mine despre autoritate. 
Chestie simplă, că autoritatea nu 
se dă, ci se cîștigă, drr eu nu mă 
gîndisem pînă atunci la ea. Apoi 
mi-a analizat tot ce făcusem pînă 
atunci, pas cu pas. Sub masca a- 
ceea de indiferență nici n-aș fi 
bănuit cît interes față de oameni 
se ascunde. Pe urmă, multă vreme

Victor VÎNTU

(Continuare In pag. a n-a) 

drumul cu mașinile spre uzinele 
„Kima". Construită în anul 1960, a- 
ceastă întreprindere face parte din 
organizația generală a industriei 
chimice a R.A.U., fiind cea mai 
mare unitate de acest fel din O- 
rientul Mijlociu. înzestrate cu uti
laje moderne, de mare productivi
tate, uzinele transformă bogatele 
resurse de calcar din această par
te a Egiptului, cu ajutorul aerului, 
apei și energiei electrice, în impor
tante cantități de îngrășăminte 
chimice pe bază de azotat de 
amoniu.

Directorul general al uzinelor 
vorbește oaspeților despre per
spectivele de dezvoltare ale uzinei 
cît și despre preocupările de or
din social privind calificarea ca
drelor și asigurarea unor condiții 
corespunzătoare de viață.

Au fost vizitate unele sectoare 
de producție ale uzinelor și unele 
din construcțiile sociale anexe.

La plecare, președintele Consi
liului de Stat a urat colectivului 
de aici noi succese în muncă me
nite să contribuie la dezvoltarea 
producției agricole a țării. •

în încheierea vizitei la Assuan^ 
oaspeții români au făcut o plim
bare pe Nil la bordul unei mici 
ambarcațiuni construite în stilul 
vechilor corăbii egiptene, în „Insu
la Florilor", un adevărat paradis 
al tuturor speciilor de plante tro
picale.

Seara, președintele Consiliului 
de Stat, Chivu Stoica, și soția, pre
cum și persoanele române și egip
tene care i-au însoțit în călătoria 
prin țară, s-au înapoiat lâ Cairo.

Recentele 
evenimente 

din Danemarca 
vor întări sau nu 
tendințele pozitive în 

politica externă?
Cînd, cu 21 de zile In urmă, 

la mijlocul unor dezbateri furtu
noase Jens Otto Krag anunța — 
în mod surprinzător — dizolva
rea parlamentului și organizarea 
de noi alegeri, social-democrafii 
sperau că vor depăși, în sfîrșif, 
punctul critic sub care s-au situat 
după consultarea electorală din 
1964. Opoziția se afla în împre
jurări care o dezavantajau vădit. 
Pe de o parte, blocul, atît de pu
ternic cimentat în trecut, între 
conservatori și agrarian-liberali 
(Venstre) se descompusese iar, 
pe de altă parte încercările celor 
din urmă de a-i atrage de par
tea lor pe radicali suferiseră un 
eșec.

Rezultatele alegerilor desfășu
rate mărfi au confirmat Înfruîo- 
tul așteptările social-democrați- 
lor. Cu toate că a pierdut 7 
locuri în parlament, Partidul so
cial-democrat a ieșit învingător. 
Hotărîrea luată de premierul Krag 
de a colabora cu partidul socia
list-popular a făcut ca socialiștii 
să obțină, pentru prima dată, cu 
89 de locuri, majoritatea absolută 
în parlament. Desigur, aceasta 
n-ar fi fost posibil dacă partidul 
socialist-popular — „marele în
vingător al scrutinului" — cum îl 
numește agenția France Presse, 
nu și-ar fi dublat numărul man
datelor de la 10 la 20.

Dimpotrivă, partidele așa-zis 
„tradiționale" — conservator, 
Venstre și independent (extre
mist de dreapta) — și-au slăbit 
serios pozițiile. Primele două 
n-au reușit să obfină decît 38 la 
sută din voturi (în total 69 de 
mandate) — cifră considerată ca 
cea mai scăzută după 1938. în 
ce-i privește pe independenți, ei 
au fost pur și simplu eliminați 
din parlament, pierzînd cele 5 
locuri pe care le dețineau.

După cum este știut, în urma 
refuzului radicalilor de a mai co
labora la guvern, social-de'mo- 
crafii au format, începînd din 
1964, un cabinet minoritar, căruia 
„opoziția i-a făcut orice activi
tate pozitivă extrem de dificilă’ 
(„Le Monde"). O serie de pro
iecte de legi, cum ar fi cel re
feritor la reforma impozitelor — 
sprijinite de păturile mijlocii ale 
populației — au fost respinse 
sau tergiversate timp îndelungai 
de opoziția conservatoare.

Adrian BOGDAN

(Continuare în pag. a Vl-a)
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CONFERINȚEI ORGANIZAȚIEI

Ceea ce ă- atras atenția, în pri
mul rînd, asistînd la conferința 
organizației de partid a raionului 
1 Mai din Capitală a fost marea 
varietate a obiectivelor, amploa
rea sferei de activitate a muncii 
de partid. Dezbaterile au reliefat 
însă, dincolo de preocupările deo
sebite decurgînd din condițiile 
specifice de muncă ale sutelor de 
organizații de partid, Un obiectiv 
comuh — perfecționarea stilului 
muncii de partid, sporirea conti
nuă a eficacității el practice.

Este important îndeosebi faptul 
ca, așa cum a reieșit din darea de 
Seamă prezentată de tov. Lina 
Ciobanu, prim-secretar al comite
tului raional, precum și din cuvîntul 
mai multor delegați, dintre latu
rile multiple ale stilului de mun
că, comitetul raional a acordat o 
atenție neslăbită încetățenim în 
toate verigile — de la organiza
țiile de bază pînă la biroul comi
tetului râional — a muncii și con
ducerii colective, ca principiu fun
damental al muncii de partid. 
Concluzia ce se desprinde din cu
vîntul a numeroși delegați este 
grăitoare: dacă au putut fi solu
ționate operativ probleme com
plexe, dacă organizațiile de partid 
au reușit să pătrundă. în miezul 
activității economice și sociale, a- 
Ceasta să datorește în bună mă
sură faptului că adunările gene
rate ale organizațiilor de bază, 
ședințele de birou, plenarele co
mitetelor de partid au fost mai 
bind pregătite, au prilejuit o mai 
îâfgă confruntare de păreri, hotă- 
rîfile adoptate tinzîrid să sintetizeze 
experiență, pindirea colectivă a 
membrilor de partid. Pe aceeași 
linie de preocupări se înscrie an- 
Trenârea mai largă a activului de 
partid, a activiștilor nesalariațî. 
a specialiștilor în Studierea celor 
mai importante aspecte ale acti
vității de partid și economice.

în cadrul discuțiilor s-a relevat 
totodată caracterul activ al con- 
trdlultii de partid, făptui că el nu 
s-â limitat la constatarea unor 
neajunsuri ci, dezvăluind cauzelă 
Care le-au generat, a contribuit e- 
fecțiv„la înlăturarea lor. Directoarea 
fabricii „StiVp'ca", tov. Maria Bă
canii," a' arătat că îndată ce comi
tetul raional a fost sesizat de de
ficiențele în calitatea produselor 
•semnalate aci la începutul anului, 
a trimis în fabrică un colectiv de 
specialiști, condus de un secretar 
ăl comitetului raional, care a con
trolat organizarea muncii în toate 
secțiile. UdiUtâtăfile, soluțiile pre
conizate au fost dezbătute într-o 
consfătuire ■ cu activul de partid al 
fabricii, în adunări generale de 
partid, iat aplicarea măsurilor 
'stabilite a fost urmărită la fiecare 
loc de muncă.

Asemenea exemple de control și 
sprijin eficient au mai fost citate 
în cadrul lucrărilor conferinței, 
Totodată, a reieșit un aspect.căruiâ 
merită să i se acorde toată atenția, 
Relevînd ajutorul primit de orga
nizația de partid de la fabrică 
Cauciucul „Quadrat" din partea di
feritelor colective, tov. Bartaș Dră- 
ghici,, secretarul comitetului de 
partid, a propus ca. în loc de a se 
trimite colective care să contro
leze același aspect al muncii, dar 
de fiecare dată pe altă ..linie", 
întreagă această activitate să se 
realizeze simultan. Intr-adevăr, nu 
ar fi mai folositor atît pentru pro
funzimea analizei, pentru cuprin
derea de ansamblu a diferitelor as
pecte, cît și pentru economisirea 
timpului și forțelor organizațiilor 
de partid, dacă. problema calității 
sau a productivității n-ar mai fi a-

nalizată succesiv, „pe felii" —prin 
prisma muncii de partid, apoi a 
sindicatelor, a U.T.C. etc. — ci un 
singur colectiv larg ar întreprinde 
un control cuprinzător din care să 
se desprindă concluzii „pe toate li
niile"? Și este oare realmente ne
cesar ca, la scurt timp după ter
minarea analizei efectuate de un 
colectiv al Comitetului orășenesc 
de partid București, să apară în 
aceeași întreprindere — pentru a 
cerceta aceeași problemă — un co
lectiv al comitetului raional?

Operativitatea, intervenția ac
tivă, în cunoștință de cauză au

fost subliniate în cadrul conferin
ței ca trăsături caracteristice ale 
stilului de muncă al comitetului ra
ional. în felul acesta, deficiențe ale 
activității economice a unor în
treprinderi (între altele, fa
brică „Stela") decurgînd din a- 
provizionarea tehnico-materială, 
acordarea asistenței tehnice de 
specialitate, au putut fi înlăturate 
„din mers" prin organizarea unor 
discuții la obiect ale secretarilor 
comitetului raional cu cadre de 
conducere ale direcțiilor generale 
din ministere. La creșterea răs- 
pu' lerii față de consumatori a 
colectivelor unor întreprinderi 
producătoare de bunuri de con
sum (întreprinderea de panificație 
„Pionierul" etc.) a contribuit or
ganizarea, din inițiativa comitetu
lui raionăl, a unor consfătuiri cu 
Unitățile beneficiare, cu consu
matorii, a unor vizite la centrele 
de desfacere.

Aprecierile în ansamblu’pozitive, 
făcute de conferința raională pri
vind perfecționarea stilului muncii 
de partid au fost însoțite totodată 
de critici îndreptățite față de latu
rile deficitare : controlul sporadic 
uneori al îndeplinirii hotărîrilor ; 
insuficienta atenție acordată de se
cretarii comitetului raional îndru
mării instructorilor pe teren ; o- 
rientarea unilaterală a muncii co
misiei economice în dauna sarcini
lor de perspectivă. Tov. Mihai 
Emilian, directorul filialei raionale 
a Băncii Naționale, a atras atenția 
asupra deselor remedieri la pro
duse finite, precum și asupra 
refacerii sistematice a stocurilor 
suprănormative.

Pe drept cuvînt, a fost criticată 
în cadrul conferinței insuficienta 
preocupare a sfatului popular raio
nal pentru problemele gospodă- 
rești-edilitare, neglijarea multiple
lor atribuții ce-i revin în consoli
darea familiei, exercitarea dreptu
rilor autorității tutelare asupra mi
norilor, educația sanitară, ocrotirea 
sănătății publice. Oricât de nefiresc 
ar părea, tov. Stan Tache Petre, 
președintele sfatului popular raio
nal, a relatat pe larg în cuvîntul 
său despre progresele în îmbunătă
țirea compoziției cadrelor sfatului 
popular, folosind numeroase date 
statistice (studii, vîrsta medie etc), 
dar n-a găsit timp să informeze 
conferința în ce măsură se reflectă 
aceasta în activitatea organelor lo
cale de stat.

Trebuie spus de altfel că în at
mosfera generală de exigență par
tinică și combativitate au distonat 
anumite accente supraelogiative la 
adresa dării de seamă a comitetu
lui raional, exprimările de „mulțu

miri și recunoștință" (III) pentru a- 
jutorul primit din partea birou
lui raional. A fost binevenită in
tervenția prezidiului conferinței 
pentru „anihilarea" acestor mani
festări improprii climatului muncii 
de partid.

Conferința a confirmat maturita
tea politică a organizației raionale 
de partid ; dezbaterile ei, hotărîrea 
adoptată au jalonat principalele 
direcții spre care vor trebui con
centrate eforturile organizațiilor de 
partid din raionul 1 Mai în ve
derea ridicării continue a nivelu
lui muncii de partid. La sfârșit, 
conferința a adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, secretarului general al C.C. 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în care exprimă hotă
rîrea celor aproape 11 500 de co
muniști din raionul 1 Mai, a tu
turor oamenilor muncii din între
prinderile și instituțiile raionului, 
de a-și consacra forțele înfăptuirii 
politicii marxist-leniniste a parti
dului, însuflețitcrului program de 
înflorire a patriei, elaborat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

Tudor OLARU

(Urmare din pag. I)

SLÂNIC PRAHOVA. Printre cristalele muntelui de sare
(Foto ! Agerpres)

mă lua cu el, îmi arăta toate colți- 
soarele navelor, toate chichițele 
tehnologice, fără să știu că el a- 
tunci mă școlariza.

— Dumneata ești îndrăgostit 
de el.

— Nu sînt (dar i se împurpurea
ză obrajii). Am avut destule con
flicte, i-am mal pus vreo trei de
misii pe masă. Cu el cine n-are 
chef de muncă, adio I

— Mi se pâre ca și el â adeptul 
prevederii...

— Ei, da ! exclamă biruit Pi
ciul. Țin la el. îmi place stilul lui 
de muncă, răceala iui caldă. Poate 
că fără el m-aș fi rătăcit în lumea 
șantierului, sau in. tot. cș.zul ajun
geam mult, mai tîrziu la 'concluziile 
profesionale de azi. Cred că un tî- 
năr, la începutul activității, e a- 
tras totdeauna de Un model, căruia 
ar vrea să-i semene. Totul e să 
știi să-tl alegi unul bun, care să 
te ducă înainte.

| „ESTE DIPLOMA

I UN FINAL ?“

Patru luni de cînd și-a luat di
ploma de proiectant; cam tot atî- 
tea numără și institutul în care 
lucrează — de cercetare și proiec
tare pentru construcții navale. At
mosferă de tinerețe și de început 
de drum.

— Cum e în noua muncă 7
— îmi place — spunea Stelian 

Codreanu, cu acea convingere a 
Vîrstei de 25 de ani. Cîndva visam 
să devin ofițer de marină. Pentru 
mine, acasă, mi-am construit o 
barcă cu rame, cu motor și vele.

Așa se vede el. Dar pasiunea 
de-acasă nu se potrivește cu cea 
de la... institut. Căci iată cum îl 
văd alții ■

— Nu știu ce fel de om e I Trage 
de timp ca de-un gumilastic, ore 
și zile întregi poate să nu facă mai 
nimic — își arată supărarea loc
țiitorul șefului de atelier, ing. Gri- 
gore Manea

— Poate e încă de vină lipsa de 
experiență. Nu-1 iudecati cumva 
prea aspru 7

— Povestea e mai veche — e de 
pătere fostul său șef de atelier, 
ing. Constantin Stanciu — fiindcă 
practic vorbind. Codreanu lucrea
ză la noi de cîțiva ani, de pe cînd 
institutul de azi era sector de pro
iectări al șantierelor navale. Aici 
la noi și-a terminat liceul, iar mal 
tîrziu a urmat o școală tehnică, 
devenind din desenator-copist, pro
iectant. Ne-am pus în el nădejdi. 
Pe timpul cit a ținut școala de pro- 
iectanți i s-au creat unele înles
niri de program, ca să se poată 
pregăti cît mai bine. Dar ce sur
priză ne-a făcut în momentul cînd 
s-a văzut cu diploma în buzunar 1

— A vrut să plece...
— S-a făcut că vrea. S-a înfiin

țat la conducerea institutului, pre
tinzând încadrarea maximă, dacă 
nu — a sunat ultimatumul lui — 
mă angajez la Brăila. Atitudine 
incalificabilă față de Un colectiv 
ce te-a sprijinit în dobîndirea a- 
celei diplome pe care tu încerci s-o 
transformi în trambulină.

— Oamenii spun că dumneata 
consideri diploma drept un finiș. 
După părerea lor ar fi trebuit să 
fie un start.

— Cine mă înțelege pe mine 7! 
— dramatizează Codreanu.

Pus în fața oglinzii, în care nu
mai „pasiune" nu se reflectă, tî- 
nărul proiectant dă cep unor ne
mulțumiri de bătrîn și înăcrit sluj
baș. X nu-i dă de lucru, Y îi dă 
prea mult, Z obiectează asupra ca
lității proiectelor. X + Y + Z îl 
persecută. Că-și cruță forțele, că 
n-are inițiativă și tragere de ini
mă ? Ridică din umeri. Că tineri 
cu mai puțină experiență în pro
iectare, ca Teodora Fotin sau Ma- 
nolache Crăciun și Nicolae Pavăl,

Cu ctteva luni In 
urmă pe Bulevardul 
1 Mai, porțiunea 
cuprinsă tntre Pia
ța 7 Noiembrie și 
Calea Grivitei, a 
fost Închisă circula
ția autovehiculelor 
în scopul execu
tării lucrărilor de 
modernizare. După 
ce excavatoarele au 
dislocat mari canti- 

j tățl de pămlnt și-au 
' făcut apariția auto

basculantele cu ma- 
( teriale pentru teme- 
, lie. Apoi s-a turnat 

covorul de asfalt. 
Pietonii Insă trebuie 
să se cațere pe mor
manele de pămfnt 

(. și să înoate prin 
i băltoacele pline de 

noroi aflate pe tro- 
'f tuarele neterminate 

Încă. Nu e de mi- 
; rare, așa cum se 

vede și în fotogra- 
' fie, că cei mai multi 
, dintre pietoni sînt 

nevoiti să circule 
pe partea carosabilă 
riscînd să fie acci
dentat! de mașini. 
Deși organele de 
control a circulației 
au avertizat că des
chiderea traseului 
înainte de construi
rea trotuarelor poa
te pricinui multe 
accidente, sectorul 
de resort al Sfatu
lui popular al Capi
talei a dispus ridi
carea semnelor de 
restricție, Este evl-

dent că hotărîrea a 
fost luată în pripă. 
Trebuie luate mă
suri pentru grăbirea

lucrărilor de con
struire a trotuarelor. 
Trebuie oare să se 
producă accidente

pentru a se înțelege 
acest lucru î

i-o iau înainte, vădind un real in
teres și o receptivitate ascuțită 
față de-orice element nou al pro
iectării ?Zîmbește superior. Că în 
aceste patru luni, în pofida ges
tului său insolit, i s-a urcat sub
stanțial salariul, ca un fel de a- 
vans cu „decontare" ulterioară 7

— Eu merit mai mult — repetă 
cu încăpățînare. Nu sînt mulțumit.

Să fie de vină sfînta lene, bo
tezată eufemistic inerție 7 Cei ca- 
re-1 cunosc pe tînărul proiectant 
își amintesc de perioade și lucrări 
superlative, cînd a dovedit cît și 
ce poate.. S-a întîmplat însă, ca în 
geologie, o alunecare de teren : 
pretențiile au depășit cota contri
buției personale. Din raza sa de 
observație ai dispărut „ce. dau", și 
a' rămas doar „cît îmi dați". Și, 
surprinzător; tînărul de 25 de ani 
a îmbătrînit subit, pasiunea a îm
brăcat mînecuțe de mărunt func
ționar prins în vîrtejul patimilor 
de hîrtie. Cei din jurul lui, dăruiți. 
noului ce se înfiripă pe planșetele

lor, ar putea să-1 scoată din acest 
vîrtej tulbure, adueîndu-și colegul 
la vîrsta înscrisă în buletinul său 
de identitate.

DE SLĂBICIUNE

SÂ COSTE

0 CLIPĂ

„Sub masca aceea de indiferen
ță" — cum zicea Piciul — îl des
coperim pe Ștefan Drugescu, di
rectorul tehnic al Șantierului na
val Galați.

— Oamenii lucrează în funcție 
de experiență, de faptul că și-au 
ales meseria din dragoste sau din 
întîmplare, de capacitatea de a- 
daptare la ritmul și cerințele pro
cesului de producție și, cred, de 
caracterul fiecăruia.

— De caracter, în ce sens 7
— în sensul că se ivesc diferite 

situații, unele dificile și contra
dictorii. Procesele firești de înnoi
re, de organizare științifică a pro
ducției creează, uneori, la început, 
momente grele, chiar de tensiune. 
Caracterele ferme, puternice de
pășesc aceste momente critice ; 
pentru unii ele devin momente de 
slăbiciune. în conflictul dintre nou 
și vechi, confruntările sînt uneori 
atît de subtile...

— Ca să nu rămînern în dome
niul teoriei...

— Căutați-1 pe inginerul Nicolae 
Pestrea. Un om apreciat într-o 
muncă deloc ușoară : dispecer co
ordonator la cargoul de 12 500 de 
tone. într-o vreme a divorțat de 
șantier și de meseria sa de con
structor naval, iar apoi a revenit. 
El ar avea ce să răspundăTa an
cheta dv....

— Despre escapada mea e vor
ba 7

— Da. Ce v-a făcut să părăsiți 
șantierul 7 Erați șef de atelier, oa
menii vă apreciau...

Tonul, pauzele între fraze, ezi
tările arată că încă nu e totul ci
catrizat. De ce-a plecat 7 Ingine-

Foto : M. Cioc

rul Pestrea își amintește că pro
punerea întreprinderii de indus
trie locală prezenta unele avantaje 
bănești, nu prea mari, e drept, dar 
mai era și apropierea de casă și... 
Dacă a fost un moment de descu
rajare 7 Posibil, ba nu, chiar si
gur, atmosfera devenise cam în
cărcată. De ce 7 Chestiuni tehnice, 
se reorganiza producția în ateliere, 
teama de a răspunde de piese care 
oricînd se puteau rătăci, dispoziții 
date, peste capul său etc. Un pro
ces de limpezire care lui îi părea 
tulbure și nu l-a înțeles. Dincolo, 
situația era roză, Și-a semnat de
misia.

— Dar v-ați reîntors. Ce-a fost 
la mijloc, condiții mai bune 7

— Mi-am făcut un examen de 
conștiință. Stai, mi-am zis, ce Sînt 
eu, constructor naval sau de jocuri 
de remi, zaruri și dopuri de sticlă 7 
Dacă mai rămîneam acolo, mă pier
deam ca inginer. începusem să re
gret oamenii de pe șantier, specia
lizarea. ACum m-am regăsit. Inten-

ționez să mă pregătesc pentru exa
menul de doctorat. Simt că unii 
încă mă privesc cu oarecare re
zervă. Mi-au și spus-o : ne-ai pă
răsit la greu.

Ca și dragostea, profesiunea în
șelată se răzbună Ispita încerca
tă de unii, a locșorului mai călduț 
sau tihnit, se dovedește în cele din 
urmă o fata morgana. A aborda 
astfel viața este egal — cum s-a 
mai spus — cu o dezertare socială.

AMEȚEALĂ

Șl LUCIDITATE

Nu de mult, maistrul de 
schimb Radu Petre, un bărbat tî- 
năr, a fost mutat la laminorul 2.

— De ce ? îl întreb.
— Nu știu — răspunde scurt.
— Cum așa 7 E bine să nu stai 

pe un loc 7
— M-am pomenit cu decizia. 

Cică au existat fricțiuni între oa
meni și mine, ca maistru. Am fost 
rigid. Păi da, tot eu cad rău dacă 
am pretenția să facă treabă. Eu 
eram sancționat. I-âm tăiat și pe 
ei de la primă. Pe urmă au um
blat cu reclamații, unul a spus în 
ședința de grupă sindicală că eu 
i-aș fi zis „du-te mă și te plimbă 
pe malul Dunării". Așa e cînd ești 
bun și te încrezi în oricare. La 
cîte unii le-am dat și trei zile li
bere să meargă la nuntă. M-am 
săturat.

— Ascultă Radule — intervine 
Vasile Panait, secretarul comite
tului de partid al uzinei „Lami
norul" — fii și tu o dată sincer cu 
tine. Crezi că e normal că de trei 
ani, de cînd te-ai întors de la 
școala de maiștri, ai fost schimbat 
la toate laminoarele 7

Vorbește răstit, se crede mereu 
nedreptățit. Umblă cu nasul pe 
sus. Era, cîndva, altfel. Pînă cînd 
s-a văzut maistru. De atunci a 
început să nu mai vadă, să nu ne 
mai audă părerile. Băutură, 
prieteni de băutură care știu că 
nu e rău să te pui bine cu mais
trul. Vorbe piezișe, ticluieli de 
bodegă. La lucru, ursuz, adormit,

METODE MODERNE

DE DESERVIRE

Distribuirea 
laptelui 
la domiciliul 
consumatorilor

Sîntem în al șaselea 
an de cînd, în cadrul 
măsurilor de moderniza
re a deservirii popu
lației, am introdus în o- 
rașul Cluj sistemul vîn- 
zării laptelui la domi
ciliu, pe bază de abo
nament. Transportul și 
deservirea abonaților se 
fac cu ajutorul remizie
rilor. Practica a demons
trat că sporirea cu 10 
bani a prețului unui li
tru de lapte adus a- 
casă este convenabilă 
consumatorilor ; de ase
menea remizierii, care 
primesc 5 la sută din 
valoarea desfacerii sînt 
mulțumiți. Un remizier 
care desface zilnic 500 
litri de lapte poate rea
liza un venit lunar de 
circa 1500 lei. în mo
mentul de față avem în 
oraș aproape 21 000 de 
abonați, deserviți de 75 
de remizieri.

Cum se face distri
buirea ? Pînă la începu
tul acestui an, remizierii 
transportau laptele de 
la unitățile de desfacere

tăios, fără chef. Acasă, certuri: 
„Ce-am eu nevoie de tine, pot să-mi 
iau o doctoriță sau o ingineriță", 
„De c?-ai bătut-o ?“, „Cine-a 
bătut-o 7 I-am dat o palmă și 
gata a venit să mă reclame la 
uzină !“

Oare de ce 7 Viața s-a purtat 
frumos cu el.

— Să fie de vină titlul de mais
tru 7 Cum te-ai simțit cînd l-ai 
obținut 7

— Oameni răi. Mă invidiază — 
și tace iarăși, posomorit.

Maistrul principal Alexandru 
Moghior, prin mina căruia au tre
cut nenumărate serii de tineri (lu
crează de 38 de ani în această uzi
nă gălățeană), e vădit îngrijorat.

— Oamenii îl judecă aspru. Nu 
numai pentru felul urît cum se 
poartă cu ei, dar și pentru atitu
dinea sa față de muncă, față de 
preocupările colectivului. Nu știu 
ce i-a cășunat lui Radu o dată pe 
unul dintre muncitorii de la cajă. 
L-a dat pe om de-o parte și a tre-

cut el în locul lui, ca să-1 „învețe". 
Nu mai zic că nu e rostul unui 
maistru să facă așa ceva, că el are 
de dirijat întreaga linie de lami
nare în acest răstimp, dar întîm- 
plarea, hai să spun întîmplarea, a 
făcut să se spargă cilindrul cajei.

— Adevărat, dar e tînăr. Pu
teți avea pretenții ca față de un 
maistru cu experiență 7

— Dar cu Dumitru, care e ceva 
mai tînăr decît el, deși amîndoi 
au venit o dată de la școala de 
maiștri, e normal să-1 comparăm, 
nu 7 Ce băiat grozav e Dumitru I 
Cere mult de la oameni, dar știe 
ce și cum să le ceară. De la fie
care ce are mai bun. La ulti
ma consfătuire în problemele or
ganizării științifice a producției, 
referatul prezentat de el a fost cel 
mai interesant. Un amănunt poate, 
a venit din concediu să susțină 
referatul. Mi-1 amintesc acum doi- 
trei ani. Nu credeam, sfios cum 
era, că o să-1 întreacă pe Radu. 
Multe îmi plac mie la el, dar din
tre toate ceea ce îi lipsește celui
lalt : modestia, cu care a pornit la 
un drum lung și sigur.

Așadar, viața cu portretizările 
ei. Ne-am oprit doar la cîteva 
dintre nenumăratele ipostaze ale 
acestui fenomen de largă rezo
nanță, numit într-un cuvînt : pro
movare. Cu prilejul unei „mese 
rotunde", la Galați, ce a reunit 
în jurul ei oameni cu o valoroa
să experiență în materie, ei în
șiși învestiți cu răspunderi în 
uzinele și instituțiile cărora le 
aparțin, s-au făcut auzite intere
sante opinii de sociologie și psi
hologie a „treptei" urcate.

O întrebare a revenit stăruitor 
în discuții : o dată făcută pro
movarea, organele respective pot 
considera capitolul încheiat ? Din 
păcate, se judecă uneori astfel : 
„l-am pus acolo pe X. Om de 
nădejde. Se descurcă el". Fie 
numai și cele cîteva cazuri de 
mai sus arată că nu e suficient 
curajul promovării. Mai ales 
primii pași se cer vegheați cu so
licitudine, pentru ca omul căruia 
1 s-a încredințat răspunderea să 
simtă sprijinul atît de necesar în 
momentele noi și, uneori, atît de 
grele pentru el,

la domiciliul consumato
rilor cu ajutorul căru
cioarelor puse la dispo
ziție de către organiza
țiile comerciale. Dar se 
întîmpla uneori, mai ales 
vara, ca din cauza căl
durilor, laptele să se a- 
ciduleze. Pentru a pre
veni acest neajuns, în în
țelegere cu conducerea 
întreprinderii de colecta
re și industrializare, am 
modificat puțin modul 
de distribuire. Laptele 
îmbuteliat este adus, 
între orele 1—6 dimi
neața, în cîteva puncte 
fixe din sectorul fiecă
rui remizier. De aici re
mizierii îl iau între orele 
4—7 și, cu cărucioarele, 
îl transportă la locuința 
fiecărui abonat. Pînă 
acum n-am avut nici un 
fel de reclamații din 
partea consumatorilor 
că n-ar fi primit lap
tele la timp.

în asemenea condiții 
de organizare și urmă
rind atent activitatea a- 
cestui compartiment, am 
desfăcut în orașul Cluj, 
față de 80 000 bl lapte 
în 1960, 135 480 hl în 
primele 10 luni ale aceș 
tui an.

Cerințele de deservire 
cu lapte la domiciliu pe 
bază de abonament 
cresc mereu. Pînă la 
mijlocul anului am 
frînat întrucîtva în mod 
conștient dezvoltarea 
acestui serviciu, întrucît 
numărul de remizieri era 
inclus în numărul mediu 
de salâriați ai organiza
țiilor comerciale și în 
fondul de salarii scriptic, 
ceea ce crea tot felul 
de greutăți. Sesizată de 
acest neajuns, conduce
rea Ministerului Comer
țului Interior a soluțio
nat favorabil cererea 
noastră, aprobînd ca 
remizierii să nu afecteze 
indicatorii amintiți, ci, 
dimpotrivă, organizațiile 
comerciale să fie stimu
late în extinderea aces
tui sistem de deservire. 
Ca urmare, în ultima 
vreme am organizat 
transportul laptelui la 
domiciliu și în orașele 
Turda, Cîmpia Turzii, 
Ocna Mureș și Aiud. 
în scurt timp intențio
năm să punem în prac
tică această formă de 
deservire și în orașele) 
Dej și Gherla, întrueîț' 
unitățile întreprinderii 
de colectare și industria
lizare a laptelui înfiin
țează și aici secții de 
îmbuteliere.

Vom depune eforturi 
ca toți acei consuma
tori din orașele regiunii 
noastre, care doresc să 
fie aprovizionați cu 
lapte la domiciliu, să 
poată beneficia de a- 
ceastă formă avantajoa
să de deservire.

Aurel ILEA
director al Direcției 
comerciale regionale 
Cluj

A APĂRUT 

„REVISTA DE FILOZOFIE" 
NR 8

ȘT. M. MILCU: Raportul 
dialectic dintre cercetarea 
fundamentală și cea aplica
tivă ; C. I. GULIAN : Cultura 
socialistă și cultura universală; 
DAN BÂDĂRĂU : Dimitrie 
Cantemir academician ; MAR
CEL BREAZU : însemnări cu 
privire la modernitatea în 
artă ; N. GOGONEAȚĂ : Con
cepția lui A. D. Xenopol asu
pra seriilor istorice ; OVIDIU 
BĂDINA : Dimitrie Guști la 
Academie ; S. GHIȚĂ : Con
cepția savanților români din 
trecut despre valoarea științei 
și a filozofiei și despre rapor
tul dintre ele ; RADU PAN- 
TAZI : C. A. Rosetti, gînditor 
progresist. La rubrica „CO
MUNICĂRI", sînt inserate : 
T. TORO, ST. CSIKOS (Timi
șoara) : Asupra teoriei unitare 
neliniar-spinoriale a particule
lor elementare ; GH. VIȘI- 
NEANU : Asupra interpretării 
epistemologice a microfizicii. 
Rubrica „DISCUȚII" este pre
zentă prin studiul lui I. PE- 
RIANU și R. TOPOR ; Asupra 
corelației dintre gnoseologic și 
ontologic în înțelegerea cate
goriei materie, iar rubrica 
„CRITICĂ ȘI BIBLIOGRA
FIE" prin articolele: Idei și 
probleme în biologia de azi 
(V. SĂHLEANU) și Gîndirea și 
materia care gîndește (I. IRI- 
MIE).
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De ce întîrzie
construcția 
fabricilor
de RMtretisFÎ9 
combinate

Rezultatele obținute în complexele industriale de creștere 
șl îngrășare a porcilor existente, ca și în complexele avicole, 
depind în mare măsură de asigurarea unor cantități cores
punzătoare de nutrețuri combinate. Ținînd seama de faptul 
că în diferite colțuri ale țării se află în construcție noi 
complexe, rezultă că, într-un timp foarte scurt, cerințele 
de asemenea nutrețuri vor fi și mai mari. Iată de ce grăbi
rea ritmului de execuție pe șantierele noilor fabrici de fu
raje combinate, darea în funcțiune a acestora la termenele 
prevăzute au o mare însemnătate economică.

Pentru a afla cum este îndeplinită această cerință, redacția 
noastră a organizat un raid-anchetă pe șantierele cîtorva 
dintre viitoarele fabrici. Iată constatările făcute.

PERIȘ

La Periș, lîngă gospodăria de 
st.at cu același nume, se află în 
construcție o fabrică de nutrețuri 
combinate, cu o capacitate anuală 
de 97 000 tone. Trebuie spus din 
capul locului că ritmul în care se 
desfășoară lucrările pe acest șan
tier este nesatisfăcător. Din planul 
anual de 3 950 000 lei, pînă la 30 
octombrie s-au realizat doar 
1 989 000 lei. Practic, la corpul cen
tral, în care vor fi amplasate ma
rea majoritate a instalațiilor, lu
crările nici n-au început. Alte o- 
biective importante sînt, de ase
menea, într-o fază incipientă.

„Am fost lăsați de către condu
cerea întreprinderii 8 construcții- 
montaj-București să ne des
curcăm cum putem — ne spune 
maistrul principal ARPAD BEDO. 
Este drept că pe șantier au venit 
mulți tovarăși din conducerea în
treprinderii, de fiecare dată însă 
ei au stat doar cîteva ore și-au 
notat cîte ceva și duși au fost“.

Intr-adevăr stilul de muncă a- 
doptat de cei care „au îndrumat" 
lucrările pe acest șantier nu le 
face cinste. Să vedem cum se < re
flectă el în practică. în primul 
rînd, fiind lăsați să se descurce 
cvyi pot, constructorii au avut de 

' început greutăți. în mod 
practic, aici n-a existat un condu
cător, deoarece numirea unui spe
cialist ca șef de lot s-a făcut abia 
de cîteva săptămîni. Multe defi
ciențe s-au semnalat și în ceea ce 
privește asigurarea materialelor.

URLEASCA

SI BRĂILA
J_____________________ _

Anul acesta, la Urleasca _ și 
Brăila, în regiunea Galați, a în
ceput construcția a două fabrici de 
nutrețuri combinate. Ambele vor 
intra in funcțiune în semestrul II 
1967, dînd fiecare același volum 
de produse ca și fabrica de la Pe
riș. Să vedem care este situația pe 
șantiere-

Sîntem la Urleasca. Urmărind 
graficele de execuție nu-i greu să 
constați că s-a pornit la treabă 
cu stîngul. Lucrările au început cu 
trei luni mai tîrziu decît fusese 
prevăzut, fără ca această situație 
anormală să alarmeze pe cineva. 
Aceeași situație s-a semnalat și la 
Brăila. întîrzierea — tot trei luni. 
Ce s-a întîmplat apoi? Cifrele 
vorbesc de la sine. La Urleasca, 
de exemplu, în 4 luni, cîte au tre
cut de atunci, s-a realizat doar 25 
la sută din volumul de lucrări 
planificat pe 1966. Din ce cau
ză ? Motivele invocate sînt nu
meroase : Institutul de studii și 
proiectări agricole București a 
asigurat documentația cu întîrzie
re ; beneficiarul — departamentul 
Gostat — nu a stabilit amplasa
mentele la timp și, drept urmare, 
finanțarea nu a fost deschisă.

„Nu am avut, nu am făcut", 
conchide tovarășul CHARLES 
HEMPEL, inginerul șef al între
prinderii de construcții-montaj 
nr. 7 Galați.

Această justificare nu explică 
însă în totalitate ritmul nesatisfă
cător de lucru de la Urleas
ca. Ea ascunde, desigur, defi
ciențele constructorului, faptul că 
șantierul este prost condus, că aici 
nu există o rețea de drumuri co
respunzătoare, că nu s-au asigurat 
materialele de construcții și forța de 
muncă necesare. Aici lipsesc peste 
100 de zidari, fierar-betoniști, dul
gheri și muncitori necalificați. Uti
lajele sînt puține și stau mult timp 
nefolosite. O betonieră, în vîrf de 
lucru (la turnarea fundației 
corpului central al fabricii), nu a 
lucrat 5 zile, iar un excavator 

Foarte adesea a lipsit cînd balas
tul, cînd cimentul, cînd scîndura. 
Cu cîteva luni în urmă a fost 
frînată inițiativa de a se confecțio
na pe șantier unele prefabricate, 
spunîndu-se că ele vor veni de la 
întreprinderile specializate. Nu
mai după ce s-a văzut că prefa
bricatele așteptate nu mai sosesc 
s-a trecut la turnarea lor pe șan
tier. Procedîndu-se astfel, s-a pier
dut timp prețios. Nici utilajele nu 
sînț bine folosite. O bandă trans
portoare, după ce că a fost 
adusă cu multă întîrziere, n-a pu
tut fi utilizată imediat. A trebuit 
ca cei de pe șantier să-i schimbe 
motorul și să o pună la punct, cu 
mijloacele lor destul de modeste, 
pentru a putea fi pusă în funcțiu
ne. Greutăți sînt și în ce privește 
transporturile de materiale. Din 
cele 11 autobasculante, în unele 
zile nu lucrează nici jumătate.

Una din cauzele care fac ca lu
crările să se desfășoare într-un 
ritm de melc o constituie fluctuația 
oamenilor, determinată, între al
tele, de faptul că nu a existat 
suficientă grijă pentru asigurarea 
condițiilor corespunzătoare de 
muncă și de viață.

Conducerea întreprinderii 8 con- 
strucții-montaj trebuie să ana
lizeze cu spirit de răspundere si
tuația existentă pe acest șantier 
și să ia neîntîrziat măsuri pentru 
grăbirea ritmului de execuție.

Constantin BORDEIANU

— 7 zile. Pe șantier domnește ne- 
orînduiala.

Am cerut și părerea beneficia
rului, ing. GHEORGHE DAVID, 
directorul gospodăriei agricole de 
stat Urleasca.

„Este adevărat că au existat 
greutăți în asigurarea documen
tației — ni s-a răspuns — dar 
constructorul le absolutizează. Ni
meni nu l-a împiedicat să porneas
că organizat la treabă. A început 
lucrul într-un sezon bun — vara
— dar a neglijat construcția de 
drumuri pe șantier și în special a 
racordului de cale ferată. Din a- 
ceastă cauză, transportul de ma
teriale se face defectuos".

Abordînd la început un optimism 
fără acoperire, conducerile șantie
relor de la Urleasca și Brăila (și 
pe al doilea șantier se constată 
o situație oarecum similară), slab 
sprijinite de către întreprindere, 
s-au trezit acum, în prag de iarnă, 
cu lucrări neexecutate a căror va
loare depășește 7 milioane lei. 
Prost este că nici măcar acum, în 
ceasul al 11-lea (să se citească 
luna noiembrie), nu s-au tras con
cluziile necesare. Pe șantiere, pre
gătirile pentru continuarea lucră
rilor într-un ritm susținut și în 
sezonul rece sînt inexistente.

Tovarășul CRISTEA FLUIERAȘ. 
directorul filialei Băncii de inves
tiții Brăila, făcea următoarea a- 
preciere :

„La Urleasca și Brăila fluctuația 
cadrelor de conducere este mare : 
la fiecare 2—3 luni întîlnim alți 
șefi de șantiere. Se oferă, invaria
bil, alte planuri de măsuri, în 
timp ce lucrul lîncezește, utilajele 
stau nefolosite".

întreprinderea de construcții nr. 
7 Galați a fost criticată în- repetate 
rînduri pentru proasta organizare a 
lucrului pe aceste șantiere. Se 
vede însă că nu a tras învățămin
tele necesare.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii" 
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LA CORABIA ÎN 

CONSTRUCȚIE 

0 FABRICĂ 

DE ZAHĂR
Recent au început lucră

rile de construcție a unei 
fabrici de zahăr la Corabia. Ca
pacitatea de prelucrare va fi de 
3 000 tone sfeclă de zahăr în 24 
de ore. Dotată cu utilaje comple
xe de înaltă tehnicitate, fabrica 
se va număra printre cele mai 
moderne unități ale industriei a- 
limentare din țară. Pentru a res
pecta termenul de punere în 
funcțiune — trimestrul III 1968 
— constructorii pregătesc intens 
frontul de lucru pentru anul vii
tor. Ei și-au propus să execute, 
pînă la sfîrșitul acestui an, lu
crările de organizare a șantieru
lui, împrejurimile, drumurile și 
liniile ferate interne cît și unele 
construcții anexe.

Destinafia :

MARILE 
OBIECTIVE
INDUSTRIALE

întreprinderea de utilaje side
rurgice și construcții metalice 
din Galați a realizat primii stîlpi 
metalici din tabla groasă produ
să de către laminorul Combinatu
lui siderurgic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej". Construcțiile metalice 
respective sînt destinate unor 
importante obiective industriale. 
Astfel, o serie de stîlpi în greu
tate de 40 de tone, confecționați 
din tablă groasă de 12 pînă la 
30 mm, vor constitui structura de 
rezistență a laminorului Slebing. 
In afara sortimentelor necesare 
construcțiilor metalice, colectivul 
laminorului a produs și tablă 
pentru utilaje din oțel calmat, cu 
o grosime de 40 de mm, pentru 
cuptoarele adinei ale laminorului.

Recent, Institutul de științe 
economice „V. I. Lenin" din Ca
pitală a scos de sub tipar cel 
de-al doilea volum — 1966 de 
„Studii și cercetări economice". 
Volumul se deschide cu ar
ticolul acad. prof. Vasile Malin- 
schi, „Planul cincinal — o nouă 
treaptă pe drumul desăvîfșirii 
construcției socialiste în Româ
nia", în care sînt analizate, prin
tre altele, principalele direcții de 
dezvoltare a industriei, agri
culturii și a altor ramuri econo
mice, probleme ale dezvoltării 
bazei tehnico-materiale, creșterea 
eficientei economice în întreaga 
economie națională. Conf. dr. A. 
Spornic examinează în articolul 
„Tendințe actuale ale reproduc
ției forței de muncă în Româ
nia" aspecte ale volumului, 
structurii profesionale și creș
terii nivelului de calificare a 
forței de muncă, sub influența 
industrializării, progresului teh
nic, a modificărilor intervenite în 
diviziunea socială a muncii ș.a.

Probleme referitoare la politi
ca de investiții a partidului și 
statului nostru, eficiența investi
țiilor industriale sînt tratate în 
articolele : „Aspecte ale orientării 
și creșterii eficienței investițiilor 
industriale", semnat de : conf. C. 
Pintilie, V. Anghelescu și D. 
Santa, și „Recuperarea rapidă a 
investițiilor — criteriu de apre
ciere în analiza eficienței econo
mice" de prof. univ. V. V. Pro- 
topopescu.

In revistă mai apar articole 
semnate de: C. Bărbăcioru: 
„Factorii de creștere a venitului 
național în socialism", lector Gh. 
Tănase și lector dr. Gh. Murgu — 
„Metode de elaborare și optimi
zare a planului transportului de 
mărfuri" ; conf. dr. ing. B. Mă- 
nescu — „Contribuții la studiul 
folosirii intensive a serelor, ră
sadnițelor și adăposturilor tem
porare" ; conf. P. Mirescu — „O 
aplicație a programării dinamice 
discrete" ; prof. dr. docent C. G. 
Demetrescu și asistenții L. Pos- 
sler și V. Noica — „îmbunătăți
rea dării de seamă sub aspect 
contabil în industrie" și altele.

Ultimele standarde
perfecționate

De curînd a fost aprobat cel de-al 198-lea standard elaborat și al 
279-lea standard revizuit în ultimele 9 luni de Oficiul de stat pentru stan
darde. între cele mai recente STAS-uri aprobate se numără : „Defectele 
pieselor forjate", a cărui intrare în vigoare va face posib'lă luarea unor 
măsuri eficiente de îmbunătăfire a calității pieselor forjate. Un altul pre
scrie, pe baza celor mai noi recomandări din documentara tehnică de 
specialitate existentă, condijii de calitate privind protejarea suprafețelor 
metalice. Prin aprobarea standardului „Lucrări de drumuri ; elemente geo
metrice”, devine posibilă asigurarea unei sigura.nfe sporite a circulației 
pe drumuri în condițiile creșterii vitezei autovehiculelor la nivelul cerin
țelor traficului international. în industria ușoară, prin aprobarea standardu
lui „Țesături de lînă și tip lînă. Defecte admise”, se stabilesc condijii 
care să asigure satisfacerea exigentelor sporite ale consumatorilor.

Planurile de extindere 
a Combinatului petro
chimic Ploiești prevăd 
construirea în actualul 
cincinal a trei fabrici : de 
fenol și acetonă, dimetil- 
tereftalat și de anhidridă 
ftalică, unități care vor 
produce substanțe cu o 
mare diversitate de în
trebuințări în industria 
chimică. Lucrările la noile 
obiective au și început. 
Se toarnă fundațiile la 
hala principală a fabri

Oare așa putem îmbunătăți performanțele motoarelor electrice? (O discu
ție des întîlnită între specialiștii Fabricii de mașini electrice din București)

Foto : A. Cartojan

PE ȘANTIERUL COMBINATULUI
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DE CELULOZĂ SI
5

HÎRTIE SUCEAVA

Combinatul de celuloză și hîrtie 
din Suceava, construit în anii șe- 
senalului, cunoaște de un an și 
ceva din nou freamătul marilor 
șantiere. Aici se află în curs de 
execuție importante lucrări de in
vestiții prevăzute pentru etapa a 
doua de dezvoltare. Prin intrarea 
în exploatare a noilor obiective, la 
începutul anului 1968, capacitatea 
de producție a combinatului suce
vean se va dubla.

Chiar dacă termenul de dare în 
funcțiune a noilor capacități nu 
este așa de apropiat, totuși res
pectarea lui depinde, nemijlocit, 
de realizarea integrală a planului 
de investiții pe acest an. Ce a- 
rată situația operativă încheiată 
la 31 octombrie ? Din planul a- 
nual, la total investiții s-a reali
zat în zece luni doar 69,4 la sută, 
iar la construcții-montaj — 95,2 la 
sută.

Să vedem cum se explică rămî- 
nerea în urmă în realizarea pla
nului la total investiții. Am cău
tat să aflăm mai întîi punctul de 
vedere al beneficiarului.

— Realizările de pînă acum nu 
sînt de natură să ne mulțumească 
— ne-a spus tov. ing. VICTOR 
ȘENCHEA, directorul general al 
combinatului. Din capul locului, 
defalcarea planului de investiții pe 
acest an nu a fost făcută în func
ție de posibilitățile de realizare în 
timp a obiectivelor, ci s-a pornit 
de la datele prevăzute în contrac
tele de livrare a utilajelor. Deși 
aceste date sînt necorespunzătoare 
ritmului și termenelor de montaj, 
totuși ele nu se respectă. Majori
tatea furnizorilor întîrzie expedie
rea utilajului, iar parte din ei ne 
cer chiar să decalăm datele ini
țiale, care și așa sînt destul de 
tardive,

— Ce uzine furni
zoare nu-și respectă 
obligațiile ?

— Dintre întreprinderile care nu 
au respectat termenele de livrare 
stabilite menționez mai ales uzi
nele „Vulcan"-București, „Progre- 
sul“-Brăila, Uzina de utilaj chimic 
din Ploiești și altele. Aș vrea însă 
să adaug că nici în ce privește u- 
tilajele din import situația nu se 
prezintă mai bine. Se petrece un 
lucru de-a dreptul de neînțeles : 
pentru unele utilaje sînt fixate 
termene de livrare ce depășesc cu 
mult datele începerii montajului, 
iar pentru altele nici nu s-au în
cheiat încă contractele. Efectele 
întârzierilor în contractare au șl 
început să se facă simțite: terme
nul de punere în funcțiune a ma-

CE SE ASCUNDE
ÎN SPATELE 
DEPĂȘIRILOR 
GLOBALE?

șinilor de hîrtie și a cazanului de 
regenerare a fost decalat cu trei 
luni.

Ne-am deplasat apoi pe șantier. 
Din discuțiile avute cu tov. ing. 
IONEL LUCHIAN, șeful șantieru
lui nr. 6 al întreprinderii de con
strucții-montaj din orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, în calitate de 
antreprenor general, a reieșit că 
este mulțumit de felul în care se 
desfășoară lucrările.

— Pe antrepriză generală stăm 
bine din punct de vedere al rea
lizărilor valorice. Planul pe 10 luni 
la construcții-montaj a fost înde
plinit în proporție de 153 la sută. 
Pînă la sfîrșitul anului avem po
sibilitatea să obținem depășiri și 
mai mari...

— Dar celelalte în
treprinderi cum stau 
cu planul ?

— Toate unitățile care lucrează 
pe acest șantier aparțin Direcției 
generale de construcții-montaj u- 
zine chimice și rafinării din cadrul 
Ministerului Industriei Chimice. 
Cînd se analizează situația, se are 
în vedere rezultatul global pe an
treprenor general.

— Totuși, cum se explică faptul 
că întreprinderile aflate în suban- 
trepriza șantierului, printre care 
întreprinderea de instalații Bucu
rești, întreprinderea de lucrări spe
ciale, au realizat planul pe zece 
luni numai în proporție de 71, res
pectiv 91 la sută ?

Alte trei unități la combinatul 
petrochimic Ploiești

I Calea nouă

I BACĂU (corespondentul
„Scînteii"). — Bistrița și-a 

(schimbat complet albia.
Constructorii de pe șan
tierul de amenajare hidro- 

I energetică a acestui rîu au
terminat și dat în exploa
tare ultimele secvențe de 

I, canale de aducțiune și
fugă de la Uzina hidro
energetică Bacău II. S-a I creat astfel posibilitatea
începerii probelor tehno
logice la cele patru agre- 

Igate de la ultima centra
lă de pe valea Bistriței.
O dată cu aceasta s-au

O NOUĂ MARCĂ DE OȚEL 

ELABORATĂ LA TIMIȘOARA

Specialiștii secției de „oboseală și rupere fragilă a metalelor” de 
la Centrul de cercetări tehnice din Timișoara, sub conducerea acad. 
Ștefan Nădășan, au scos în evidență noi aspecte ale caracteristicilor 
mecanice și de sudabilitate la unele mărci de oțeluri, mai frecvent 
folosite în industria constructoare de mașini. Cercetările au dus la 
elaborarea unei mărci de oțel slab aliat sudabil, denumit oțel 
„17 m 13". El a căpătat utilizare la fabricarea unor piese pentru va
goanele de mare tonaj, în diferite construcții metalice, precum și în 
industria constructoare de mașini și utilaje agricole. Datorită carac
teristicilor sale mecanice și de rezistență superioare, noul sortiment 
de oțel contribuie la reducerea greutății mașinilor și utilajelor cu 15 
pînă la 20 Ia sută. Același colectiv de cercetători a studiat și pro
prietățile unei fonte cu conținut ridicat de fosfor. Calculele economice 
întocmite de cercetători și specialiști din producție arată că utiliza
rea acestei fonte în producerea saboților pentru vagoane de cale fe
rată asigură o economie anuală de peste 6 000 tone metal.

— Direcția generală a hîrtiei și 
celulozei din cadrul Ministerului 
Industriei Chimice nu a asigurat 
la vreme utilajele și materialele 
necesare montajului.

Se cuvine să facem o precizare : 
depășirea de care amintea mai 
înainte șeful șantierului se dato- 
rește, în mare măsură, goanei după 

realizări valorice cît mai mari. 
S-au început o serie de lucrări în 
detrimentul altora — îndeosebi fi
nisaje — care trebuiau urgentate. 
De altfel, părerile conducătorilor 
unităților din subantrepriză sînt cu 
totul altele decît cele ale antre
prenorului general. Tov. FLORICĂ 
STOILESCU, inginerul șef al în
treprinderii de instalații București, 
ne-a relatat:

— Inițial, întreprinderea noastră 
a avut pentru acest an un plan 
valoric mai mare. In luna iunie, 
volumul de lucrări prevăzute în 
plan a fost redus cu aproape 20 la 
sută. Cu toată această redzicere, nu 
am reușit totuși să realizăm pla
nul. Constructorul, care este și 
antreprenor general, nu ne-a asi
gurat la timp front de lucru pen
tru instalații. La unele obiective, 
datele de predare pentru instala
ții s-au amînat de cîte două-trei 
ori, așa cum s-a întîmplat cu ca
mera de comandă de la centrala 
electrotermică. Nu ne-au fost 
predate pentru montaj nici încă
perile destinate tablourilor și ce
lulelor de joasă și înaltă tensiune. 
Parte din acestea sînt începute, dar 
nefinisate.

Despre aspecte asemănătoare 
ne-a vorbit și tov. EMIL PRICOP, 
șeful șantierului întreprinderii de 
lucrări speciale. Concluzia care se 
desprinde este: în timp ce con
structorul atacă lucrări cu valori 
mari, care-i permit să depășească 

cii de fenol și acetonă, 
care va produce, începînd 
din 1969, cîte 25 000 tone 
fenol și 15 000 tone ace
tonă anual, se montează 
conductele pentru apro
vizionarea acesteia cu 
materia primă — benzen 
și propilenă. Tot aici a 
început extinderea fabri
cii de anhidridă ftalică, 
prin care se va dubla 
capacitatea actuală de 
producție.

a Bistriței
încheiat lucrările de ame
najări hidroenergetice a 
cursului mijlociu și infe
rior al rîului. Canalele de 
aducțiune și fugă care de
servesc hidrocentralele 
din aval de Stejaru tota
lizează în prezent o lun
gime de 60 km, iar digu
rile de pămînt și beton — 
30 km. Făurind noua cale 
a Bistriței, constructorii 
de aici au transportat și 
depus circa 12 milioane 
mc de pămînt pentru 
umplutură și au turnat 
700 000 m c de beton.

cu mult planul de producție, ei nu 
creează suficient front de lucru și 
condiții normale de muncă pentru 
unitățile în subantrepriză. Or, în 
condițiile cînd instalatorii execută 
o dată cu zidarii și montorii lu
crări care se suprapun, sînt ine
rente neajunsuri care afectează 
productivitatea muncii și, mai ales, 
calitatea instalațiilor.

Primii fulgi de zăpadă au căzut 
la Suceava, iar mercurul termo
metrelor coboară de multe ori sub 
zero grade. Cu toate acestea, la o 
serie de puncte de lucru — ter
mocentrala electrică, prepararea 
chimică a apei, caustizare și altele 
— obiectivele nu sînt închise, lu
mina și căldura nu sînt asigurate 
pentru a se putea munci în con
diții bune în timpul iernii. „Pînă 
la sfîrșitul anului avem de reali
zat un plan mult mai mare decît 
media realizărilor din lunile de 
vară și în condiții mai grele — 
ne-a spus tov. ing. SOLI GOL- 
DEMBERG, șeful șantierului în
treprinderii de montaj București. 
Dacă constructorul nu urgentează 
terminarea pregătirilor pentru iar
nă, nu văd cum o să ne realizăm 
planul".

Iată, deci, ce se ascunde în spa
tele depășirilor globale. Pe bună 
dreptate se naște întrebarea: cu 
ce se justifică automulțumirea 
șefului șantierului nr. 6 Suceava ? 
Dintr-o examinare mai atentă a 
situației de pe șantier se. desprin
de că și la obiectivele care au 
permis să se obțină aceste depă
șiri mari la planul de construc
ții-montaj starea de fapt nu 
este prea strălucită. Din cauza 
slabei- organizări a muncii pe șan
tier, constructorul se vede nevoit 
să execute pe timp de iarnă, la 
hala mașinilor de hîrtie, un vo
lum mare de lucrări exterioare. în 
condiții deosebit de anevoioase. A- 
ceasta va atrage după sine cheltu
ieli suplimentare care influențea
ză negativ costul lucrărilor, va 
duce la întîrzierea predării con
strucțiilor pentru montaj.

Se desprinde cu claritate că de
pășirile globale nu pot acoperi ră- 
mînerile în urmă în realizarea sta
diilor fizice la anumite lucrări ce 
se execută pe acest șantier. înde
plinirea planului de investiții tre
buie să fie asigurată prin execu
tarea lucrărilor în succesiunea lor 
firească, potrivit eșalonărilor pre
văzute în grafice — și nu prin 
goana după realizări valorice cît 
mai mari. De aceea, apare nece
sar ca forurile de resort din Mi
nisterul Industriei Chimice să ur
mărească cu perseverentă măsuri
le stabilite recent pe șantier pen
tru recuperarea rămînerilor in 
urmă și realizarea integrală a pla
nului de investiții pe 1966, creîn- 
du-șe astfel, încă din acest an, con
diții pentru respectarea termene
lor de punere în funcțiune a noi
lor capacități de producție de la 
combinatul sucevean.

Nistor ȚUICU
corespondentul „Scînteii"
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Majoritatea oamenilor de știință 
privesc cu simț de răspundere acest 
moment deosebit de important din 
activitatea lor. Există însă și 
reversul medaliei : în unele insti
tute academice s-a ajuns la o anu
mită fetișizare a publicității știin
țifice. Numărul titlurilor, precum și 
proporțiile lucrărilor au devenit 
în multe cazuri criteriu unic de ju
decare a activității cercetătorului, 
pe timp de un an sau de o viață",

„Rațiunea tipăririi unei lucrări 
trebuie să stea tocmai în valoarea 
ei. în datele și cunoștințele noi pe 
care le aduce. în originalitatea 
punctelor de 
vedere și va
loarea soluțiilor 
pe care le pre
conizează etc.
— subliniază 
ing. CONS
TANTIN DIA- 
CONU, pro
iectant tehno
log la Insti
tutul de pro
iectări și cer
cetări pentru 
industria mate
rialelor nefe
roase și rare 
București. Fără 
să piardă din 
vedere trans
miterea ex
plicită a deta
liilor necesare, 
oamenii de ști
ință remarcabili 
atenție justificată modului în 
care își concepeau și scriau 
operele, îmbinînd armonios tra
tarea temeinică și complexă a 
subiectului cu concizia și preo
cuparea de redare a esenția
lului. Einstein și-a teoretizat ex
cepționala lui descoperire— teoria 
relativității — într-o lucrare intr-un 
număr relativ redus de pagini. 
La rîndul lor, savanții și cercetă
torii români au dat strălucite e- 
xemple de opere de certă valoare, 
care tratau fenomene de extremă 
complexitate și cuprindere, într-un 
mod laconic și precis. Este cu
noscută exigența și rigurozitatea 
scrisului lui Victor Babeș, a dr. 
Ștefan Stîncă, a cărui epocală lu
crare, „Mediul social ca factor pa
tologic", se remarcă prin dimen- 

, siuni relativ reduse.
Este cu atît mai importantă 

pentru epoca pe care o trăim grija 
de a nu „îneca" noul într-un no
ian de idei și fapte deja cunoscute, 
într-o aglomerare de date și cunoș
tințe din toate ramurile și dome
niile.

In momentul de față, apar încă 
multe lucrări științifice volumi
noase, al căror conținut putea fi 
redat uneori și pe pagini mai pu
ține, fără să li se pericliteze cu ni
mic calitatea, sau cărți în care lip
sesc aspectele de cercetare origi
nală, ipotezele științifice înnoitoare 
și curajoase.

în ridicarea calității operelor 
științifice care se tipăresc, siste
mul de 
o mare 
dem că 
criteriu 
de remunerare a lucrărilor științi
fice trebuie să fie nu numărul de 
coli tipografice, numărul de pagini 
ale acestora, ci valoarea științifică 
intrinsecă a lucrării, valoarea con
tribuției originale a autorului la 
dezvoltarea ramurii științifice res
pective".

„Și in medicină există o oare
care goană după cît mai multe ti
tluri publicate — a confirmat dr. 
MiHAI BOTEZ, medic primar neu
rolog ia Spitalul „Prof, Dr. Gh. Ma
rinescu", Nu sint rare oazurile cînd 
unii autori au publicat multe lu
crări dar practic n-au adus aproape 
nirnic nou. La acești autori există 
tendința de a scrie pentru a pu
blica. In schimb, alții, care au avut 
răsunet prin descoperirile lor, au 
putut publica mai puțin din această 
cauză. Este cazul dr. Dan Gavriliu, 
creatorul esofagoplastiei româ
nești".

„Aș vrea să mă refer și la o altă 
problemă. — la acele cărți „scrise" 
cu foarfecă, decupate de ici și de 
colo și lipite laolaltă, binecunoscu
tele „cărți din cărți" — ne rela
tează conf. dr. CLAUDE NICOLAU, 
directorul Centrului de radiologie și 
biologie moleculară. Rolul omului 
de știință nu este, in primul rînd, 
acela de a scrie despre ceea ce au 
făcut alții. Dacă majoritatea oa
menilor de știință s-ar preocupa 
doar de elaborarea unor lucrări de 
informare, redusă deseori la com
pilarea și inventarierea a ceea ce 
au realizat alții, în acest caz cine 
ar mai asigura prin fecunditatea 
cercetărilor mersul înainte al știin
ței ? Aceasta nu înseamnă insă că 
va trebui să se renunțe pe viitor la 
elaborarea și publicarea unor lu
crări de informare a unui cerc 
larg de cititori cu privire la cele 
mai recente descoperiri științifice. 
Important este ca lucrările de a- 
cest gen să fie concepute în modul 
cel mai corespunzător scopului ur
mărit, să fie elaborate la un înalt 
nivel calitativ.

Un exemplu de o lucrare științi
fică cu caracter informativ, nede- 
săvîrșită. mi se pare a fi cartea 
lui C. C. Dragotescu „Vidextracție 
obstreticală" care a apărut în Edi
tura Academiei. In sfîrșit. anumite 
cărți de acest gen sînt incomplete 
sau total depășite chiar în mo-

mentu) apariției, ca de pildă, vo
lumul „Lucrări practice și metode 
experimentale în fiziopatologie", 
publicat de Editura medicală.

Pe de altă parte, datorită unei 
munci defectuoase de editură există 
întîrzieri și amînări exagerate in 
apariția unor lucrări care sînt rodul 
cercetărilor originale. Ing. I. Pas- 
caru este autorul a unor spectro- 
metre de rezonanță paramagnetică 
originale și cu bune performanțe. 
Afirm aceasta in cunoștință de 
cauză, întrucît am lucrat cu aceste 
aparate în cîteva mari laboratoare, 
iar în prezent centrul nostru pose
dă un asemenea spectrometru rea
lizat de inginerul român. O lucrare

preocupat, în primul rînd, să smul
gă naturii tainele sale pentru a a- 
plica cunoștințele la valorificarea 
superioară a resurselor țării, la 
progresul multilateral al societății 
și ca rod al acestei munci de crea
ție originală, rezultatele își găsesc 
calea de materializare și în comu
nicări, volume de sinteză sau de 
popularizare.

Pe de altă parte însă și editurile 
precum și organele și instituțiile 
științifice dc specialitate trebuie să 
procedeze în mod echitabil, după o 
matură chibzuială, la selectarea și 
publicarea lucrărilor științifice, 
acordînd toată atenția și prio
ritatea valorilor autentice, rea-

au acordat o 
modului

Și

retribuire a autorilor are 
importantă. Pe viitor, cre- 
este necesar ca principalul 
de apreciere și, ca atare,

a acestui autor scrisă în colaborare 
n-a găsit însă suficientă considera
re la editurile noastre științifice".

„A fost o perioadă — a ară
tat tov. VASILE STĂNESCU, re
dactor șef la Editura științifică — 
cînd editura noastră a făcut unele 
concesii; pentru a cuprinde 
anumite teme, s-au publicat lu
crări elaborate de autori insufi
cient de competenți, de oameni cu 
specializări străine subiectului tra
tat, care intr-adevăr alcătuiau 
„cărți din cărți", cum bine au fost 
calificate. Cred că a venit timpul 
ca și editorii să renunțe astăzi cu 
totul la asemenea practici. Nu este 
un secret că lucrări care nu ating 
un înalt nivel de competență se 
difuzează greu, zac în librării".

„Ce lucrări științifice trebuie 
să vadă lumina tiparului ? Este 
obligatoriu ca autorul să aibă și 
alte lucrări publicate ? După pă
rerea mea, răspunsul la aces te două 
întrebări — intervine acad. prof. 
ALEXANDRU GRAUR, directorul 
Editurii Academiei — și singurul 
criteriu valabil este ca lucrarea 
să fie bună — nu numai corectă, ci 
și originală, fie că este vorba de o 
lucrare de înalt nivel științific, 
fie de o operă de popularizare sau 
de un manual. Cei care manifestă 
neîncredere în publicațiile unui tî
năr autor avînd în vedere doar cri
teriul vîrstei uită o realitate isto
rică. în multe situații, tocmai la o 
asemenea vîrstă s-au afirmat cer
cetători și opere de mare valoare : 
Ferdinand de Saussure a publicat 
la 21 de ani teza sa, ale cărei im
plicații de-abia astăzi sînt desco
perite și utilizate în lingvistică și 
produc o însemnată înviorare a ști
inței mondiale ; la noi s-au afir
mat, de asemenea, în acești ani ti
neri, o serie de oameni de știință 
de înalt prestigiu. în momentul de 
față, cunosc mulți tineri care au 
dat opere de certă valoare știin
țifică. Lucrările lui Mircea Soare 
în domeniul construcțiilor, de pil
dă, curînd după publicarea în țară, 
au fost solicitate în Franța și An
glia. Cercetările întreprinse de chi
mistul Ion Haiduc, de soții Mioara 
și Andrei Avram, de la Institutul 
de lingvistică din București, au 
fost primite, de asemenea, cu mult 
interes în țară și în străinătate.

Aș dori să amintesc aici și ceva 
despre așa-numita semnătură de 
gir. Există lucrări colective în 
care se arată contribuția fiecăruia 
dintre semnatari. Autorii unor des
coperiri însă, după ce și-au scris 
lucrarea, apelează la șeful lor și pe 
coperta cărții numele acestuia des
chide un adevărat cortegiu de sem
nături. Există și cazuri cînd una și 
aceeași semnătură figurează pe opt
zeci de lucrări apărute intr-un an, 
deci aproximativ două pe săptă- 
mînă. Reprezintă aceste „opere" 
materializarea unei contribuții 
proprii în știință, concretizarea 
unei lucrări de sinteză, sau doar 
un scop în sine, un mijloc de a 
camufla absența creației originale ?“

„Alteori, dorința de reclamă a 
autorului — ne spune dr. docent 
VISARION VIOREL, de la Centrul 
de mecanica solldelor-București, 
dăunează mult lucrărilor. Este ca
zul unei broșuri de 52 pagini „Bi
bliografia lucrărilor românești pri
vind problemele matematice ale 
mecanicii solidelor" — autor : conf. 
dr. P. P. Teodorescu. 
din volum însumează 
haustivă a lucrărilor 
restul de spațiu fiind
lorlalți 55 de specialiști români din 
acest domeniu. Este, după părerea 
mea, un exemplu, care ilustrează 
tendința unor autori de a se auto- 
proclama ei înșiși „vîrfuri" ale ști
inței contemporane".

★
în concluzie, se poate spune că 

întreaga discuție a reliefat părerea 
potrivit căreia literatura științifică, 
fiind un important mijloc de co
municare a rezultatelor cercetării, 
nu se poate transforma într-un 
scop în sine. Omul de știință este

Uzărilor originale ale științei 
și tehnicii românești. Ele tre
buie să stimuleze entuziasmul 
creator al omului de știință — tînăr 
sau vîrstnic — canalizat spre solu
ționarea celor mai importante teme 
de cercetare, strîns legate de nece
sitățile economiei și culturii noas
tre naționale.

I
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30 la sută 
citarea ex- 
autorului; 

acordat ce-

COLOCVIUL NAȚIONAL
DE MATEMATICĂ

La Brașov au început miercuri 
lucrările colocviului național de 
matematică consacrat modelelor 
și metodelor matematice aplica
bile în practică. Această manifes
tare de înaltă ținută științifică 
reunește academicieni, cercetă
tori, cadre didactice din învăță- 
mîntul superior și specialiști,

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Grigore Moisil,

președintele Societății de științe 
matematice. Colocviul a dezbă
tut diverse probleme privind as
pectele practice ale teoriei pro
babilității și statisticii matemati
ce, ale analizei numerice și ale 
altor metode de programare ma
tematică și utilizări 
toarelor electronice 
mașini de calcul.

ale calcula
și ale altor

(Agerpres)

vă satisface?
PRINTRE

LA SATEDE

în

pro- 
caie

în vederea 
editoriale 
intelectualii de

Sursele folosite 
cutării aparițiilor 
îi interesează pe 
la sate sînt : raioanele de carte 
ale cooperativelor din comune, li
brăriile sătești, serviciile Centralei 

a 
a

O ANCHETĂ

Ieri a avut loc la Universitatea „Al. 
I. Cuza” din lași solemnitatea decer
nării titlului de Doctor Honoris Causa 
cunoscutului savant român, acad. Ho- 
ria Hulubei.

La solemnitate au luat parte con
ducători ai oiganelor locale de partid 
și de sfat, academicieni, cadre didac
tice universitare, studenti. A fost, de 
asemenea, de față prof. dr. docent 
Jean Livescu, adjunct al ministrului 
învăjămîntului.

Rectorul universității, prof. dr. do
cent Ion Creangă, a scos în evidență 
bogata activitate desfășurată de către 
acad. Horia Hulubei ca pedagog și 
om de știință, atît la universitățile din 
lași și București, cît și la alte institu
te de cercetări științifice din țară și 
din străinătate.

Luînd cuvîntul, prof. dr. docent 
Constantin Mihul, decanul Facultății 
de fizică a universității ieșene, a tre
cut în revistă bogata activitate depu
să de acad. Horia Hulubei în dome
niul fizicii atomice și nucleare. Vorbi
torul a scos în evidență contribuția 
adusă de acad. Horia Hulubei la pu
nerea în funcțiune a reactorului nu
clear și a ciclofronului de la Insti
tutul de fizică atomică, la organiza
rea producției de radioizofopi și in
troducerea în numeroase domenii de 
aplicație practică.

Primind diploma de Doctor Honoris 
Causa, acad. Horia Hulubei a mulțu
mit pentru distincția acordată de că
tre universitatea ieșană.

M. CORCACI
corespondentul „Scînteii"

Descifrînd tainele celulei: în labora
torul Institutului de inframicrobiolo- 

gie al Academiei
Foto : R. Costin

VIATA MUZICALA

Muzică modernă

la Filarmonică

Concertele simfonice ale 
| Filarmonicii de stat 
. „George Enescu" sînt con

cepute, îndeobște, unitar;
| ultimul dintre ele, dirijat 
. cu exactitate de Mircea 

Cristescu, este o dovadă :
' au fost incluse în program 
i lucrări ale compozitorilor 

din veacul nostru, diferite 
\ doar prin trăsăturile sti- 
I listice și care oferă, toc

mai prin aceasta, o ima
gine (redusă, desigur) a 
diversității muzicii con
temporane.

Atenției noastre se im
pune, din capul locului, 
prima audiție a Simfoniei 
de cameră de Anatol Vie- 
ru. Evoluția lui Vieru este 
dintre cele mai interesan
te ; clar direcționată — 
fără a fi rectilinie — ea 
este determinată de ten
dința de a exprima în 
mod personal o tematică 
originală. Textul (poe
mul Cireșul de Tiberiu 
Utan) este un pretext și, 
totodată, un fundament; 
el evocă ideea de conti
nuitate și de plinătate a 
vieții consumate cu folos 
(„trunchi", „ramuri" „roa
de"). Sonor, efectul este 
de plenitudine ; sînt evita
te combinațiile brutale, 
cele moi și inedite sînt fa
vorizate. Grupul instru
mental și mezzosoprana 
Martha Kessler au contri
buit la crearea impresiei 
dorite de autor, deși o 
mai mare diferențiere a 
intensităților ar fi fost de 
dorit — în limitele parti
turii — în primele două 
părți.

Divertismentul pentru 
orchestră de coarde de 
Bela Bartok a fost redat 

' în esența lui cu osebire

I
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Serviciu!

INTELECTUALII

în prima parte, celei de a 
doua, de un tragism zgu
duitor (comparabil cu cel 
al Elegiei din Concertul 
pentru orchestră), lipsin- 
du-i tensiunea interioară; 
finalul, remarcabil în par
tea viorii soliste (Varujan 
Cozighian), a sunat plin 
de sevă, dar fără întrea
ga lui sprinteneală. Ex
celent streich-ul Filarmo
nicii ; este, din cîte am 
ascultat „pe viu", unul 
dintre cele mai bune și

merită elogii. Pinii din 
Roma, cunoscutul poem 
al lui Respighi, a mobili
zat, cu eficiență, resursele 
dirijorului și ale orches
trei.

Nicole Henriot-Schwei
tzer (Franța), solistă în 
Concertul pentru pian in 
Sol major de Ravel, a cap
tivat in această lucrare de 
o rară impetuozitate rit
mică și strălucire orches
trală. întreaga sa vitalita
te, tradusă prin aplombul 
cîntului și prin vigoarea 
și precizia tehnică, liris
mul și tușeul delicat s-au 
valorificat la înălțimea lu
crării. Nicole Henriot- 
Schweitzer are un fel de 
a cînta muzica lui Ravel 
care te atrage și te trans
formă — în entuziasmul 
momentului dar și retro
spectiv — în admirator al 
muzicii compozitorului 
francez.

Petre CODREANU

XERXES“ -o operău

preclasică

m premiera

în tumultul 
pare firesc, ca 
cultură necesar, reluarea 
valorilor preclasice. A- 
ceastă muzică, cu tinere
țea ei, cu seninătatea 
ei, în care orice frămân
tare se topește în flu
viul unei imense bucurii, 
aduce o deosebită comu
nicativitate lirică, prospe
țime și spontaneitate, ra
diază căldură.

De aceea ni se 
salutar faptul că un 
tru muzical tînăr, cu 
repertoriu variat, 
completat repertoriul 
prima încercare de operă 
comică a lui Haendel, șl 
anume „Xerxes".

vieții a- 
un act de

pare 
tea- 

un 
și-a 

cu

Este o încercare izbutită 
de a oferi și scena — nu 
numai podiumul concer
telor — creațiilor drama
tice preclasice. După pă
rerea mea, nu numai 
Studioul Conservatorului 
trebuie să gîndească la 
Orfeu de Monteverdi, la 
Dido și Aeneas de Purceii, 
la opera bufă La serva 
padrona de PergolesiI 
Colectivele mature pot a- 
lege din cele 42 de opere 
ale lui Haendel, din i 
rele lui Gluck, se 
opri asupra unora 
tragediile lirice ale 
Lully...

La Teatrul muzical 
Brașov, întreaga execuție

ope- 
pot 
din 
lui

din

I
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18,00 — Pentru copii : In loc de cinema: filmul „Aven
tura veselă" (II)

— Studioul pionierilor
18,50 — Publicitate
19,00 — Telejurnalul de seară
19,20 — Buletinul meteorologic
19,23 — Secretele pescuitului
19,55 — „Ai trecut iar pe strada mea". Muzică ușoară 

interpretată la instrumente mai puțin obiș
nuite.

— Ancheta T.V.
— Dansează Ileana Iliescu
— Studioul mic : „Neguțătorul de ochelari" și 

„Interpretări la cleptomanie" de Tudor 
Arghezi

22,15 — Soliști de muzică ușoară, oaspeți al Studioului 
nostru de televiziune : Remo Germani, Ana 
Prucnal, Franca Siciliano, Nicole Felix, Jane 
Sward (secvențe din filme realizate de Stu
dioul de Televiziune)

22,35 — Telejurnalul de noapte
22,45 — închiderea emisiunii

20.30
21,00
21.30

8 CINEMA
• WARLOCK — cinemascop : Patria (completare
Nătcă șl barza) — 9; 12; 15; 18; 21, București (com
pletare Invizibilul vizibil) — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, Grivița — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, Tomis — 8; 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30, Modern 
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• MINUNATA ANGELICA — cinemascop • Sala

a operei „Xerxes" vizează 
limpezimea, slujirea par
titurii muzicale prin sim
plitate. Dintre interpreți, 
în special Ion Gonțea 
(Arsamenes, fratele lui 
Xerxes) și Helge Bom- 
ches (Elviro, sclavul lui 
Arsamenes) s-au distins 

‘prin interpretarea parti
turii și mișcare scenică. 
Ariodates, conducătorul 
oștilor persane, a fost 
realizat corect, dar poa
te prea șters, de către 
Ion Ghițan. Rolurile fe
minine ale lui Amastris, 
logodnica lui. Xerxes (Lu: 
cia Juvara), Romilda și 
Atalanta (Elena Șerban- 
Szigetti, Maria Burz) au 
fost, de asemenea, bine 
lucrate dar uneori s-a a- 
buzat de ornamente, în
florituri, pasaje de agili
tate desprinse de cursi
vitatea melodiilor. în ge
neral, distribuția n-a ți
nut seama de o echilibra
re a calităților vocale ale 
soliștilor. Se poate exem
plifica prin rolul lui 
Xerxes care întrecea po
sibilitățile interpretului, 
Antoniu Fussan.

Decorul creat cu un de
osebit simț plastic de sce
nograful Erwin Kuttler 
(mai ales în actul I și II), 
schițarea fără exagerări a 
caracteristicilor ritualuri
lor de dans persane, de 
către coregrafa Mercedes 
Pavelici au contribuit la 
buna desfășurare a repre
zentației. Orchestra diri
jată de Norbert Petri, cu 
toate dificultățile suflăto
rilor de la alămuri, a 
căutat să dozeze inteli
gent frazele muzicale, să 
ajute pe interpreți, cînd 
vocea era depășită.

„Xerxes" în interpreta
rea Teatrului muzical din 
Brașov deschide șirul re
evaluării capodoperelor 
preclasice. Impuritățile 
vocale sau deficiențele re
gizorale pot fi îndepărta
te pe parcurs; rămîne 
însă întru totul meritorie 
însuflețirea cu care inter
preta au dat viață parti
turii.

Smaranda GEORGESCU

Palatului (seria de bilete 1 825 — orele 19,30),
Republica (completare Putna 500) — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, Festival — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 
19,15; 21,30, Feroviar — 8; 10,30; 13; 15,30; 18;
20.30. Excelsior — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 (la 
ultimele două cinematografe completarea George 
Coșbuc, cintărețul pămîntului românesc), Aurora — 
8; 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30, Melodia — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30 (la ultimele două cinematografe 
completarea Vox Maris).
• CEL MAI MARE SPECTACOL : Luceafărul — 9; 
12; 15; 18; 21.
e POVESTEA PROSTIEI MELE : Capitol (comple
tare O noapte de vis) — 8,30; 111 13,30; 16; 18,30; 
21.
• CIELITO LINDO : Cinemateca —■
16.30.
• CEI 7 MAGNIFICI — cinemascop : 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• TUNELUL — cinemascop : Victoria
Orizont știinjilic nr. 6) — 9; 11,15;
18,15; 20,45, Gloria (completare 6 000 de ani) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, Floreasca (comple
tare Putna 500) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• MAGAZINUL DE PE STRADA MARE : Central 
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Union (comple
tare Trei ori trei) — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• ZORBA
20,45.
O CERUL 
LELOR — 
tinuare.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop : 
Giulești — 10,30; 15,30; 18; 20,30, Flamura (com
pletare Orizont științific nr. 6) — 9,15; 12; 15; 17,45;
20.30.
• ULTIMA CAVALCADA SPRE SÂNTA CRUZ — 
cinemascop : Dacia — 8,45—14,45 în continuare ; 
16,45; 19; 21.
• STEAUA FĂRĂ NUME : Buzești (completare In-

GRECUL : Doina

10, 12; 14)

Lumina

(completare
13,30; 15,45;

11,30) 15,15) 18,

ȘI MOCIRLA — DIN ADÎNCUL SECO- 
FABULA : Timpuri Noi — 9—21 In con-

regionale de librării și difuzare 
cârjii și ale Uniunii regionale 
cooperativelor de consum etc.

Interlocutorii noștri au relevat 
unanimitate faptul că utilizarea 
surselor locale de difuzare a cărții 
(raioane în cadrul magazinelor 
mixte sau chiar librării cu local 
propriu și vînzător specializat) se 
dovedește, de cele mai multe ori, 
insuficientă. Motivele sînt nume
roase: noutățile ■ editoriale aduse 
aici reprezintă doar o mică parte 
din titlurile care îmbogățesc zilnic 
vitrinele librăriilor urbane ; 
mărul exemplarelor nu face față 
cererii ; solicitările intelectualilor 
de la sate nu se referă exclusiv la 
cărțile recent apărute, preferințele 
lor îndreptîndu-se de multe ori și 
spre lucrări mai vechi. Acestor 
cerințe ar trebui să le răspundă, 
prin însăși rațiunea care a dus la 
înființarea sa, serviciul de „Carte 
prin poștă". Cum funcționează a- 
cest serviciu ? Ne-am adresat cîtor- 
va intelectuali de la sate.

Ing. Victor Secară — stațiunea 
experimentală viticolă: Pietroasele: 
„Sînt un vechi abonat la „Cartea 
prin poștă" Primele comenzi le-am 
făcut prin intermediul serviciului 
de carte al U.R.C.C. Ploiești. N-am 
fost însă mulțumit de felul în care 
eram informat asupra lucrărilor 
apărute și nici de aprovizionarea 
propriu-zisă. Nu am putut astfel 
să-mi procur seria completă a o- 
perelor lui Arghezi. în prezent, co
laborez cu serviciul similar din 
București".

Prof. Ion Dinu, comuna Țoloias- 
ca, raionul Ploiești : „în anii trecuți 
o bună parte din comenzile pe 
care le trimiteam „Cărții prin poș
tă" din regiune erau onorate. De 
la o vreme însă relațiile au intrat 
pe un făgaș mai prost. La solici
tări mi se răspunde „epuizat", șl 
sînt invitat să aștept să apară vo
lumele. Și așteptarea durează 
pînă cînd se epuizează din 
nou. Pot să vă dau numeroase e- 
xemple de lucrări care îmi erau 
necesare dar pe care, din această 
cauză, n-am putut să mi le cum
păr : 
țări critice" de I. D. Bălan, „Litera
tura română de azi" de D. Micu și 
N. Manolescu, etc".

învățătoarea Vasilica Antonescu, 
comuna Săhăteni, raionul Mizil : 
„Voiam să utilizez și-eu serviciile 
„Cărții prin poștă". Dar neprimind 
nici un material informativ din re
giunea noastră am apelat la Bucu
rești".

Am confruntat aceste și alte 
aprecieri asemănătoare cu si
tuația în care se găsește în 
prezent serviciul „Cartea prin poș
tă" al U.R.C.C. Ploiești. La sfîrșitul 
trimestrului 
figura 
adrese 
prinsul 
rioadă 
235 de

nu-

„Poezii" de Blaga, „Delimi-

III a.c. 
fond de

abonați

în scripte
5 544
din

un 
de

regiunii. în ultima pe- 
însă se primiseră doar 
comenzi, dintre care 167 

rezolvate. Chiar șefa serviciului de 
difuzare a cărții, Petruța Bălan, era 
de acord că în prezent „Cartea 
prin poștă" și-a restrîns mult 
sfera de activitate. Cauzele au fost 
analizate într-o ședință lărgită la 
1 iunie 1966 ; cu această ocazie

vizibilul vizibil) — 15,30; 18; 20,30, Pacea (comple
tare Vizita conducătorilor de partid șl de stat în 
regiunea Galați) — 15; 17,30; 20.
• FANTOMAS și FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE _
cinemascop : Bucegi — 8,45; 12,30; 16,15; 20.
® VREMEA ZĂPEZILOR : Unirea (completare În o- 
rașul lui Pușkin) — 15,30: 18; 20,30.
• HATARI — cinemascop
(completare Nălcă și barza) 
O ........ ..............- ■-----
9;
•
©
Munca (completare Copiii... iar copiii) — 10; 16; 
18,15; 20,30, Ferentari (completare Vizita conducă
torilor de partid șl de stat în regiunea Bacău) _
10; 15,45; 18,15; 20,45.
© FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL 1 : Popular (comple
tare Năică și barza) — 15,30; 18; 20,30.
O OLD SHATTERHAND — cinemascop : Moșilor 
(completare Năică și barza) — 15,30; 18; 20,30.

......__ cinemascop: Volga

LALEAUA NEAGRĂ — 
12; 15.
FEMEIA NISIPURILOR : 
TRIUMFUL LUI

(ambele serii) ; Arta 
— 9; 12,30; 16,15; 19,45. 
cinemascop ; Miorița —

Miorița — 18; 20,30.
ROBIN HOOD — cinemascop :

e CASA DIN MONTEVIDEO
— 9; 11,30; 14,45; 17,45; 20,30.
S CENUȘĂ — cinemascop (ambele serii) : Rahova
— 15,30; 19.
e NU SÎNT COPACI PE STRADA: Progresul (com
pletare Frunze) — 15,30; 18; 20,45.
O FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE : Lira (comple
tare 6 000 de ani) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, Viito
rul (completare „Eu") — 15,30; 18; 20,30.
® MUNCILE LUI HERCULE — cinemascop: Drumul 
Sării (completare Timpul, legende, oameni de știin
ță) — 15,30; 18; 20,30.
• CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : Crîn- 
gași — 15,30; 18; 20,30.
9 BĂRBAȚII : Vitan (completare Ziua recoltei) — 
11; 15,30; 18; 20,15.
• ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SALTIMBANCI :
Cosmos — 15,45; 18; 20,15. (
• DILIGENȚA : Colentina (completare Antagonis
me) — 15,30; 17,45; 20.
• UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI t Cotroceni

de
cu-

s-au preconizat și niște măsuri, dar 
ele continuă să se găsească în faza 
de proiect. Mai mult chiar 1 De cît- 
va timp, din motive organizatorice, 
„Cartea prin poștă" a regiunii... 
nu mai funcționează de loc.

Mai există o dificultate care, în 
ultima instanță, se repercutează 
tot asupra cititorilor : serviciul a- 
mintlt nu are încă un depozit pro
priu, cu un fond de cărți care 
să poată fi manevrat șl diri
jat după necesități. De aceea, 
„Cartea prin poștă" s-a pro
filat, oarecum, ca un fel de li
brărie care trimite cărți solicitan- 
ților la adresele indicate. Dar oare 
rolul său este acela de simplu me
sager poștql ? „Cartea prin poștă* 
ar trebui să răspundă și unor ce
reri de lucrări apărute mai de mult 
și epuizate în librării (avînd în a- 
cest scop legătură și cu Anticaria
tul), să informeze pe specialiști, ofe- 
rindu-le liste de lucrări științifice 
care i-ar putea interesa. X

îndeplinirea acestor sarcini este 
posibilă în condițiile creării unui 
fond propriu de carte din-rezervele 
actuale ale depozitelor raionale și 
regionale. Pe de altă parte, e ne
cesară inițierea unei informări o- 
perative și științifice a cititorilor. 
Planurile editoriale care se trimit 
în prezent, la care se adaugă une
ori și nu tocmai punctual bu
letinul „Cărți noi" și cărți poș
tale cu titlurile ultimelor apariții, 
sint insuficiente față de necesită
țile dezvoltării vieții intelectuale la 
sate. Lipsește în actuala formă de 
organizare — de pildă — informa
rea operativă, și, în același timp, 
foarte documentată, cuprinzînd da
tele științifice absolut necesare a- 
supra unor lucrări de mare impor
tanță (dicționare de diferite tipuri, 
Lexiconul tehnic. Manualul ingine
rului etc.).

în localitățile noastre rurale mai 
funcționează încă un sistem de 
desfacere a cărții: difuzorii 
voluntari. Numai în regiunea Plo
iești, U.R.C.C. beneficiază de 
sprijinul entuziast a peste 800 
de cadre didactice, medici, in
gineri, țărani cooperatori. Dar 
și activitatea lor prezintă la
cune în ceea ce privește deservi 
rea intelectualilor din comune. 
greșeala pornește de la sistemul 
deficitar de aprovizionare. Practic, 
un difuzor voluntar își ridică fon
dul de cărți de la... punctul de li
brărie din comună. Aceasta în
seamnă că, deși într-o localitate 
există două modalități de procu
rare a volumelor, numărul lor, va
rietatea titlurilor nu a crescut, iar 
circuitul cărții „regiune-raion-co- 
mună" nu s-a scurtat, ci, dimpo
trivă.

Intelectualii satelor noastre, oa
meni cu studii superioare, multi
laterali ca preocupări, au nevoie 
să fie „la zi" cu noutățile din dife
rite domenii de activitate, să con
sulte lucrări care în mod normal 
nu figurează într-o librărie săteas
că. Este bine, de aceea, să se stu
dieze posibilitatea creșterii razei 
de acțiune a difuzorilor voluntari 
și în această direcție. Cartea — 
însoțitor permanent al profesorului, 
medicului, inginerului — trebuie să 
ajungă prompt și sigur în mîinile 
acestora.

Radu CONSTANTINESCU

(completare Deschiderea noului an universitar) — 
15,15; 18; 20,45.

TEATRE

e Teatrul
o Teatrul
MARCO
®. National „1. L. Caragiale" (sala Come
dia) : DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA - 19 
(sala Studio) : PATIMA ROȘIE - 19,30, 
® Teatrul do Comedie : FIZICIENII - 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala din Bd 
Schitu Măgureanu nr. 1) : OPERA DE TREI PA-

19,30’ (sala din str‘ A1- Sahia nr. 76 A) ; 
JURNALUL UNUI NEBUN — 20,30. '
® Teafrul ,,C' 11 Nottara" (sala Magheru) : CO- 
LOMBE — 20.
O Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului 
evreiesc de stat)! neîncredere în foișor —
® Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : VARIETE-CON- 
CERT — 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : NOTA ZERO LA PUR
TARE — 17.
© Studioul Institutului de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale" : VASSA JELEZNOVA

® Leatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
KATIA ȘI CROCODILUL - 16,30, (sala din sir
Academiei) : PUNGUȚA CU DOI BANI — 10 PO
VESTEA PORCULUI - 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savovl; 
REVISTA DRAGOSTEI - 20.
© Ansamblul artistic al Uniunii generale a sindi
catelor : AȘA SE JOACĂ PE LA NOI — 20.
© Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTERNA
ȚIONAL — 19,30.

de Operă și Balet • RIGOLETTO — 19,30. 
de stat J- ------- ----- '

POLO -
de operetă : SECRETUL LUI 
19,30.
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TURNEUL DE HANDBAL DE LA CLUJ

POLITICAASIATICAAS.U.A
A REVENIT SPORTIVILOR NOȘTRI

în 
sporturilor din 
în tovărășia u-

i
I
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De cîteva zile a sosit în Româ
nia o delegație economică condu
să de E. R. Hayford, secretar prin
cipal în Ministerul Comerțului al 
Ghanei.

In urma tratativelor care au a- 
vut loc la Ministerul Comerțului 
Exterior, la 23 noiembrie au fost 
semnate un Acord comercial și un 
Acord de plăți de lungă durată 
între România șl Ghana.

(Agerpres)

Cronica zilei
Miercuri seara, Ansamblul de 

cîntece și dansuri al Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste Ro
mânia a plecat într-un turneu în 
Republica Populară Chineză. Ar
tiștii români răspund astfel vizitei 
făcute anul trecut în țara noastră 
de către Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare.

★

Miercuri s-a înapoiat în Capita
lă delegația Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tovarășul 
Nicolae Ungureanu, membru al Bi
roului C.C. al U.T.C., care, la in
vitația Uniunii Tineretului Comu
nist Dimitrovist, a făcut o vizită în 
R. P. Bulgaria.

★
Baletul național din Cuba a so

sit la Cluj. Timp de patru zile, oas
peții vor prezenta mai multe spec
tacole, dintre care menționăm cele 
cu „Lacul lebedelor" de Ceaikov- 
ski (actul al doilea), „Spațiu și miș
care" de Stravinski, „Concert în 
alb și negru" pe muzica de Haydn. 
Primul spectacol a fost susținut 
miercuri seara pe scena Operei cu 
baletul în două acte „Giselle" de 
Adolphe Adam.

PE TERENURILE

DE FOTBAL

Pe stadionul central din Deven
ter s-a disputat aseară, la lumina 
reflectoarelor, meciul de fotbal din
tre echipa de tineret a Olandei și 
selecționata olimpică a României. 
Întîlnirea s-a încheiat la egalita
te : 2—2 (1—1). Pentru echipa ro
mână au înscris Dumitriu și Năstu- 
rescu.

în continuarea turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în U.R.S.S., echipa 
de fotbal Progresul București a ju
cat la Soci cu formația „Aripile 
Sovietelor' Kuibîșev. Meciul 
terminat cu scorul 
voarea fotbaliștilor

de 2—1 în 
români.

s-a 
fa-

ierise dispute
U.T.A.—Fener-

La Arad urma să 
meciul de fotbal 
bahce Istanbul din cadrul cupei 
balcanice. Deoarece fotbaliștii 
turci n-au sosit, meciul a fost amî- 
nat pentru sezonul de primăvară.

(Agerpres)

CUM E VREMEA

PRONOEXPRES
tragerea concursului Pronoexpres 

rir. 47 din 23 noiembrie 1966 au fost 
extrase din urnă următoarele numere : 
45 41 24 40 3 2

Numere de rezervă : 33 39.
Fond de premii : 674 584 lei. 
Tragerea următoare va avea 

miercuri 30 noiembrie în București.

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut în general umedă, cu cerul 
’•viabil, mai mult acoperit. S-a 

jdus ceață, mai persistentă In 
.dul țării, unde izolat s-a semna

lat și burniță. Vîntul a suflat 
potrivit, iar în Banat a prezentat 
unele intensificări. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila intre mi
nus 2 grade la Joseni șl Miercu
rea Ciuc și 15 grade la Lugoj. In 
București : Vremea a fost umedă, 
cu cerul mai mult acoperit. Ceața 
a persistat tn tot cursul zilei. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura 
maximă a fost de 11 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
25, 26 și 27 noiembrie. In țară ! 
Vreme in general umedă, cu cerul 
mai mult acoperit. Vor cădea ploi 
locale, mai frecvente in jumătatea 
de vest a țării. în nordul țării și 
in regiunea de munte se va sem
nala lapoviță și ninsoare. Vint 
potrivit din sud-est. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre mi
nus 4 și plus 6 grade, iar maxi
mele între 1 grad și 11 grade. 
Ceață locală. în București : Vreme 
în general umedă, cu cerul mai 
mult acoperit. Vor cădea ploi tem
porare. Vint potrivit. Temperatura 
în creștere.

împăduriri 
la Porțile de Fier

Silvicultorii execută în zona 
Porților de Fier,, acolo unde se 
ridică- marele sistem hidroener
getic și de navigație, importante 
lucrări silvice. Terenurile din 
jurul viitorului lac de acumulare 
sînt împădurite cu diverse specii 
forestiere, printre care și unele 
decorative cum ar fi: liliacul, 
vișinul turcesc, măcieșul, săld- 
oara și altele. Numai în cursul 
acestui an au fost împădurite 
aici peste 750 hectare.

Planul lucrărilor 
această zonă, întocmit 
liști din institutele 
proiectări și cercetări 
terului Economiei 
prevede în afară de 
lucrări de corectare

silvice din 
de specia- 
de studii, 
ale Minis- 
Forestiere, 
împăduriri 

...____ și consoli
dare a văilor și versanților. In 
acest scop, mimai pe cuprinsul 
ocolului silvic Turnu Severin 
s-au executat terase susținute de 
gărdulețe și banchete de piatră 
a căror suprafață totalizează 
circa 50 hectare.

Prin realizarea acestui com
plex de lucrări vor fi puse în 
valoare însemnate suprafețe de
gradate, va fi înlăturată eroziu
nea terenurilor și în același timp 
va fi înfrumusețat peisajul a- 
gestor locuri.

(Agerpres)

CLUJ (corespon
dentul „Scînteii"). 
Timp de 5 zile, 
sala 
Cluj, 
nui public numeros și 
entuziast, s-a desfășu
rat turneul internațio
nal de handbal la care 
au participat echipele 
masculine ale Franței, 
Iugoslaviei, U.R.S.S. 
și două selecționate ale 
României (seniori și ti
neret). Trofeul acestei 
competiții — „Cupa o- 
rașelor" — a fost cîș
tigat de prima noastră 
reprezentativă, care nu 
a pierdut nici un meci, 
înregistrînd doar un 
rezultat de egalitate în 
fața Iugoslaviei. Pe

locurile următoare 
s-au clasat Iugoslavia 
U.R.S.S., Franța și Ro
mânia-tineret.

In ultima zi au avut 
loc întîlnirile Franța 
— Iugoslavia și Româ
nia — U.R.S.S. După 
cum era de așteptat, în 
primul meci victoria a 
revenit sportivilor iu
goslavi. Scor : 18 — 12 
(10—5). Cît despre al 
doilea meci, reprezen
tativa noastră de se
niori, admonestată pe 
bună dreptate în întîl
nirile precedente pen
tru evoluția ei modes
tă, de astă dată a ob
ținut de la cei aproape 
3 000 de spectatori en
tuziaste aplauze. In

compania selecționatei 
U.R.S.S., pe care o vor 
reîntîlni nu peste mul
tă vreme în etapa pre
liminară a campiona
tului mondial din Sue
dia, handbaliștii noș
tri au practicat un joc 
bun, combinativ, cu pă
trunderi rapide. Scor 
final 18—10 (8—5).
De-a lungul turneului 
internațional de la 
Cluj, echipele Iugo
slaviei și U.R.S.S. au 
făcut dovada unui po
tențial considerabil, 
iar cea a Franței și-a 
cîștigat simpatia pen
tru jocul frumos, plin 
de fantezie pe care l-a 
practicat.

VOLEI: Dupd un joc viu disputat

RAPID DINAMO 3-2
Tradijionalul derbi al campionatu

lui masculin de volei, meciul Rapid— 
Dinamo, disputai aseară în sala Flo- 
reasca, nu și-a dezminfit renumele. 
Hofărîte să lupte pentru victorie pînă 
la epuizare, ambele echipe au făcut 
risipă de energie angajîndu-se chiar 
de la primele mingi într-o dispută 
dîrză, dar nu lipsită de spectaculozi
tate. începutul meciului lăsa să se 
întrevadă un succes al dinamoviști-

Spectaculos și eficace (un atac finalizat de dinamovistul Derzei)
Foto : M. Cioc

Spectaculos și eficace (un atac finalizat de dinamovistul Derzei)
Foto : M. Cioc

lor. El și-au 
freilea sef cu 
lipsa de concentrare din finalul se
tului al doilea (cînd au condus cu 
14—13) privîndu-i de o victorie poa
te mai facilă decît se sconta. în a- 
cesf timp, la Rapid, Nicolau (în formă 
de „zile mari”) și parțial Plocon au 
dat un randament bun, iar la Dinamo, 
„principalii" Derzei și Corbeanu s-au 
remarcat în finalizarea atacurilor.

Setul al patrulea, a cărui desfășu
rare a fosf de-a dreptul dramatică și 
s-a încheiat cu 18—16 în favoarea 
campionilor, a hotărî) soarta meciu
lui. Cînd aproape nimeni nu mai an
ticipa un succes rapidist, apreciere 
justificată de plusul de vitalitate și 
finerefe al dinamoviștilor, definăfori 
ai „C.C.E.", s-a produs răsturnarea 
pronosticurilor. Feroviarii și-au strîns 
rîndurile, au acționat cu siguranfă a- 
proape matematică la fiecare fază (în 
acest ultim set tofi jucătorii s-au a- 
propiat de potenfialul maxim), reu
șind să-și întreacă adversarii cu pro
priile lor arme : puterea de luptă și 
capacitatea de organizare în teren. 
Au ieșit în evidentă, pe lîngă cei a- 
mintifi, Drăgan (Rapid) și Stoian (Di
namo). Sub așteptări au evoluat însă 
rapidiștii Grigorovici 
iar de fa Dinamo,

Dificila partidă 
general 
lonescu, 
de bine 
meanu.

adjudecat primul șl al 
multă siguran|ă, numai

D. ILIESCU

și Costinescu 
Tîrlici.

a fosf condusă în 
corect și autoritar de Gh.
neajutat din păcate la fel 

secundul" său I. Ar-

Sîmbătă de la ora 17, în aceeași 
sală, amatorii de volei vor putea ur
mări desfășurarea unui nou derbi 
Rapid—Dinamo, de data aceasta însă 
între echipele feminine. Ambele for
mații se prezintă cu cîte o înfrîngere 
în fața Farului Constanța, (revelația 
campionatului), așa încît confruntarea 
lor are un caracter hotărîtor pentru 
viitoarea configurație a clasamentului, 
anunțînd în același timp o dispută 
echilibrată, de bun nivel tehnic ; ple
dează pentru aceasta atît prezența în 
cele două tabere a numeroase jucă
toare din lotul național, cît și faptul 
că dinamovistele și feroviarele sînt, de 
nouă ani, principale pretendente la 
titlu.

în campionatul

de hochei (Urmare din pag. I)

Pe patinoarul artificial „23 
August" din Capitală au continuat 
ieri întrecerile din turul doi al 
campionatului republican de ho
chei pe gheață. Steaua a dispus cu 
17—1 (9—0, 6—1, 2—0) de Tîrnava 
Odorhei, Voința Miercurea Ciuc a 
terminat la egalitate cu Agrono
mia Cluj 4—4 (3—0, 1—0, 0—4), iar 
Dinamo București a învins cu 8—0 
(6—0, 0—0, 2—0) pe Politehnica 
București. Astăzi au loc meciurile: 
Dinamo — Agronomia (ora 9); Po
litehnica — Tîrnava (ora 17) și 
Steaua — Voința (ora 19).

(Agerpres)

în cîteva rînduri

• în meci retur contînd pentru turul 
doi al „Cupei orașelor tîrgurl" la fot
bal, Benfica Lisabona a dispus cu 3—0 
(1—0) de Spartak Plovdiv. Întrucît pri
mul meci se terminase la egalitate 
(1—1), fotbaliștii portughezi s-au califi
cat pentru „optimile" de finală.

• A început turul ciclist al Mexicu
lui, la care participă 120 de rutieri din 
11 țări : Anglia, Canada, Elveția, Gua
temala, Mexic, Peru, Polonia, S.U.A., 
Ungaria, U.R.S.S. și Venezuela. Compe
tiția măsoară 2 717 km împărțiți în 19 
etape. Traseul prezintă o mare varie
tate climatică și topografică și com
portă escaladarea a 10 vîrfuri de mun
te. Prima 
Zitacuaro 
Heriberto 
4h 30'51", 
M. Soto, englezul P. Buckley etc.

O Ieri Ia Sofia, în cadrul „Cupei 
campionilor europeni" la fotbal (meci- 
tur) T.S.K.A. Sofia a dispus cu 4—0 de 
Gornik Zabrze (Polonia).

etapă, Ciudad de Mexico- 
(164 km), a fost cîștigată de 
Diaz (Mexic), cronometrat în 
urmat de compatriotul său

® Pentru prima oară în istoria șa
hului, un meci internațional de șah prin 
corespondență va fi Jucat de mașini de 
calcul electronice. Este vorba de me
ciul dintre echipele Institutului de fi
zică teoretică și experimentală din 
Moscova și echipa Universității din 
Stamford (S.U.A.). Mutările, efectuate 
de mașina de calcul, vor fi transmise 
prin telex. Se vor juca simultan 4 par
tide.

care ocu- 
loc central. Nunta nu este 
o simplă formalitate după 
juridic. Este ceva mai mult : 
consfințirea pe un plan com-

solemn, ceremonial. în acest mo
ment hotărîtor al vieții, cînd „tînă- 
rul intra în rîndul oamenilor", el 
trebuia să fie însoțit de cineva 
care să-l introducă în noua stare, 
moralicește, să gireze pentru el, și 
acest rol revenea nașului. Iată 
de ce, el își asumă o mare răspun
dere, introducînd în societate o 
nouă celulă socială, cu toate drep
turile și mai ales obligațiile ei. Toc
mai de aceea, cei introduși în rîn
dul căsătoriților — mirele și mi
reasa — poartă pentru nași res
pect și recunoștință. Deci pe plan 
social nașul devenea un al doilea 
părinte pentru tînăra pereche.

Tradiția populară a elaborat un 
întreg sistem de obiceiuri legate 
de actul căsătoriei, menit să dea 
acestuia aureolă. Printre ele este 
și obiceiul de nuntă, 
pă un 
numai 
un act 
tocmai
plex de relații sociale a momentului 
hotărîtor din viața fiecărei tinere 
perechi, sublinierea clipei cînd cei 
doi tineri intră împreună în „rîndul 
oamenilor" cu toate drepturile și 
îndatoririle care decurg de aici, 
îndatorirea principală pe plan bio
logic-social este aceea de a per
petua neamul. Apoi, de a fi o ce
lulă productivă în viața economică 
a colectivității, de a fi un element 
de bază în viața socială și care, du 
timpul, să poată lua locul elemen
telor mai bătrîne, să ocupe un 
anumit rang în structura societății.

în formele tradiționale, căsătoria 
nu se face la întîmplare. Există le
gături prestabilite ; tinerii partici
pă la unele evenimente din viața 
socială a satului, la anumite 
munci executate în comun, la în
trajutorare, la clăcl, șezători, pe
treceri, la hore. Cu ocazia Anului 
nou, de exemplu, cetele de flăcăi 
care colindă din casă în casă, au

Ziarul „NEW YORK HERALD 
TRIBUNE" publică sub titlul de 
mai sus un comentariu semnat de 
cunoscutul comentator american 
Walter Lippmann pe care îl re
producem:

„Așa cum au fost ele descrise de 
Johnson, Statele Unite sînt angaja
te în prezent în aplicarea păcii în 
Asia și în promovarea unei îmbu
nătățiri a standardului de viață pe 
acel continent. Aceasta, ni se spune, 
este ceea ce cer interesele noastre 
vitale. Dacă toate aceste făgăduieli 
și promisiuni, acest torent de an
gajamente și amenințări ar fi con
siderate aici în țară sau oriunde 
altundeva ca declarația de politică 
a șefului demn de încredere al unei 
mari puteri, ele ar da naștere unei 
consternări generale. Deoarece nu 
mai există vreun alt caz înregistrat 
în care să se fi făcut atîta risi
pă de promisiuni unei mase de oa
meni atît de eterogenă.

Indiferența și neatenția în țară 
față de călătoria președintelui au 
fost egalate în străinătate de neîn
crederea aproape totală în concep
ția noastră actuală despre rolul și 
misiunea noastră în Asia. Dacă cu
vintele președintelui ar fi demne 
de crezut, el nu s-ar fi aflat la 
Manila întîlnindu-se cu state asia-

tice dependente, avînd doar Aus
tralia și Noua Zeelandă alături de 
el pentru a da impresia unor aliați 
independenți. Căci în această mi
siune (războiul din Vietnam — 
n. red.) nu există nici un singur 
stat independent în Europa sau 
AAa care să ne urmeze. Nici un 
guvern european nu ar putea su
praviețui astăzi dacă ni s-ar alătu
ra pe cîmpul de luptă. Simpla in
formație că guvernul Wilson, care 
ne sprijină „din punct de vedere

MetaW

moral", ar putea trimite cîțiva sol
dați în Vietnam, a trebuit să fie 
dezmințită, respinsă, tăgăduită și 
negată. Cît despre popoarele asia
tice pe care se presupune că le sal
văm, nici un stat asiatic indepen
dent nu ne dă nici măcar un ajutor 
simbolic. Doar statele dependente 
și Australia și Noua Zeelandă sînt 
cu noi, și nici Australia, nici Noua 
Zeelandă nu sînt țări asiatice. Ele 
sînt avanposturi părăsite ale fos
tului imperiu britanic.

în fața reținerii, a indiferenței 
și a dezacordului aproape universal,

nu este oare rațional să ne între
băm dacă nu există vreo greșeală 
în concepția oficială despre rolul 
nostru în Asia ? Eu cred că este. 
Defectul esențial al politicii John
son constă în faptul că este depă
șită de timp și deplasată.

Ideologia oficială a Administra
ției este un derivat al ideologiei 
celor două războaie mondiale. Eu 
o cunosc bine, deoarece am trăit 
cu ea, am crezut în ea și am lucrat 
pentru ea. Ideologia a fost inven
tată în Anglia imediat după șocul 
și surpriza invaziei germane în 
Belgia în 1914 și a fost transfor
mată într-o bază rațională pentru 
justificarea intervenției americane 
în primul război mondial.

în încercarea de a aplica această 
ideologie a războaielor mondiale 
la Asia anilor 1960 — președintele 
și secretarul Rusk amestecă Statele 
Unite într-o acțiune care se bazea
ză pe o eroare vizibilă. Noi nu am 
luat cu adevărat în seamă conse
cințele prăbușirii imperiilor și ale 
decolonizării maselor de pe conti
nentul asiatic.

Este absurd să ne gîndim că pu
tem reglementa și determina cursul 
frămîntărilor revoluționare 
care trec popoarele Asiei".

prin

0 slăbire a conjuncturii
„Stagnarea creșterii 

economice s-a transformat 
relativ rapid în ultimele 
săptămîni într-un regres 
absolut al dezvoltării eco
nomice. Astfel a început 
prima recesiune a con
juncturii postbelice din 
ultimii 20 de ani. Volu
mul construcțiilor și pro
ducția industrială sînt mai 
scăzute în toamna acestui 
an decît anul trecut. In
vestițiile au scăzut, de a- 
semenea, sub nivelul din 
anul precedent și continuă 
să scadă într-un ritm ac
celerat. Comenzile interne 
plasate în industrie sînt 
considerabil mai scăzute 
decît în toamna trecută, 
în agricultură, în mește
șuguri și în sectorul pres
tării de servicii producția 
este mai mare decît în a- 
nul precedent. Cu toate 
acestea, așa-numitul pro
dus social brut, adică to
talul producției economiei 
naționale în mărfuri și 
servicii, se află de pe acum 
sub nivelul anului prece
dent, dacă se face ab
stracție de prețurile cres
cute și se compară doar 
volumul real. Acestea toa
te poartă numele de rece
siune.

Această recesiune nu 
s-a ivit pe neașteptate și 
ea nu este încă o criză de 
conjunctură. Recesiunea 
înseamnă, de fapt, o slă-

Ziarul „SttDDEUTSCHE ZEITUNG", care a- 
pare la Miinchen, a publicat sub titlul „Recesiu
nea a șl început" un articol consacrat unor fe
nomene actuale din 
articol se arată:

economia vest-germană. In

mai ușoară a con-bire
juncturii. Prin aceasta, e- 
conomia Germaniei fede
rale pășește într-o etapă 
de dezvoltare care com
portă unele posibilități, 
dar și unele riscuri. Șan
sele constau în lichidarea 
tendințelor inflaționiste 
exagerate, în frînarea e- 
conomiei debitoare, nesă
nătoase, atît în 
public cît și în 
particular.

Riscurile unei 
constau însă în 
aceasta durează, în unele 
condiții, mai mult și este 
mai violentă decît se cre
dea la început. Președin
tele Băncii federale, Bles
sing, a anunțat de la bun 
început că stabilizarea ur
mărită de Banca de emi
siune nu va putea fi reali
zată dacă nu se vor re
duce investițiile. Investi
țiile au înregistrat de pe 
acum un regres și se con
turează limpede pentru 
un viiitor apropiat o re
ducere încă și mai puter
nică în acest sector. Dar 
reducerea rapidă a inves
tițiilor constituie totdeau
na un semnal infailibil de 
alarmă care anunță un

domeniul 
domeniul

recesiuni 
faptul că

regres proporțional în în
treaga conjunctură.

Pentru a ilustra rece
siunea care a și început 
să se instaleze, se mențio
nează următoarele date : 
în septembrie producția 
industrială era deja cu 2 
la sută mai scăzută decît 
în anul anterior. Micșo
rarea numărului de co
menzi arată că ea va mai 
descrește încă. Totalul co
menzilor pe plan intern în 
industrie era în luna sep
tembrie cu 8 la sută mai 
mic decît în anul prece
dent. Tranzacțiile de ex
port, active, nu mai pot 
recupera puternicul regres 
al cererii interne, astfel 
încît totalul comenzilor 
plasate în industrie în 
luna septembrie a rămas 
cu 5 la sută în urma ci
frelor din anul precedent. 
...Totalul comenzilor in
terne plasate în industria 
constructoare de mașini 
era în septembrie cu 
aproximativ 25 la sută 
mai mic decît în aceeași 
perioadă a anului trecut. 
Activitatea generală în 
construcții a scăzut sub 
nivelul anului precedent, 
iar volumul construcțiilor

Sensul unei

traditionale

o-

solemnități

urări anume pentru flăcăii de în
surat și fetele de măritat. în forme 
alegorice în aceste urări se vor
bește despre căsnicia fericită și 
îndatoririle ce revin ambilor soți în 
căsnicie.

Familiile și tinerii cad de acord 
asupra căsătoriei lor, marcînd 
acest lucru printr-o solemnitate 
care are vechi tradiții la poporul 
român. Logodna nu este numai o 
simplă ocazie de petrecere, ci toc
mai momentul în care se sta
bilește într-o primă formă legă
tura oficială și de neam între două 
familii și doi tineri. Această legă
tură va fi consfințită prin căsăto
rie. Logodna și-a cîștigat în tre
cut o mare valoare morală în so
cietate și, de fapt, ea asigura, în
tr-o anumită măsură, premisa 
trăinicie! în viitoarea familie.

Toată ambianța care se creează 
în jurul nunții are drept scop să 
dea acestei solemnități aureola 
unui mare eveniment în viața
mulul. Obiceiurile, cîntecele, stri
găturile au menirea să convingă 
pe tinerii ce se unesa prin căsă
torie, să trăiască uniți, să se res-

pecte unul pe altul, să ducă îm
preună și greul și bucuriile.

Manifestările tradiționale prile
juite de nuntă, pline de pitoresc și 
culoare, arată marea importanță 
pe care o acordă societatea aces
tui important eveniment. Tot satul 
se bucură, vine să-i felicite pe ti
neri pentru că fac acest pas în 
viață. Oamenii creează cu acest 
prilej urări, orații, chiuituri dintre 
care unele satirizează anumite 
apucături proaste, altele dau sfa
turi, atrag atenția asupra unor 
comportări și fapte ale tinerilor că
sătoriți. In poezia populară de 
nuntă, spusă în fața satului, se a- 
trage atenția și asupra consecin
țelor nerespectării normelor de con
viețuire stabilite prin tradiție în 
căsnicie. Conduita tradițională este 
aici foarte riguroasă. Ea nici nu 
concepe despărțirea unei perechi 
odată unite ; divorțul nu intră în 
concepția de viață tradițională a 
poporului român, de aceea morala 
satului blama cu totul pe cel care 
încălca această tradiție sănătoasă.

Desigur, în zilele de azi, în spe
cial în mediul urban, cadrul ex-

pedltfv In care au loc unele căsă
torii diminuează însemnătatea so
cială a actului In sine. în condi
țiile unei căsătorii făcute în formă 
sumară, de „tip modern' ea devine 
un eveniment lipsit de semnificație 
deplină.

Nu trebuie ignorate aceste mul
tiple aspecte legate de tradiția în
chegării și trăinicie! familiei ro
mânești, care și pînă astăzi se 
continuă și se păstrează în foarte 
multe locuri de la țară. Neglijarea 
unor asemenea tradiții, a efectului 
lor ca element de coeziune socială, 
a înlesnit pe alocuri întemeierea în 
pripă a unor familii care, în conse
cință, s-au destrămat la fel de 
iute. Căsătoria a ajuns, pentru unii 
tineri, un simplu act formal, qolit 
de valoarea sa morală și socială, 
considerînd că poate fi desfăcut, 
anulat prin divorț, tot așa de sim
plu ca și atunci cînd a fost înche
iat. Chiar și nunta, care era un act 
ceremonial cu o veche tradiție, cu 
participarea întregului neam, 
juns, în atari situații, numai o 
plă petrecere, lipsită de orice 
ținut moral, afectiv, o ocazie 
„chef".

Cred că ar fi nimerit să punem 
în valoare, în forme noi și cu o 
nouă semnificație elementele bune 
ale tradiției noastre familiare. Să 
i se acorde căsătoriei tot ceremo
nialul profund moral și social, să 
i se acorde întreaga valoare atît 
de frumos cîntată de poeți (vezi 
„Nunta Zamfirei").

Iată de ce socotesc că elemen
tele de tradiție în jurul nunții, în 
jurul întemeierii familiei merită să 
fie studiate cu toată atenția, valo
rificate cum se cuvine. După pă
rerea mea, organizațiile de U.T.C. 
în special cele de la sate, ar tre
bui să se aplece cu mai multă a- 
tenție asupra acestor lucruri, să 
extragă ceea ce este valoros și se 
poate utiliza și astăzi contribuind 
la întărirea familiei noastre socia
liste.

a a- 
sim- 
con-

civile era deja în 
septembrie cu 10 la 
mai mic decît în anul pre
cedent.... Numărul de con
strucții efectuate va des
crește cu mult pînă la 
sfîrșitul anului în curs, în 
comparație cu anul trecut.

Deși astăzi precizăm că 
produsul social brut, real, 
se află de pe acum în re
gres, în planurile sale 
pentru bugetul pe anul 
viitor guvernul federal 
scontează pe o creștere. 
Aceste planuri se vor do
vedi însă cu desăvîrșire 
ireale dacă tendințele ac
tuale vor continua". Ex- 
primînd părerea că o 
schimbare a acestor ten
dințe necesită o modificare 
a orientării în politica mo
netară și de conjunctură, 
ziarul scrie : „Indiferent 
de componența viitorului 
guvern, se poate da ca 
sigur că noii conducători 
nu vor rezista ispitei de a 
cîștiga o popularitate cît 
mai rapidă printr-o redu
cere a restricțiilor. Linia 
deflaționistă este nepopu
lară. De la Schiller și 
pînă la Strauss, de la Bar- 
zel și pînă la reprezen
tanții aripii sindicaliste, 
toți politicienii au înscris 
pe steagurile lor o redu
cere a restricțiilor și o re- 
înviorare a conjuncturii. 
Este de temut mai degra
bă că se va face prea mult 
în această direcție „de ex
pansiune", că vom cădea 
dintr-o extremă în alta și 
că în cel mai scurt timp 
ne vom trezi din nou în 
fața unei considerabile 
creșteri a prețurilor.

Atunci cînd se vor anali
za tendințele conjuncturii 
pentru perioada • imediat 
următoare, va trebui să se 
țină seama de dependența 
încă și mai mare a con
juncturii germane de ten
dințele conjuncturii inter
naționale (Uzinele Volks
wagen exportă de pildă 
60 la sută din totalul pro
ducției lor). Plasarea de 
comenzi pentru export în 
economia germană nu a 
mai crescut în al doilea 
semestru al anului în curs 
atît de mult ca în primul 
semestru. Trebuie să re
cunoaștem că în unele țări 
care prezintă importanță 
pentru comerțul interna
țional (autorul are în ve
dere principalii parteneri 
occidentali ai Germaniei 
federale - S.U.A., Anglia, 
etc. — n. r.) politica de 
conjunctură începe să fie 
frînată. Aceasta înseamnă 
din punctul de vedere al 
Germaniei federale că pe 
viitor va avea loc o scă
dere și mai mare a cererii 
interne, care nu va mai 
putea fi compensată prin
tr-o înviorare a tranzac
țiilor de export.

Politică de stabilizare a 
Băncii de emisiune poate 
menționa rezultate con
crete, la o scară îmbucu
rătoare. Cu toate acestea, 
Banca de emisiune nu 
este mulțumită de rezul
tatul restricțiilor, pe care 
îl atribuie în primul rînd 
lipsei de sprijin de către 
guvern, prin politica sa 
financiară. Ea resimte, de 
asemenea, lipsa unei o- 
rientări a politicii salarii
lor pe linia stabilizării". 
Pledîndu-se în continuare 
pentru o „înghețare" a 
salariilor, în articol se 
spune că creșterea salarii
lor ar putea „să aibă 
drept rezultat o scădere a 
locurilor de muncă și pri
mejdia unui șomaj cum 
nu a fost niciodată în ul
timii 15 ani".

luna 
sută
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COTITURĂ

BRUSCĂ 

LA BONN 
Acord între U.C.D. 
și liber-democrați

BONN 23 (Agerpres). — Cu pri
lejul discuțiilor care au avut loc 
miercuri la Bonn între Kurt Georg 
Kiesinger, candidatul U.C.D. — 
U.C.S. la postul de cancelar al R.F. 
Germane, și liderul Partidului liber- 
democrat, Erich Mende, s-a ajuns 
la un acord asupra problemelor fi
nanciare care la 27 octombrie au 
determinat demisia miniștrilor 
liber-democrați din cabinetul con
dus de Ludwig Erhard. în comuni
catul dat publicității la Bonn se 
arată că cele două părți au hotărît 
să creeze o comisie mixtă care să 
pună la punct un proiect al politicii 
financiare comune.

Cotitura bruscă făcută miercuri 
de liber-democrați, în vederea re
luării alianței tradiționale cu 
U.C.D., pare să se datoreze în 
mare parte influenței președintelui 
de onoare al acestui partid, Rein
hold Maier, care dorește să evite 
crearea unei „mari coaliții" între 
U.C.D. și P.S.D.G.

Acordul de la 23 noiembrie nu 
înseamnă însă că au fost înlăturate 
toate greutățile ce stau în fața al
cătuirii unui nou guvern vest- 
german. Vor mai trebui încă rezol
vate o serie de probleme privind 
persoanele care vor trebui să intre 
în noul guvern. Una din acestea 
este aversiunea liber-democraților 
față de intrarea în guvern a fostu
lui ministru al apărării Strauss.

Restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze la 0. N. II. 

în dezbaterea Adunării Generale
Intervenția reprezentantului României

Delegația Partidului
Comunist Român

a sosit la Tokio

NEW YORK 23 — Trimisul spe
cial Agerpres Nicolae Ionescu 
transmite : Atenția participanților 
la dezbaterile Adunării Generale 
continuă să fie concentrată asupra 
problemei „restabilirii drepturilor 
legitime ale R.P. Chineze în Orga
nizația Națiunilor Unite". Inter
venții de pînă acum ale șefilor de 
delegații atestă existența unui pu
ternic curent de opinie în favoarea 
soluționării pozitive a acestei pro
bleme.

în intervenția sa, șeful delegației 
române, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a 
arătat: Ca și în anii trecuți, Ro
mânia se găsește printre țările care 
au cerut înscrierea punctului pri
vind „restabilirea drepturilor legi
time ale R. P. Chineze la O.N.U.", 
pe ordinea de zi a sesiunii Adu
nării Generale. Ca și în anii tre
cuți, România figurează printre 
coautorii proiectului de rezoluție al 
celor 11 țări, proiect care încorpo
rează soluția, singura justă, realis
tă și posibilă, la problema pe care 
o discutăm.

Timp de 16 ani, într-o problemă 
de reprezentare care-și cerea im
perios rezolvarea a fost perpetuată 
o ilegalitate. Carta O.N.U. și norma 
de drept referitoare la reprezentarea 
statelor în organizația internațio

nală — a arătat șeful delegației ro
mâne — sînt încălcate.

Aplicarea strictă a sistemului de 
reprezentare statornicit în O.N.U. 
ar face ca pe locul Chinei să stea 
reprezentanții guvernului care e- 
xercită efectiv și permanent autori
tatea pe teritoriul statului chinez. 
Acest guvern este guvernul R.P. 
Chineze, aflat în capitala multise
culară a statului, Pekin, și care din 
1949 conduce marele popor chinez, 
exercitînd toate atributele puterii 
și autorității de stat.

Faptul că drepturile R. P. Chi
neze la O.N.U. nu au fost restabili
te, a spus în continuare reprezen
tantul român, nu numai că a știr
bit autoritatea morală a organiza
ției de a acționa ca o organizație 
mondială în problemele internațio
nale și a redus posibilitatea de a 
contribui la găsirea de soluții efi
ciente în problemele internaționa
le, dar a creat, ceea ce considerăm 
o tendință gravă și îngrijorătoare, 
îndepărtarea de la realitate.

Unul din evenimentele cele mai 
remarcabile ale transformărilor 
contemporane a fost cucerirea de 
către poporul chinez a deplinei 
sale independențe, unirea într-un 
singur efort creator, fără precedent 
în istoria milenarei Chine, a ener
giilor a șapte sute milioane de oa
meni.

TOKIO 23 (Agerpres). — Miercuri 
a sosit la Tokio delegația Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia, va face o 
vizită în această țară. Din delega
ție fac parte tovarășii Vasile Potop, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului regional Su
ceava al P.C.R., Alexandru Iones
cu, adjunct de șef de-secție la C.C. 
al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Haneda, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Sa'tomi Hakamada, mem
bru al Prezidiului și al Secretaria

tului C.C. al P.C. din Japonia, Sho- 
ichi Kasuga, membru al Prezidiului 
C.C., Tomio Nishizawa, membru al 
Prezidiului și al Secretariatului 
C.C., Koichiro Ueda, membru su
pleant al Secretariatului C.C., și 
Satoshi Narita, membru supleant 
al C.C. al P.C. din Japonia, de ac
tiviști și numeroși membri ai par
tidului.

Au fost de față Ion Datcu, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Tokio, și membri ai am
basadei.

La sosire, tovarășii Satomi Ha
kamada și Mihai Dalea au rostit 
cuvîntări.

„Contribuție la o mai bună 
cunoaștere reciprocă11

ECOURI ÎN PRESA R.A.U. LA VIZITA 
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAL 
CHIVU STOICA

TEHERAN Tratative cu
TEHERAN 23 (Agerpres).— în 

prezența șahinșahului Iranului, 
Reza Pahlavi Aryamehr, la Tehe
ran a început miercuri a treia etapă 
a negocierilor dintre autoritățile 
iraniene și consorțiul petrolier in
ternațional, care acționează pe te-

consorțiul petrolului
ritoriul acestei țări. Cu acest pri
lej, șahinșahul a reafirmat hotărî- 
rea țării sale de a nu renunța la 
nici una din revendicările privind 
sporirea venitului său național prin 
exploatarea zăcămintelor petro
lifere.

CAIRO 23 — Corespondentul A- 
gerpres C. Oprii1* transmite : Pre
sa arabă continuă să publice ample 
materiale în legătură cu vizita în 
Republica Arabă Unită a președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, cu soția.

Referindu-se la importanța care 
se acordă vizitei, ziarele subliniază 
că aceasta contribuie la o mai bună 
cunoaștere reciprocă și la dezvol
tarea relațiilor de prietenie dintre 
Republica Arabă Unită și Româ
nia. Astfel, cotidianul „Al Massaa" 
arată că „masele luptătoare egip
tene întîmpină pretutindeni cu dra
goste profundă și cordialitate pe 
președintele Consiliului de Stat al 
României, purtător al caldelor sen
timente ale poporului român pentru 
poporul egiptean".

„Al Akhbar" subliniază la rîn- 
dul său că „comunitatea de vederi 
dintre România și R.A.U. în ceea 
ce privește lupta pentru eliberarea 
națională și progres social face ca 
patria noastră să vadă în Româ
nia un prieten scump. Poporul

R.A.U., adaugă ziarul, este bucuros 
că președintele Consiliului de Stat 
al României vizitează țara noastră 
și constată eforturile desfășurate 
pentru industrializarea și eliberarea 
sa economică".

Cotidianul „Akber Saa", sub ti
tlul „O vizită prietenească", scrie că 
politica externă a României are ca 
scop înainte de toate consolidarea 
păcii mondiale, ferirea omenirii de 
ororile războiului și realizarea de
zarmării. Poporul român, continuă 
ziarul, acordă tot sprijinul luptei 
eroice pe care o duce poporul viet
namez împotriva imperialismului 
american, pentru libertatea și inde
pendența țării sale.

Ziarul „Progres Egyptien" relevă 
faptul că politica externă a Ro
mâniei promovează principiile in
dependenței și suveranității, nea
mestecului în treburile interne, co
laborarea internațională reciproc 
avantajoasă, acțiunile în favoarea 
păcii mondiale. Ziarele consacră de 
asemenea numeroase articole eco
nomiei românești.

în ajunul alegerilor din landul Bavaria (R.F.G.), unde Partidul national-de
mocrat (neofascist) a obținut 15 locuri în landtag, la Munchen a avut loc o 

demonstrație de protest împotriva reactivizării acestui partid

Vor fi evacuate trupele S.U.A. 

pînă la 1 aprilie?
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Surse autorizate din Washington 
au indicat marți că este posibil ca 
evacuarea trupelor americane, sta
ționate în Franța, să nu poată fi 
încheiată, pînă la data de 1 aprilie 
1967, stabilită de guvernul francez, 
într-o declarație dată publicității, 
Ministerul Apărării al S.U.A. a a- 
rătat că guvernul american „nu 
consideră că există o bază legală 
pentru stabilirea datei limită de 
1 aprilie 1967, dar va pune în a- 
plicare cererea franceză și va re
trage forțele americane cît mai 
repede posibil, fără însă să fie în
răutățită situația militară a alian
ței".

Potrivit agenției France Presse,

litari și funcționari ai Ministeru
lui Apărării al S.U.A. și membrii 
familiilor lor, precum și o cantitate 
de 770 000 tone de material mili
tar, în valoare de 880 milioane do
lari. De atunci, 26 000 militari au 
părăsit Franța și peste 400 000 tone 
de echipament militar au fost 
transferate în alte părți. Ofi
cialitățile americane au declarat 
că se mai pun încă unele „proble
me majore", printre care determi
narea statutului conductei de pe
trol, în lungime de 630 km, care 
trece pe teritoriul Franței spre 
Germania occidentală, precum și 
închiderea „vastei și complexei" 
rețele de comunicații.

Necesitatea și recunoașterea imi
nentei restabiliri a drepturilor 
Chinei — a subliniat vorbitorul — 
se impun cu o vigoare crescîndă. 
în același timp, se aud opinii care 
se exprimă în favoarea așa-zisei 
admiteri a R. P. Chineze în Consi
liul de Securitate, în Adunarea 
Generală și în celelalte organisme 
ale O.N.U., dar care, sub titlul teo
riei celor „două Chine", pretind 
crearea unui loc nou pentru uzur
patorii locului Chinei.

Taivanul face parte integrantă 
din teritoriul Chinei, care este in
divizibil, inalienabil și imprescrip
tibil. Nu există două Chine. Există 
o singură Chină — R. P. Chineză. 
Guvernul R. P. Chineze este împie
dicat să exercite autoritatea sa 
asupra unei părți din teritoriul chi
nez, asupra Taivanului, ca urmare 
a intervenției armate a unei puteri 
străine.

Teoria celor „două Chine" nu re
prezintă un efort de soluționare a 
problemei ce se află în fața O.N.U., 
ci un refuz de a o rezolva. Ceea 
ce în fond se propune ar fi ca gu
vernul chinez să accepte ocuparea 
unei părți din teritoriul Chinei — 
Taivanul — de către o putere 
străină.

Oricare ar fi intențiile autorilor 
unor asemenea propuneri, ele sînt 
inacceptabile, deoarece în mod 
obiectiv tind să ne îndepărteze de 
la unica soluție posibilă — restabi
lirea R. P. Chineze în drepturile 
sale legitime la O.N.U. și îndepăr
tarea din O.N.U. a acelora care 
uzurpă locul ei în prezent.

în cadrul discuțiilor au mai luat 
cuvîntul reprezentanții Iugoslaviei, 
Algeriei, Poloniei, Zambiei și Ca
nadei. Aproape toți delegații care 
au urcat în această zi la tribuna 
Adunării Generale au susținut cu 
fermitate necesitatea restabilirii 
fără întîrziere a drepturilor R. P. 
Chineze în O.N.U., subliniind că 
numai astfel acest for internațional 
își va putea îndeplini cu eficacita
te sarcinile pentru care a fost 
creat.

Reprezentantul Canadei s-a pro
nunțat în același sens propunînd, 
totodată, menținerea provizorie a 
ciankaișiștilor în O.N.U.

E53 PHENIAN. Agenția A.C.T.C. anunță că, 
în dimineața zilei de 22 noiembrie, trei 

nave militare americane au pătruns în apele 
teritoriale ale R. P. D. Coreene, în dreptul 
litoralului estic șl au deschis un puternic 
ioc împotriva obiectivelor de pe coastă. 
După ce din partea nord-coreeană au lost 
întreprinse măsuri de răspuns, navele ame
ricane s-au îndreptat spre sud.

teji BERLIN. Miercuri s-a deschis cea de-a
23-a sesiune a Camerei Populare a 

Republicii Democrate Germane, care va dis
cuta probleme referitoare la modificarea șl 
completarea codului muncii.

cercurile oficiale americane au pre
cizat că la 7 martie 1966, în mo
mentul în care guvernul francez 
a cerut ca trupele americane să 
părăsească teritoriul Franței, în a- 
ceastă țară se găseau 70 000 de mi-

Franța nu vrea ca ftLA.T.O. 
să vorbească în numele ei

France Presse, citind surse 
demne de încredere, relatează că, 
în cadrul reuniunii de miercuri a 
Consiliului reprezentanților per- 
manenți ai N.A.T.O.. Franța s-a 
opus „concluziilor raportului ex- 
perților N A.T.O. privind problema 
relațiilor Est-Vest". în cadrul dez
baterilor, reprezentantul Franței a 
obținut din partea aliaților săi 
atlantici să fie atașat, la acest ra
port. o anexă care să reflecte punc
tul de vedere al guvernului francez 
potrivit căruia „fiecare guvern 
este în drept să discute problema 
normalizării relațiilor sale cu țări
le răsăritene".

Contrar acestei păreri a Franței, 
raportul N.A.T.O. subliniază că 
„singurul interlocutor valabil pen
tru discutarea problemelor referi
toare la relațiile Est-Vest este 
N.A.T.O. în întregul său".

Controverse in jurul 
„dosarului Dallas"

• 34 de cărți și studii atacă 
concluziile raportului Warren
• Procurorul Wade din Dallas 
s-a alăturat celor care cer re
deschiderea anchetei ® Decla
rațiile guvernatorului Connally

(Urmare din pag. I)

Opozi(ia a slînjenit de 
asemenea promovarea 
tendințelor pozitive ce 
s-au făcut simfite în ulti
mii ani în politica externă 
a Danemarcei. Este cu
noscut că guvernul danez 
s-a exprimat favorabil 
pentru intensificarea re
lațiilor Est-Vest, stabilirea 
unui climat de pace și 
securitate în Europa. în 
Danemarca au găsit ecou 
favorabil măsurile luate 
de Franța pe linia dezan
gajării sale din organis
mele integrate ale N.A.T.O. 
și au căpătat o tot mai 
largă arie vibrațiile anti 
N.A.T.O. „Guvernul de la 
Copenhaga și-a manifes
tat simpatia față de hotă- 
rîrea guvernului francez 
— scria revista americană 
„Newsweek", analizînd 
tendințele centrifuge din 
flancul nordic al blocului 
atlantic. Toate acestea 
s-au adăugat unei serii de 
alte măsuri luate de gu-

La împlinirea a 
trei ani de la asasi
narea fostului pre
ședinte al S.U.A., 
John Kennedy, pole
mica încinsă în Sta
tele Unite în jurul 
circumstanțelor cri
mei din Dallas a a- 
tins proporții națio
nale. Făcînd această 
remarcă, agenția 
France Presse preci- 

'zează că în centrul 
acestei controverse 
se află însuși volu
minosul raport al 
„comisiei Warren", 
cuprinzînd concluzi
ile oficiale asupra a- 
sasinatului.

După cum se știe, 
raportul Warren acre
ditează versiunea u- 
nui singur asasin, 
presupus a fi fost 
Lee Harvey Oswald, 
iar actul său, acela 
al unui „nebun soli
tar". Raportul susți
ne de asemenea că 
Oswald a tras trei 
gloanțe, dintre care 
unul l-a atins pe 
Kennedy, un al doi
lea tot pe acesta și 
pe guvernatorul sta
tului Texas, Connally, 
care se afla în 
mașina prezidențială, 
iar al treilea glonte 
s-ar fi „pierdut". In 
ultimele șase luni, 34 
de cărți și studii a- 
părute în S.U.A. — 

, adevărate contraan- 
chete — aruncă în
doieli asupra acestei 
versiuni și aduc cri
tici severe la adresa 
activității comisiei 
Warren, al cărei ra
port este caracteri
zat drept o țesătură 
de erori și contradic
ții. Referindu-se la 
tezele contrare ra
portului Warren, a-

genția citată relevă 
că ele se rezumă la 
următoarea conclu
zie : Oswald nu este 
ucigașul, ci doar vic
tima unei mașinații 
(de altminteri, a doua 
zi după arestare, el 
a fost ucis la rîndul 
său de Jack Ruby, 
chiar în clădirea po
liției din Dallas).

Controversele cu 
privire la împrejură
rile asasinatului s-au 
întețit în ultima săp- 
tămînă, alimentate și 
de revista de mare 
tiraj „Life", care își 
alătură glasul la co
rul celor ce cer re
deschiderea neîntîr- 
ziată a „dosarului 
Dallas". Ca o mare 
surpriză a fost reți
nută luarea de pozi
ție, din partea procu
rorului din Dallas, 
Henry Wade: acesta 
se situează printre 
persoanele, tot mai 
numeroase — după 
cum subliniază Fran
ce Presse — care se 
declară nesatisfăcute 
de raportul Warren 
și consideră că un 
număr de întrebări 
au rămas fără răs
puns.

Guvernatorul sta
tului Texas, John 
Connally, a cerut și el 
într-un articol publi
cat în săptămînalul 
„Life" redeschiderea 
anchetei. El afirmă 
că glontele care l-a 
rănit n-a fost același 
care l-a ucis pe pre
ședintele Kennedy și 
că el a fost tras 
exact o secundă și 
trei zecimi după pri
mul. Aceasta implică 
prezența a doi asa
sini — a spus Con
nally.

Kț3 MOSCOVA. I.a Moscova își desfășoară 
“ lucrările consfătuirea directorilor insti

tutelor naționale de cercetări miniere, 
convocată de Comitetul pentru cărbune al 
Comisiei economice pentru Europa a O.N.U. 
Consfătuirea examinează probleme actuale 
ale industriei miniere și carbonifere, căile 
de extindere a colaborării științifice și teh
nice îu acest domeniu. Participă reprezen
tanți din 10 țări europene, printre care și din 
țara noastră.

E3 HANOI. Agenția V.N.A. anunță că Truong 
Chinh, președintele Comitetului per

manent al Adunării Naționale a R. D. Viet
nam, membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Vietnam, 
a primit pe Iile Purcaru, trimis special al 
ziarului „Scînteia" în R. D. Vietnam. A fost 
de față Hoang Tung, membru supleant al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, redactor șef al ziarului „Nhan Dan", 
organul central al partidului.

Ca urmare a grevei docherilor activita
tea în portul Triest (Italia) a fost pa

ralizată

EES MOSCOVA. Miercuri a sosit Ia Mos- 
cova într-o vizită neoficială George 

Brown, ministrul afacerilor externe al Marii 
Britanii. Tn aceeași zi, George Brown a avut 
o întrevedere cu Andrei Gromîko. Au fost 
discutate probleme de interes comun pentru 
cele două părți.

E^ț CIUDAD DE PANAMA. Adunarea Na- 
țională a Republicii Panama a aprobat 

o lege prin care toate navele ce trec prin 
canalul Panama sînt obligate să arboreze 
drapelul panamez, ca o recunoaștere a su
veranității țării asupra zonei canalului.

TOKIO. Primul ministru al Japoniei, 
““ Eisaku Sato, și-a anunțat marți candi
datura pentru alegerile de la 1 decembrie 
în funcția de președinte al Partidului liberal
democrat, de guvernămînt. In cursul acestor 
alegeri, cei 420 de parlamentari ai partidu
lui își vor desemna președintele, care, con
form uzanței, devine în mod automat prim- 
ministru al țării.

RECENTELE EVENIMENTE DIN DANEMARCA
vor Întări sau nu tendințele
_____________________________________________________________________________________________ ■_________________________

POZITIVE IN POLITICA EXTERNĂ ?
vernul danez în apărarea 
independenței și suverani
tății naționale — cum au 
fost interzicerea plasării 
de baze militare străine și 
de armament nuclear pe 
teritoriul Danemarcei, iar 
ulterior contramandarea 
organizării pe teritoriul 
danez a manevrelor co
mune danezo—vest-ger- 
mane. Totodată, sînt cu
noscute luările de poziție

ale guvernului de la Co
penhaga în favoarea u- 
nei conferințe continenta
le privind securitatea eu
ropeană.

Partidele conservatoare 
adepte ale politicii de 
blocuri și ale practicilor 
moștenite din perioada 
războiului rece s-au ridi
cat în parlament șl în 
presă împotriva acestor 
tendințe pozitive din po

litica externă a guvernu
lui. Singurele partide re
prezentate în parlament 
care au sprijinit aceste 
tendințe, cerînd chiar mai 
multă consecvență în pro
movarea lor, au fost parti
dul socialist-popular și 
parțial cel radical. Evocînd 
necesitatea unei schimbări 
a atitudinii față de alianța 
atlantică, partidul socia
list-popular s-a pronunțat,

în Folketing, pentru des
prinderea țării de N.A.T.O. 
Totodată, el a condamnat 
agresiunea Statelor Unite 
în Vietnam, cerînd înce
tarea ei imediată. La rîn
dul lor, radicalii au propus 
organizarea unui referen
dum popular în pro
blema retragerii țării din 
N.A.T.O., acțiune la care 
s-au raliat diverse alte or

ganizații și grupări poli
tice. Aceste luări de pozi
ții ale partidului socialist- 
popular, mai ales în ceea 
ce privește problemele de 
politică externă, au avut o 
largă rezonanță în rîndu- 
rile populației, dovada cea 
mai elocventă fiind votu
rile ce i-au fost acordate 
de corpul electoral în a- 
legerile de marți.

Faptul că social-demo-

crafii au ales colaborarea 
cu socialiștii-populari are 
în acest context o semni
ficație aparte. Desigur, în
tre programele celor două 
partide există deosebiri, 
pe alocuri substanțiale. 
Premierul Krag l-a infor
mat miercuri pe regele 
Frededk al IX-lea că in
tenționează să formeze un 
guvern de coaliție, la care 
urmează să se adauge, în 
afara social-democraților și 
sociaiisf-popularilor, ra
dicalii și liberalii. împreu
nă, aceste partide vor de
ține în noul Folketing 106 
din cele 175 de locuri.

Observatorii consideră 
că nu sînt de așteptat re
percusiuni de amploare a- 
supra politicii actuale in
terne și externe a Dane
marcei. Oricum, corpul e- 
lecforal a arătat clar în
cotro se îndreaptă starea 
sa de spirit, care sînt ten
dințele pe care le susține 
în politica externă a țării.

Poate niciodată o emisiune 
a televiziunii vieneze n-a stîr- 
nit atitea discuții. chiar înain
te, dar mai ales după prezen
tarea ei. Titlul său suna sim
plu : ,,Kaiser Franz Joseph" și 
era consacrată împlinirii a 50 
de ani de la moartea împăra
tului. După cum era de aștep
tat, în evocarea de mari pro
porții a vieții lui Franz Jo
seph trebuiau să se vadă mă
car o parte din numeroasele 
lui rude de la cele mai apro
piate pînă la cele mai înde
părtate. Așa a apărut la tele
viziune și strănepotul Otto de 
Habsburg, mai întîi într-o fo
tografie de familie și apoi per
sonal. Acest lucru a produs o 
vie nemulțumire în cercurile 
celor ce s-au opus reîntoarce
rii arhiducelui de Habsburg în 
Austria.

S-a aflat că introducerea 
strănepotului în program a r- 
vut loc fără știrea directorul 
televiziunii, Freund. In sen. 
de protest împotriva emisiu
nii, directorul Consiliului șco
lar municipal, dr. Neugebauer, 
care figura printre colaborato
rii evocării, a refuzat să-și 
mai dea concursul deoarece — 
a precizat el — n-a fost res-
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pectată condiția stabilită, și 
anume ca Otto de Habsburg 
să nu vorbească în ca
drul emisiunii. După cum 
anunță ziarul „Arbeiter Zei- 
tung", chiar în timpul emi
siunii și mai ales după 
interviul lui Otto de Habsburg 
au fost primite numeroase te
lefoane din partea telespecta
torilor care își exprimau de
zacordul cu propaganda mo
narhistă. „Neues Oesterreich" 
amintește că vizita fulger fă
cută acum cît.eva săptămîni de , 
arhiduce la Innsbruck a pro
vocat o vie mișcare de pro
test. Aproape 250 000 de mun
citori au participat la greve 
de avertizare.

Cazul Habsburg prilejuiește 
de timp îndelungat contro
verse aprinse în Austria. Ad
versarii reabilitării monarhiei 
de Habsburg au în vedere le
găturile arhiducelui cu cercu
rile cele mai reacționare 
din țâră și străinătate și 
posibilitatea ca el să reven
dice bunurile casei impe
riale trecute în administra
ția statului. Continuîndu-și in
sistențele, Otto de Habsburg a 
reușit, în urmă cu cîteva luni, 
să obțină un-pașaport din par
tea Ministerului de Externe, 
care s-a bazat pe faptul că 
declarația de loialitate a arhi
ducelui față de legile statului 
austriac a fost luată în con
siderare. De atunci Otto de 
Habsburg încearcă — după 
părerea unor ziare — tactica 
pașilor mici și a înaintărilor 

retragerilor succesive, tato- 
nînd terenul și sperînd că în 
cele din urmă va putea slăbi 
rezistența celor ce protestează 
împotriva revenirii sale în 
Austria. Este ceea ce a făcut 
și în interviul de luni seara.

Petre STĂNCESCU
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