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La plecare, în Gara de Nord, de
legația a fost condusă de tovarășii 
Alexandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.Pt., Petre Blajovici, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Virgil Tro- 
fin, secretar al C.C. al P.C.R., Va- 
sile Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C al P.C.R.. 
miniștri.

Au fost prezenți Sandor Argyelan, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Ungare la București, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

nile Oltenia, Bucu
rești și Iași au fost 
create condiții pentru 
a se electrifica anual, 
în medie, 90—160 de 
sate. Prin construc
ția a numeroase linii 
de 15—20 kV, noii 
consumatori de ener
gie electrică vor fi a- 
provizionați direct de 
la sistemul energetic 
național.

Extinderea electri
ficării satelor s-a răs- 
frint pozitiv asupra

urban"

Sîmbătă seara a plecat spre Bu
dapesta delegația Partidului Co
munist Român, care va participa 
la lucrările celui de-al IX-lea Con
gres al P.M.S.U.

Delegația este alcătuită din to
varășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației, Au
rel Duca, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Cluj al P.C.R., și Dumitru 
Turcuș, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., ambasadorul țării noas
tre la Budapesta.

Gustul public, gustul evoluat pentru frumos, capacitatea de a recepta 
valorile artistice autentice reprezintă o componentă de seamă a civili
zației, indică gradul de instruire și de cultură al unei colectivități umane, 
reflectă nivelul de sensibilitate și de exigență al categoriilor care o 
alcătuiesc. Imbrăcînd o mare diversitate de nuanțe, gustul este o trăsă
tură importantă a personalității; alături de alte aspecte majore, cum ar 
fi conștiința socială, dăruirea în muncă, tendința spre autodepășire, 
pasiunea pentru nou, — gustul constituie un atribut care influențează 
și definește atitudinea și relațiile omului în societate, calitatea existen
ței sale.

Se știe că asupra formării gustului acționează permanent, în mod 
spontan, o serie de factori — concepția filozofică, instrucția pe care 
omul a primit-o și modul în care și-o dezvoltă, profesia chiar, influen
țele multiple exercitate de creația literară și artistică, de circulația bunu
rilor culturale atît de diverse. In țara noastră, acțiunea complexă a 
acestor factori nu este lăsată la voia întimplării. Pentru statul socialist, 
educarea gusturilor e o problemă de interes social, o latură esențială 
a dezvoltării personalității umane, a Îmbogățirii și împlinirii vieții fie
cărui membru al societății. De aceea, luind în considerație existența 
marii diversități a preferințelor, a gradului de receptivitate etc., ancheta 
de față este menită să pună în lumină unele probleme actuale ale evo
luției gusturilor.
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Fotbai—votes

Redarea acestei 
piețe centrale vieții 
sociale, forfotei oră
șenești este sigur
realizabilă printr-o 
atentă mobilare a
ei (presupunere jus
tificată de studiile e- 
fectuate la D.S.A.P.C.- 
Maramureș de arh. 
Iuliu Marx). Introdu
cerea unor elemente 
de mobilier sau plan
tație (stații de trans
port în comun, 
brare 
locuri

um-
sau pergole, 

de odihnă cr

in cursul acestui 
an au fost electrifi
cate peste 700 de 
sate. Pînă la sfîrșitul 
anului vor putea be
neficia de energie e- 
lectrică alte aproape 
220 așezări.

După aprecierile 
specialiștilor din .mi
nisterul de resort, e- 
lectrificarea localită
ților rurale din regiu
nile Dobrogea și Ba
nat se apropie de 
sfîrșit, iar în regiu-

„mobilierului
arh.

Petre DERER

în aceea că organizațiile comerciale 
nu-și îndeplinesc planii! de inventa
riere : îndeobște, pînă după jumăta
tea anului inventarierea se face spo-

Compararea aces 
tei piețe cu piațc 
centrală a Suceve 
facilitează și alte 
concluzii utile. Deș 
tot închisă — dar nu 
mai pe trei laturi — 
piața 
are 
(este 
gită) , 
precisă (către viitorul 
parc orășenesc, care 
cuprinde lateral rui
nele Cetății de Sca
un). Proiectată în ca
drul D.S.A.P.C.-Sucea
va, de arhitect Horia 
Constantinescu și Ol
ga Porumbaru (artist 
plastic), ea oferă e- 
xemplul a ceea ce 
poate realiza mobila
rea urbană făcută cu 
pricepere. Panta te
renului a oferit pro
iectantului posibilită
țile unui joc — cînd 
delicat, cînd robust 
— de rampe, taluzuri 
și trepte, care prin 
ele însele agremen
tează în mod surprin
zător spațiul. Utiliza
rea în acest decor a 
unor parapete și 
bănci de piatră fru
mos detaliate, a unor 
corpuri de iluminat și 
a unui bazin ca 
punct final al compo
ziției fac, prin reușita 
lor deplină, inutile 
completările sau a- 
dăugirile ulterioare. 
Discutabil rămîne da- 
lajul ornamental atît 
ca subiecte, tratare 
și corelare a mărimii 
lor, cît și ca scop fi
nal. Priveliștea de 
ansamblu neputînd fi 
cuprinsă deloc sau 
prea puțin la nivelul 
ochiului sau al porti
cului, capătă efect a- 
bia cînd e privită de 
pe terasa superioară 
a blocului turn, din 
păcate nevizitabilă.

Realizarea și înche
garea, în ultimul de
ceniu, a nenumărate 
centre civice pe tot 
cuprinsul țării, ma
joritatea incomplet 
mobilate, determină 
necesitatea unei re
considerări a mobi
lierului urban cu în
treaga sa gamă de 
posibilități funcțio
nale și plastice.

La întreprinderea „Optica ro
mână" din Capitală se realizea
ză produse de mare finețe și 
precizie. în fotografie : sala de 
montaj a microscoapelor uni

versale de cercetare

Deși a trecut un răs
timp de la tentativa lovi
turii de stat a generalului 
Thao Ma, comandantul for
țelor aeriene laoțiene, ob
servatorii politici din Vien
tiane continuă să comenteze 
evenimentul, adăugîndu-i 
semnificații și date noi. La 
această rumoare contribuie 
atît evenimentul în sine, cu 
implicațiile pe care le-a an
gajat, cît și atmosfera de 
vizibilă tensiune care dom
nește încă în capitala lao
țian ă.

„Starea de asediu" e de
cretată, la Vientiane, încă 
din 1964, dar ea a cunoscut 
în aceste ultime zile o ac
centuare deosebită. Nume
roase magazine s-au închis, 
străzile sînt aproape pustii. 
Retras în umbra micilor 
case de piatră sau a locu
ințelor înălțate pe stîlpi de 
bambus, ascunse sub vege
tația densă a tropicelor, o- 
rașul de pe malul Mekon- 
gului așteaptă încă, prudent, 
limpezirea evenimentelor. 
Rezolvarea, însă, s-ar părea 
că întîrzie. Pe străzi patru
lează trupe ale armatei, de
tașamente ale poliției, stră- 
jile instituțiilor publice s-au 
dublat. Alte trupe au fost 
trimise în afara orașului, ca

rădic, iar spre sfîrșit începe ofensiva 
controlului. Dintr-o situație furnizată 
de Ministerul Finanțelor reiese că în 
.primele 6 luni ale anului, pe.întreaga 
țară s-a realizat din pianul de inven
tariere doar circa o treime, restul fi
ind lăsat pentru semestrul II. lată de 
ce tocmai în anotimpul aprovizionării 
de toamnă și iarnă, tocmai în lunile 
cînd comerțul organizează „luna ca
dourilor" a preparatelor culinare și 
alte acțiuni așteptate cu interes de 
populație, revizorii iau cu asalt depo
zitele de mărfuri, magazinele și le în
chid pentru inventar. Dar acest mod 
de lucru nu dăunează numai cumpă
rătorilor, desfacerii mărfurilor, el are 
și un alt aspect : directorul Direcției 
comerciale regionale-Argeș ne-a spus 
că stă prost cu planul de inventa
riere întrucît planul e prea mare. Ur
marea : „ori nu îndeplinim planul, ori 
îl îndeplinim, dar în mod formal".

La Centrul de cercetări pentru 
minereuri neferoase din Baia 
Mare a intrat recent în func
țiune un laborator de radioac
tivitate aplicată. în fotografie : 
inginerul loan Sinko mâreînd 
colectorii cu trasori radioactivi

Foto : A. Cartoțan

Plasarea în timp a controlului ges
tionar al magazinelor nu are nici un 
fel de rațiune ? După exemplele pe 
care |e-am dat, se pare că inventa
rele se fac cu totul la înfîmplare... 
„Nu, inventarele nu se fac la înfîm- 
piare — ne-au corectat reprezentanții 
întreprinderilor comerciale cu care am 
discutat — ele sînt planificate. Și pla
nificarea a fost în general bună, dar 
nu s-a respectat...".

Sîntem edificați. Așa- cum o între
prindere oarecare își planifică pro
ducția, fot astfel și comerțul își pla
nifică inventarele. Deosebirea constă

proceselor de produc
ție din unitățile so
cialiste ale agricul
turii, ca și asupra 
consumului de ener
gie electrică în gos
podăriile individuale. 
Astăzi se folosesc de 
3,3 ori mai multe a- 
parate de radio 'decît 
în 1960, de peste 20 
de ori mai multe te
levizoare, frigidere, 
mașini de cusut elec
trice etc.

(Agerpres)

coperite, panouri tri
dimensionale pentru 
informații, reclamă) 
ar avea menirea să 
mascheze și să izo
leze frontul de locu
ințe de pe latura de 
sud, dînd pieței, prin 
scurtarea laturii mici, 
un sens paralel cu 
cel al arterelor de 
circulație. Modela
rea în terase a da- 
lajului, ca urmare a 
unei compartimentări 
pe funcțiuni 
nare-odihnă, 
sare, punere 
loare a unor 
te sculpturale) ar 
putea determina e- 
fecte optice și spa
țiale atrăgătoare, 
plăcute. Pornind de 
la necesitatea tra
tării gradate a spa- 
țiului — mai bogat 
la nivelul ochiului 
— terasarea supra
feței orizontale a 
pieței, compunerea 
grupurilor »de trepte 
si parapete arhitec
turale, amplasarea 
unor bazine cu jeturi 
de apă, socluri pen
tru obiecte decorati
ve, care și-ar găsi 
astfel o vecinătate a- 
decvată, constituie 
tot atîtea mijloace e- 
ficace la dispoziția 
arhitectului - urbanist 
în c'orectarea 'impre
siei generale.

să formeze 
apărare" în 
laoțiene. Aceste preparative 
denunță, ai zice, existența 
unui dușman iminent, aștep
tat din clipă-n clipă la por
țile capitalei.

Cine este dușmanul ? 
După părerea observatorilor, 
sensul evenimentelor îl pla
sează, la ora de față, în in
teriorul „centurii de apăra
re", în însăși inima forțelor 
militare ale armatei guver
nului laoțian.

Faptele, chiar și particu
lare, reduse la detaliul co
tidian, dau o măsură sem
nificativă lucrurilor. în zi
lele imediat următoare ten
tativei de lovitură de stat, 
mă aflam în zona eliberată 
a Laosului într-o localitate 
din provincia Samneua. Lo
calitatea, denumită Houei 
Nam Dun, e populată de re
prezentanți ai grupei etnice 
„meo“ (minoritate din care 
s-au recrutat, în ultimii ani, 
bandele de comandos ce 
compun, în număr de 11 000 
de soldați, armata genera
lului Vang Pao, cu care au
toritățile militare americane 
întrețin relații directe, fără 
intermediul guvernului de la 
Vientiane). După o noapte 
petrecută în casa primaru
lui, nu mică mi-a fost sur
prinderea cînd, în zori, 
ieșind pe mica verandă de 
bambus, am observat la cîți- 
va pași, în fața unei clădiri, 
un grup de bărbați în uni
forme americane, cu emble
ma „U.S." pe piept. Da, un

Decembrie bate la ușă. Se apropie 
sfîrșitul anului. Vin sărbătorile de 
iarnă. în mod firesc, te duce gîndul 
la febra pregătirilor din magazine ; 
încerci să-fi imaginezi cum se pun 
acolo la punct ultimele amănunte 
pentru ca rafturile să reziste cu succes 
asaltului „întărit" al cumpărătorilor ; 
presimți cum, peste tot, se proiectează 
punerea în vînzare a unor mărfuri 
noi, deosebite, atractive. Poate că de 
pe acum magazinele înregistrează re
corduri la încasări... lată însă că în 
ultimele săptămîni, zeci de magazine 
de toate felurile au pregătit cum
părătorilor o surpriză : au intrat în in
ventar I

De fapt Inventarele, mai precis or
ganizarea lor, au constituit de multe 
ori obiectul criticii publice. S-a 
schimbat ceva ? Faptele arată că nu 
prea. Este drept că Ministerul Comer
țului Interior a reușit anul trecut să 
determine întrucîtva îmbunătățirea 
sistemului — vechi de 9—10 ani — în 
urma unor discuții cu Ministerul Fi
nanțelor care are, de fapt, cuvînful 
cel mai greu în această privință. To
tuși, avizul „închis pentru inven
tar* continuă să răsară pe negîn- 
dite și cu duiumul pe ușile magazine
lor, te izbești de el cînd ți-e lumea 
mai dragă. Firește, nimănui nu-i frece 
prin minte să decreteze desființarea 
inventarului. Dar cetățeanul care are 
de suferit de pe urma avalanșei de in
ventare, a inventarelor prelungite, se 
întreabă : nu se poate altfel ? De ce 
se închid pentru inventar magazine 
de confecții și îmbrăcăminte exact la 
căderea toamnei ? Și cum poate fi ca
lificat faptul că I.C.R.T.I. Pitești inven
tariază depozitele de încălțăminte de 
piele și cauciuc în noiembrie și ia
nuarie, tocmai în timpul cînd omul 
caută astfel de articole ? E clar : nu 
inventarierea ca atare supără pe cum
părători, ci durata ei și îndeosebi 
momentul ales de organele comercia
le, de secțiile comerciale ale sfaturi
lor populare sau alte instituții care au 
în subordinea lor diferite magazine. 
Uneori ai senzația că aceste acțiuni de 
control gestionar se fac stihinic, după 
niște reguli bizare, născocite parcă a- 
nume să nemulțumească pe cumpără
tori. I.S. Romarfa, de exemplu, a rămas 
în urmă cu planul de inventariere. A 
venit însă o dispoziție a conducerii 
M.C.I. — judicioasă de altfel — ca în 
luna decembrie, lună de vîrf pentru 
comerț, inventare să nu se facă decît 
în cazuri excepționale. Și atunci cei 
rămași în urmă cu inventarierea au 
trecut la acțiune : în ultima săptă- 
mînă au intrat în inventar Magazinul 
copiilor, magazinul de stofe din Ca
lea Victoriei, . raioane ale magazinu
lui de confecții pentru femei „Bucu
rești" etc. Sub ochii sfatului popular, 
magazinul general din orașul Pitești 
a stat recent închis 10 zile. Cel puțin 
aici inventarul s-a soldat cu un rezul
tat palpabil : magazinul inventariat a 
rămas cu 500 000 lei nerealizați la 
desfacere întrucît n-a putut recupera 
zilele pierdute.

în materie de inventariere, coope
rația de consum a hărăzit unităților 
sale o soartă specială. Să luăm, de 
pildă, comuna Răiești, raionul Găești. 
Se alege o dată, se încuie toate ma
gazinele cooperativei din localitate și 
inventarierea începe. Timp de cîfeva 
zile, în toată comuna și în satele ei 
nu se mai vinde nici măcar o cutie 
de chibrituri. Aprovizionarea stagnea
ză. Din punct de vedere comercial, 
localitatea es'e complet izolată. „De 
ce închideți toate magazinele, dacă 
inventarul se face doar la cîte un 
magazin?" — l-am întrebat pe pre
ședintele U.R.C.C. din localitate. Răs-

Apariția și dezvol
tarea mobilierului ur
ban — domeniu 
particular al crea
ției arhitectural-ur- 
banistice — se leagă 
de utilități funcționa
le și estetice din ce 
în ce mai numeroase 
și complexe. Obiecte 
utilizate prin nemij
locit contact de că
tre om, piesele de 
mobilier ale străzii 
sau pieței realizează 
o trecere gradată 
între dimensiunile ca
drului construit, ale 
spațiului delimitat de 
acesta, eliminînd e- 
fectele adesea je-j 
nante, sesizabile în- 
tr-unele din noile 
realizări. Senzația de 
solitudine și dezo
rientare — rezulta
tă din imposibi
litatea de a controla 
vizual spațiul noii 
piețe a Victoriei din 
Baia Mare — este un 
exemplu în acest 
sens. Deși amplasată 
corect în schema o- 
rașului, legînd în 
mod ingenios și sim
plu două artere ma
jore de circulație, 
piața nu întrunește a- 
cele condiții care să 
iacă plăcută stațio
narea sau chiar nu
mai parcurgerea ei, 
indiferent în ce direc
ție. Este, probabil, și 
consecința propor
ționării sale incerte 
în plan orizontal 
(nici pătrată, nici a- 
lungită) și vertical 
sau a delimitării pe- 
rimetrale prin străzi 
cu intensă circulație 
vehiculară (șirul de 
magazine de pe la
tura nordică nu par
ticipă decît în mică 
măsură și indirect la 
piață). însă, în pri
mul rînd, este rezul
tatul modului de tra
tare a dalajului și 
absenței mobilierului 
de orice fel. Unica 
clădire legată direct 
de piața propriu-zisă 
rămîne noul hotel, 
mai bine zis terasa 
restaurantului, din 
păcate vizitabilă 
doefl^o scurtă perioa
dă, datorită climei 
locale.

■

în pag. IV-a răspund la ancheta noastră: regizori, 
scriitori, critici, cadre didactice și reprezentanți 

ai altor categorii sociale
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PAGINA 2 SCINTEIA

TRATAMENTUL»
APARATELOR

MEDICALE
»

Peste tot, în sălile de consulta
ții, în laboratoare, în sălile de ope
rații sau tratamente, medicul are 
astăzi ajutoare neprețuite : aparate 
și instalații din cele 
în cîteva secunde se 
oane de globule, se 
grama impulsurilor 
descoperă noi taine 
lor. „în dispensare, policlinici, spi
tale, sanatorii se află astăzi zeci de 
mii de aparate medicale, în valoa
re de miliarde de lei. Această zes
tre sporește cu aproape 100 de mi
lioane lei pe an. E una din nume
roasele dovezi că în statul nostru 
ocrotirea sănătății oamenilor mun
cii se bucură de o atenție deose
bită".

Cum se folosește această zestre 
atît de prețioasă ?

SPITALUL DE URGENȚĂ FLO
REASCA. Defibrilatorul cardiac stă. 
De ce ? „Nu trebuie confundată 
inactivitatea lui cu faptul că n-ar 
fi util — ne spune directorul admi
nistrativ. A fost folosit o singură 
dată, dar a salvat viața unui om. 
Vom mai avea, desigur, nevoie de 
el". Așa este. Mai ales într-un spi
tal cu un asemenea profil, prezența 
unor aparate e utilă chiar dacă nu 
sînt folosite în fiecare zi. Printre 
numeroasele aparate moderne cu 
care a fost dotat spitalul am vă
zut însă și un multiscriptor M. R. 
76, destinat tratării cazurilor de 
hipotermie (scăderea sub normal a 
temperaturii). A costat aproape 
200 000 lei. Cite proceduri realizați 
cu el? — îl întrebăm pe dr. Zorel 
Filipescu. „Prea puține și, în orice 
caz, incomplete".

SPITALUL „Dr. C. CANTACU- 
ZINO". Cîțiva bolnavi au nevoie de 
electrocardiografii. De ce zăbovește 
efectuarea lor ? Nu sînt aparate ? 
„Avem — ni se explică, dar nu 
funcționează. Lipsește hîrtia ter- 
mosensibilă. Stau cu săptămînile, 
din aceeași cauză și electroencefa- 
lografele, miografele".

SPITALUL DE COPII „23 AU
GUST". Un fotocolorimetru — apa
rat sensibil, pentru analize de mare 
finețe — a devenit un „caz". în 
spital i se spune „coletul miste
rios". Nu se cunoaște decît faptul 
că a venit acum 6 ani. De unde, din 
inițiativa cui ? Nu-și mai amintește 
nimeni. Fapt e că spitalul n-are 
nevoie de el.

SPITALUL „GRIVIȚA ROȘIE". 
Numeroși pacienți fac „coadă" la 
un vechi aparat Rontgen. Nu există 
altul ? Ba da. Numai că acest apa
rat de mare capacitate, ultramo
dern, cu instalații de televiziune și 
cinematografie, zace pe undeva. 
Aflăm că e vorba doai- de o mică 
defecțiune la generatorul de înal
tă tensiune. De patru luni se tot 
tărăgănează remedierea ei.

ÎN ZECE DISPENSARE STOMA
TOLOGICE. Unit-urile dentare . lu
crează din plin. Totuși, nu la în
treaga capacitate. La 60 lă sută din
tre ele, turbinele cu care s-ar pu
tea face tratamente fără dureri nu 
funcționează. Le lipsesc niște rul
menți...

SPITALUL „DR. MARINESCU". 
De cîteva luni aparatul de Rontgen- 
diagnostic stă. Nu se găsește o în
căpere pentru amplasarea lui.

SPITALUL... Dar să ne oprim aici 
cu exemplificările. E limpede: 
multe, foarte multe aparate medi
cale stau sau sînt folosite în prea 
mică măsură.

Cauzele, așa cum am văzut, sînt 
de mai multe feluri : 1) se reparti
zează unităților medicale aparate 
pe care nu le cer și de care, prac
tic, nu au nevoie ; 2) unele, deși 
necesare, stau nepuse în funcțiune 
cu lunile fie din lipsă de spațiu 
(unitățile beneficiare nu sînt anun
țate din timp ce li se va reparti
za), fie din lipsă de tehnicieni care 
să le instaleze ; 3) se produc sau 
se importă chiar utilaje de mare 
valoare, dar nu se asigură în ace
lași timp aprovizionarea cu auxilia
rele necesare (rulmenți pentru 
unit-uri dentare, hîrtie termosen- 
sibilă pentru electrocardiografe 
etc.) ; 4) repararea nu este organi
zată, lipsesc piesele de schimb (sînt 
în această situație mai ales tensio- 
metrele, oxihemometrele, aparatele 
de narcoză și altele).

La secția sanitară a Capitalei am 
încercat să deslușim de unde pro
vin aceste neajunsuri. Doctorul 
Victor Coroi, medic șef adjunct, s-a 
referit la modul defectuos de re
partizare a aparatelor. Sînt multe 
cazuri — ne-a spus el — cînd Mi
nisterul Sănătății face repartiții di
recte către unități, fără ca acesto
ra să le fie într-adevăr necesare.

mai moderne, 
numără mili- 
trasează dia- 
cardiace, se 
ale țesuturi-

Rău mai este, de asemenea, că pen
tru mînuirea noilor aparate nu 
sînt pregătite din timp cadrele 
necesare, în raport cu planul de 
dotare a unităților. Se întîmplă, 
deci, ca unele aparate importante 
să stea împachetate luni de zile, 
pînă se găsește un specialist care 
să le poată folosi corect".

Consemnăm în această privință 
și părerea dr. Teodor Dumitrescu, 
directorul spitalului Colentina: 
„Există trei posibilități de procu
rare a aparatelor medicale : din 
fondurile centralizate ale ministe
rului, din fondurile de investiții 
ale sfaturilor populare și din buge
tele unităților respective. în cadrul 
aceluiași spital ființează însă dife
rite clinici și centre speciale. Așa 
se creează un amestec de instituții 
Sanitare' ' cu dependente ierarhice 
diferite și, implicit, cu surse dife
rite de dotare. Acest lucru a dus. 
în spitalul nostru, la apariția unui 
amalgam de aparate de mare va
loare. De exemplu, o dată cu înfiin
țarea Centrului dermato-venerian 
în aceeași clădire cu clinica der- 
mato-veneriană, s-au creat de fapt 
două instituții avînd același profil, 
fiecare o aparatură bogată, cu sin
gura deosebire că sînt situate la e- 
taje diferite. Același lucru se în
tîmplă cu clinica de neurologie și 
cu cea de boli profesionale. Aceste 
aparate nu sînt folosite decît în 
parte, uneori chiar în proporții 
foarte reduse".

Nu se poate spune că forurile în 
drept nu s-au sesizat de aceste si
tuații. „Să fie accelerate redistri
buirile" — s-a hotărît (adică să se 
întocmească liste cu disponibilul 
de aparate aflat în unități și să fie 
comunicate sfaturilor populare). Cu 
prilejul acestei acțiuni a reieșit 
însă că, de fapt, lipsește însăși e- 
vidența aparaturii. Cu doi ani în 
urmă, M.S.P.S. comunică presei că 
se iau măsuri în vederea alcătui
rii unei asemenea evidente. Prac
tic nu s-a făcut însă nimic.

E un lucru știut că viata orică-

rui mecanism depinde în mare mă
sură de calitatea întreținerii și re
parațiilor. înființarea unor atelie
re specializate pe lîngă sfatu
rile populare regionale era menită 
să pună capăt unei situații neco
respunzătoare. Cum stau lucrurile 
astăzi ? La această întrebare ne 
răspunde ing. Neculae Grîgoreanu, 
șef al atelierului central de întreți
nere și reparație a aparatelor me- 
dicale-București : „Problema nu e 
rezolvată. De multe ori lucrăm 
meșteșugărește. în loc de 48 de ore 
cît ar trebui, de fapt, să dureze re
pararea unui aparat de radiologie, 
de exemplu, se ajunge și la o săp- 
tămînă. Lipsesc îndeosebi piesele 
de schimb, îneît multe aparate stau 
„pe butuci" luni de zile. M.S.P.S. 
nu asigură nici un fel de stocuri 
de asemenea piese, astfel că dacă 
o piesă de la un aparat se defec
tează într-un an, trebuie așteptat 
pînă anul viitor spre a o obține".

Din cîte ne-am putut da seama 
în urma investigațiilor și a discu
țiilor cu numeroși specialiști, una 
din cele mai mari greutăți pare a 
fi modul defectuos de organizare a 
reparațiilor. în afară de atelierul 
central amintit, repararea apara
telor medicale existente în Capi
tală și în regiunea București, de 
exemplu, se efectuează în alte 102 
întreprinderi și ateliere ce aparțin 
de 7 ministere, de UCECOM, Cen- 
trocoop, Comitetul de stat al ape
lor etc. Dună cum se vede, 
în gospodărirea aparatelor medi
cale, a acestor bunuri în valoare 
de miliarde de lei, destinate apă
rării sănătății populației, există un 
mare amestec de deficiențe, unele 
mai grave decît altele. Se cuvine 
ca forurile competente să anali
zeze în profunzime deficiențele 
grave care se mai manifestă astăzi 
în administrarea acestei prețioase 
zestre a sectorului sanitar și să 
facă în așa fel ca noțiunea de „cu- 
rînd“ să se refere cu adevărat la 
cel mai apropiat viitor.

Nicolae BRUJAN

Delavrancea" : VARI-

cîteva.

in urma publicării anchetei sociale cu titlul de mai 
jos, la redacție au sosit mai multe scrisori din partea 
cititorilor. Publicăm
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în eprubetă ?
personal cred că e- 
un asemenea fel de

Noiembrie cu soare în Cișmigiu Foto : S. Cristian

Pe la începutul a- 
nului ne-am mutat în 
blocul OD 3 din str. 
Drumul Taberei 66. 
Locuim aici 240 de 
familii. Totuși și a- 
cum blocul nostru 
este înconjurat de 
schele, deoarece con
structorul (I.C.M. 3) 
nu a terminat de fi
nisat fațadele. In pre
zent, timpul nu mai 
este favorabil unor 
asemenea lucrări și, 
deci, avem perspec
tiva de a sta cu sche
lele ridicate în fața 
ferestrelor și în anul 
viitor.

Prelungirea neper- 
misă a acestui regim 
de șantier, tărăgă
narea lucrărilor merg 
însă mină în mînă 
cu execuția lor sub 
orice critică din 
punctul de vedere al 
calității. Prin terasa- 
acoperiș a blocului, 
apa a pătruns deja 
pînă la etajul IV. Vă

cau- 
apei

este

închipuiți cum arată 
acum pereții aparta
mentelor de la etaje
le 9 și 8. S-a stabilit 
ca terasa să fie re
parată pînă la 15 no
iembrie, dar pînă 
acum nu au fost nici 
măcar precizate 
zele infiltrării 
prin acoperiș !

Aceasta nu
însă singura defici
ență de construcție. 
La subsoluri s-au 
produs inundații din 
cauza caturilor de co
loană necorespunză
toare, instalațiile de 
încălzire nu funcțio
nează în mod nor
mal, lifturile sînt 
mai tot timpul de
fecte. Aproape zilnic 
se perindă prin bloc 
fel de fel de meșteri, 
fac „reparații" pe 
care le trec în carne
țele, le consemnează 
în procese verbale, 
dar... instalațiile se 
defectează din nou!

Despre alte deficien
țe așa-zis „mărunte" 
— fisuri în tavane și 
pereți, degradarea u- 
leiului la bucătării și 
in băi, ferestre și uși 
care nu se închid 
bine, parchete neco
respunzătoare ș.a. — 
nici nu mai vorbim 
pentru că nu sînt lua
te de nimeni în sea
mă. Ne punem între
barea cum sînt posi
bile toate aceste ano
malii ? Cine răspun
de, nominal, pentru 
toate acestea ? Cine 
suportă oare pagube
le ? Sfatul popular al 
orașului București 
trebuie să analizeze 
temeinic aceste lu
cruri și să ia mă
suri hotărîte pentru 
curmarea unui ase
menea stil de muncă.

Dr. Radu PALADE
blocul OD 3
str. Drumul Taberei
București

(Urmare din pag. I)

Revizorul este un reprezentant al 
statului, căruia i s-a încredințat o 
misiune de mare răspundere : să con
troleze modul în care sînt adminis
trate, mînuite și gospodărite uriașe 
valori materiale. Se întîmplă însă, din 
păcate, adesea, ca revizorul să fie 
afît de „operativ", îneît să facă in
ventarierea din ochi sau după ureche. 
Prin magazinul de metalo-chimice din 
Hațeg, de exemplu, s-au perindat 
de-a lungul anilor nenumărați revi
zori. Aveau cu toții metode de lucru 
comune : intrau în unitate, luau cre
ionul și hîrfia și-i cereau gestiona
rului : „Hai, dictează, zi ce mărfuri 
ai în magazin". Și gestionarul dicta, 
iar revizorii scriau. Rezultatul final : 
sute de mii de lei furați din avutul 
obștesc. La fel au 
revizori ai I.C.R.M. din Oradea, ceea

procedai și unii

8,30 — Ora exactă. Cum va fi vremea ?
8,32 — Pentru noi, femeile !
9,15 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar.

10.30 — Emisiunea pentru sate.
12,00 — Concert simfonic — transmisiune din Studioul de con

certe al Radioteleviziunii a părții a doua a concertului 
orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu. Dirijor : Ghenadi Rojdestvenski (U.R.S.S.).
în program : „Simfonia fantastică" de Hector Berlioz.

14.30 — Rugby : România — Franța — transmisiune de la Sta
dionul Republicii.

16.30 — Cupa campionilor europeni Ia polo pe apa : Dinamo
București — Pro Recco-Genova — transmisiune de la 
Sala Floreasca.

18,00 — Magazin duminical.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 - „T.V.-lll".
19,50 — Documente de piatră : „Adamclisi .
20,10 — Mari ansambluri : Ansamblul de cîntece și dansuri 

„Ciocîrlia".
21,00 — Micro-varietăți.
22,00 — Vînătoare de sturioni — film realizat de Studioul de 

Televiziune București.
22,40 — Telesport.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
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Eu 
xistă 
egoism la toate vîrstele. 
Sînt oameni pe care nu 
numai în tinerețe îi „de
ranjează" creșterea copi
ilor.

Un cunoscut al meu, 
pictorul I.B., om trecut de 
45 de ani a cărui soție 
este bibliotecară, mi-a re
latat într-o discuție faptul 
că niciodată nu va conce
pe să aibă copii, deoare
ce copiii l-ar împiedica să 
creeze. „Dragul meu, spu
ne amicul I. B., de ce să 
mă leg la cap ? De ce 
să-mi iau o povară cînd 
idealul meu, căruia i-am 
subordonat toate efortu
rile, este arta ? De ce să 
angajez soția într-o trea
bă care-i răpește timpul 
și-i produce numai neca
zuri ? Vom trăi mimai noi 
amîndoi, unul lîngă al
tul, fericiți că ne reali
zăm visurile, pînă la a- 
dînci bătrînețe..." Dacă 
părinții săi ar fi judecat 
astfel, nu se năștea omul 
care de aproape 30 de ani 
pregătește tabloul „care 
să-i consacre celebrita
tea" ! Intr-adevăr, 
„deranjează" copiii, 
„opera strălucită" la care 
visează nu a putut fi rea
lizată în „liniștea" cămi
nului său.

Ion GRECEA

deauna pe un plan mai 
îndepărtat. Acum, cînd au 
o situație bună, încep să 
spună că, de fapt, le-ar 
fi venit mai ușor să creas
că un copil în primii ani 
de căsnicie.

In articolul la care mă 
refer, printre altele, este 
vorba și despre tineri care 
se plimbă prin aparta
mente mari. Nu știu cum 
se procedează în alte în
treprinderi, dar la noi, 
în locul unei comisii, este 
trimis un singur om să 
vadă în ce condiții stau 
cei ce solicită locuințe. 
Investigațiile au un ca-

torit, dar a plecat din u- 
zină. Cazul acesta nu este 
singurul. In același timp, 
nu au fost rezolvate cere
rile unor familii cu copii.

In prezent, la locul de 
muncă al părinților, cu 
rare excepții, nașterea u- 
nui copil trece ca un e- 
veniment oarecare; suc
cesele deosebite ale unor 
copii ai salariaților din u- 
zină, calitățile și talentele 
lor — prilejuri de înalte 
satisfacții pentru părinți 
— sînt necunoscute ce
lorlalți. Organizările unor 
serbări și concursuri ale 
copiilor, sărbătorirea fa
miliilor care se îmbogă
țesc cu copii ar putea 
constitui bune prilejuri 
pentru educarea tinerilor,

® Teatrul „Barbu _________ - ____
ETC-CONCERT — 20
C Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA 
— 10,30, INCIDENT LA VICHY — 15,30, 
JOCUL IELELOR — 19,30
o Teatrul „Ion Creangă" : MONSTRUL 
DIN SAMARCAND — 10, NOTA ZERO 
LA PURTARE — 17
® Teatrul evreiesc de stat: SE CAUTĂ 
UN GINERE — 16, ÎNȚELEPȚII DIN 
HELEM — 20
e Studioul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale": SEA
RĂ DE TEATRU ROMANESC — 10,30 ; 20 
@ Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : GULIVER IN ȚARA PĂPUȘI
LOR — 11, EU ȘI MATERIA MOARTĂ — 
18, (sala din str. Academiei) : TIGRIȘO- 
RUL PETRE — 11
o Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI — 
20
9 Circul de stat : PROGRAM DE CIRC 
INTERNAȚIONAL — 16 ; 19,30

nu-l 
dar

Cînd e „mai

ușor ?“
In realitate, amînarea 

prelungită devine o pură 
amăgire. Anii se duc în
cetul cu încetul, iar copi
lul nu mai vine. Soții 
Gheorghiu — amîndoi in
gineri — au 8 ani de căs
nicie. Și-au realizat pînă 
acum multe proiecte pro
puse in viață. Copilul 
însă a fost așezat întot-

racter superficial. în ur
ma unei asemenea cerce
tări nu se poate ajunge 
întotdeauna la cele mai 
judicioase aprecieri în 
stabilirea urgențelor. Ol- 
tenschi Ilie, desenator la 
serviciul construcții, a 
primit la. începutul a- 
cestui 
ment
care locuiește 
cu mama și un frate. Tu
turor le spunea că e în 
perspectivă să se căsăto
rească și dorește să aibă 
copii. După cîteva luni, 
nu numai că nu s-a căsă-

an un aparta- 
cu 3 camere, în 

împreună

OPERAȚIE
COMERCIALĂ

RUDIMENTARĂ
ce a contribuit ca unii gestionari ne
cinstiți să facă nevăzută marfă în va
loare de un milion de lei.

Inventarierea are — sau trebuie să 
aibă — și o utilitate economică. Dar 
unele întreprinderi și organizații co
merciale nici măcar nu valorifică re
zultatele inventarelor I Se măsoară, 
se cîntăreșfe sau se numără marfa ca 
un fel de distracție în sine. Inventarul 
faptic nu se confruntă cu actele con
tabile. Și totul rămîne incert. Cît 
timp ? La I.C.R.A. poate rămîne așa 
chiar pînă la noul inventar, pe cîtă 
vreme la T.A.P.L., inventarul poate fi 
făcut în 1965 și rezultatul definitivat 
în 1966 1

Nu de inventar 
mă cutremur...

Din cauza lipsei de organizare a 
unor inventare și, în egală măsură, 
a lipsei de exigenfă fa|ă de activi
tatea revizorilor, la unele magazine 
și depozite inventarierea durează afît 
de mult îneît pune cumpărătorii pe 
gînduri : nu cumva magazinul s-a în
chis definitiv ? La depozitele de 
mărfuri, inventarele durează uneori 
cîteva săptămîni, dar nici magazinele 
nu se lasă mai prejos. Să dăm numai

un exemplu : unica unitate Ferometal 
din Pitești a stat în inventar săptă
mîni de zile I De ce ? Mărfurile au 
fost găsite de revizori în dezordine, 
produsele nu erau ambalate...

Cît timp stau magazinele închise 
pentru inventar ? lată ce arată un 
calcul sumar : 53 000 (unități comer
ciale existente) X 3 (zile acordate în 
medie pentru un inventar) X 3 (nu
mărul mediu al inventarelor care se 
fac într-un an în fiecare magazin) — 
477 000 zile (e Un calcul care rezul
tă dinfr-o medie de zile/inven- 
far înfîlnită mai frecvent), 
seamnă că inventarele sînt 
nife să dăuneze în mod 
bunului mers al aprovizionării ? „Nu 
— spun oamenii competenți. Opera
țiile de inventariere sînt necesare, dar 
trebuie făcute în așa fel îneît să nu 
perturbeze procesul de aproviziona- 
re-desfacere". Poate fi realizafă o 
astfel de performanță ? Da, dar nu
mai în cazul cînd inventarul va de
veni un control operativ, rațional și, 

cum am văzut, bine plasat în

în-

după 
timp.

Un 
lună, 
vizorul nu pleacă pe teren oricum, ci 
înarmat cu o delegație din partea în
treprinderii (comerciale) pe care o 
reprezintă. „Te duci și inventariez! u- 
nitafea cutare, scrie acolo. Vei în-

inventar poate dura o zi sau o 
depinde de... planificare I Re-

cepe inventarierea în ziua de... ora... 
și vei termina peste 20 de zile, a- 
dică în ziua de... la ora..." (I) Dar 
durata inventarului nu depinde de 
termenul dat, ci de iuțeala cu care 
lucrează revizorul, de mijloacele teh
nice pe care le are la îndemînă pen
tru a măsura, cîntări. număra marfa, 
de felul în care este organizat maga
zinul.

„...Să fie marfa sortată, aranjată pe 
prețuri, pe dimensiuni. S-ar cîști- 
ga un timp considerabil” — apre
ciază revizorii de gestiuni. E de la 
sine înțeles. Atunci de ce nu se pro
cedează ca atare ?

Pentru ca timpul productiv al ma
gazinului înghițit de inventar să fie 
considerabil scurtat, pentru a face a- 
ceste operațiuni eficiente și, în ace
lași timp, cît mai puțin dăunătoare 
aprovizionării și desfacerii mărfurilor, 
e necesar ca organizarea, planifica
rea și desfășurarea controalelor să 
facă obiectul unei analize seri
oase, în care cuvînful hofărîtor 
să-l aibă specialiștii forurilor direct 
interesate : M.C.I., cooperația de 
consum, Ministerul Finanțelor. Ceea 
ce trebuie urmărit este, în primul 
rînd, diferențierea și chiar reduce
rea numărului de inventare potrivit 
variatelor tipuri de unități comercia
le, potrivit situării lor la oraș sau în 
sat ; adoptarea unor metode mai mo
derne — aplicate în mod curent în 
alte țări — avantajoase în condițiile 
creșterii masive a volumului de măr
furi și a numărului de sortimente ; 
mărirea cantităților de mărfuri pre- 
ambalafe, mai ales în sectoarele cu 
multe articole mărunte (mercerie etc.); 
pregătirea unui corp de cadre com
petente pentru efectuarea inventare
lor și chiar pregătirea operațiunii în
seși în unitățile comerciale. La o 
consfătuire privind problemele apro
vizionării, care a avut loc recent, 
a reieșit clar că plaga inventarelor, 
așa cum comerțul și cumpărătorii o 
resimt astăzi, nu este o fatalitate. 
Practica inventarelor poate fi îmbu
nătățită.

stimulîndu-i în asumarea 
unei asemenea răspun
deri.

Nicolae DAVID
economist, locțiitor al 
secretarului comitetului 
U.T.C. de la uzinele 
„Grivifa Roșie"-Bucu- 
rești

că ne-am

făcut datoria

față de țară
Tanasă Alex. Du- 
pensionar din co- 
Dolhești, raionul 

Su

Eu, 
mitru, 
muna 
Fălticeni, regiunea 
ceava, în vîrstă de 75 de 
ani, și soția mea, Maria, 
în vîrstă de 66 ani, mamă 
eroină, avem 9 copii. 
Aveam zece ; unul a mu
rit în război, au rămas 4 
feciori și 5 fete. Creșterea 
și educarea lor a fost 
grea, dar din plin răsplă
tită.

Ce am dat patriei, po
porului nostru ? 
tăm cu mîndrie : 
ner constructor, 
crează la grupul 
tiere de construcții dru
muri și poduri gara Nico- 
lina-Iași; doi ingineri 
constructori pe șantiere 
militare — umil maior și 
celălalt căpitan. Un func
ționar C.F.R. la gara Dol- 
hasca. Fiicele au învățat 
și au diferite ocupații : 
maistră croitoreasă, învă
țătoare etc. Toți copiii 
sînt căsătoriți. Familia a 
crescut cu patrusprezece 
nepoți și o strănepoată. 
Doi dintre nepoți au ter
minat facultatea, sînt in
gineri constructori.

Rețineți, vă rog, așa 
dar că, dintr-o dată, cinci 
ingineri constructori din 
familia noastră lucrează 
pe șantierele patriei. Con
siderăm că ne-am făcut, 
datoria față de țară.

Adresăm ziarului aceas
tă scrisoare cu dorința și 
rugămintea de a fi publi
cată, ca un îndemn fier
binte pentru multe fami
lii de a ne urma exem
plul, spre binele patriei 
și al poporului nostru.

Familia Maria 
și Dumitru Alex. TANASA 
comuna Dolhești, 
raionul Fălticeni

Rapor- 
un ingi- 
care lu
de șan-

9 WARLOCK — cinemascop : Patria 
(completare Naică și barza) — 9 ; 12 ; 15 ; 
18 ; 21, București (completare 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 — cinema
scop : 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 comple
tarea George Coșbuc, cîntărețul pămîn- 
tului românesc), Aurora — 8 ; 10,30 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30, Melodia — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,30 (la ultimele două cinema
tografe completarea Vox Maris)
9 PORUMBELUL DE ARGILĂ : Lucea
fărul — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,45 
«POVESTEA PROSTIEI MELE : Capi
tol (completare O noapte de vis) — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21
• DIN NOU PARISUL — 10 ; 12 ;
PRÎNZUL PE IARBĂ — 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21 — Cinemateca
• CEI 7 MAGNIFICI — cinemascop : 
Lumina — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 
o TUNELUL — cinemascop ; Victoria 
(completare Orizont științific nr. 6) — 9 ;

'..11,15 ;...13,30 ; 15,45.;. 18‘,15 ; 20,45, Gloria 
: (completare . 6 000. de:. ălii) —„9 ; .11,15 ;

13,30; 15.45.; 18.15.; . 20,30, Floreasca (com
pletare Putna 500)ț— 9r ll,15 ; 13,30'; 16 ;

' 18,30; 21
• MAGAZINUL . :'DE,'. PE STRADA

. MARE : Central — 8,45 ; •11 ;: 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, înfrățirea într.e. popoare — 1.0,30 ; 
13 ; 15,3p ; 18 ; 20,30
© COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Uni
on (completare Trei ori trei) — 10,30 ;
15.30 ; 18 ; 20,30
o PROGRAM PENTRU COPII : Doina 
— 9 ; 10,30 ; 12
« ZORBA GRECUL : Doina
18 ; 20,45
O CERUL ȘI MOCIRLA — DIN ADÎN- 
CUL SECOLELOR — FABULA : Tim
puri Noi — 9—21 în continuare.
9 WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cine
mascop : Giulești — 10,30 ; 15,30 ; 18 ;
20.30, Flamura (completare Orizont știin
țific nr. 6) — 9,15; 12; 15; 17,45; 20,30 
9 ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA 
CRUZ — cinemascop : Dacia — 8,45— 
14,45 în continuare ; 16,45; 19; 21.
© STEAUA FĂRĂ NUME : Buzești (com
pletare Invizibilul vizibil) —
20.30, Pacea (completare Vizita 
torilor de partid și de stat în 
Galați) — 11; 15; 17,30; 20.
e FANTOMAS și FANTOMAS
LĂNȚUIE — cinemascop : Bucegi — 
8,45: 12,30; 16,15; 20.
s» VREMEA ZĂPEZILOR : Unirea (com
pletare în orașul lui Pușkin) — 15,30; 
18; 20,30.
® HATARI cinemascop 
Arta (completare Naică 
12,30; 16,15; 19,45.
O LALEAUA NEAGRĂ
Miorița — 9; 12; 15.
6 FEMEIA NISIPURILOR : — Miorița 18;
20.30,
o TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — ci
nemascop : Munca (completare Copiii... 
iar copiii) — 10; 16; 18,15; 20,30, Ferentari 
(completare Vizita conducătorilor de par
tid și de stat în regiunea Bacău) — 
10; 12,15; 15,45; 18,15; 20,45.
O FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL ! : Popu
lar (completare Năică și barza) — 10,30; 
15,30; 18; 20,30.
9 OLD SHATTERHAND — cinemascop : 
Moșilor (completare Năică și barza) — 
15,30; 18; 20,30.
© CASA DIN MONTEVIDEO — cinema 
scop : Volga — 9; 11,30; 14,45; 17,45; 20,30 
o CENUȘĂ — cinemascop (ambele serii) : 
Rahova — 15,30; 19.
o FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — ci
nemascop : Lira (completare 6 000 de anii 
— 10,30; 15,30; 18; 20,30, Viitorul (com
pletare „Eu") — 15,30; 18; 20,30.
• MUNCILE LUI HERCULE — cinema 
scop : Drumul Sării (completare Timpul 
legende, oameni de știință) — 11; 15 30 
18; 20,30.
9 CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEA- 
POLE : Crîngași — 15,30; 18; 20,30.
0 BĂRBAȚII : Vitan (completare Ziua re
coltei) — 10,30; 13; 15,30; 18; 20,15.
9 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SALTIM
BANCI : Cosmos — 13; 15,45; 18; 20,15. 
9 DILIGENȚA : Colentina (completare 
Antagonisme) 15,30; 17,45; 20.
9 UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : 
Cotroceni (completare Deschiderea nou
lui an universitar) — 15,15; 18; 20,45.
9 CĂLĂTORUL CU BAGAJ — cinema
scop : Clubul Uzinelor „Republica" (com
pletare Planeta enigmelor) — 15; 17,30: 
20.

15,15 ;

15,30; 18
conducă- 
regiunea

SE DEZ-

(ambele serii) : 
și barza) — 9;

cinemascop :
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LA UZINA CHIMICĂ TURDA

iniei superiori in folosirea
E

Uzina noastră, reconstruită în 
întregime, este o unitate modernă 
care an de an dă economiei tot mai 
multe produse chimice de calitate 
superioară. Numai în acest an, 
pînă la începutul lunii noiembrie, 
s-au fabricat peste plan produse în 
valoare de peste 6,5 milioane lei. 
La baza succeselor amintite stă în 
primul rînd funcționarea optimă 
și la parametrii proiectați a utila
jelor și instalațiilor. Am pornit 
totdeauna de la considerentul că 
în industria chimică, mai mult ca 
în alte sectoare, exploatarea corec
tă și întreținerea cu mare atenție 
a instalațiilor tehnologice au o im
portanță covîrșitoare.

Că lucrurile stau așa o dovedesc 
indicii de folosire a instalațiilor. 
Voi da cîteva exemple. Indicele in
tensiv de utilizare a autoclavelor 
de condensare de la instalația 
detoxan a crescut în acest an 
7 la sută față de anul trecut, 
cel extensiv — cu 15 la sută, 
instalația de electroliză sporirea
dicelui intensiv este de 4 la sută, 
iar a. celui extensiv — de 14 la 
sută. Acest lucru s-a realizat prin 
aplicarea de tehnologii moderne și 
automatizarea unor procese de pro
ducție. în plus, s-a asigurat, prin
tre altele, prelungirea perioadei de 
funcționare a reactorului de tetra- 
clorură de 
ridicarea 
vinii.

Dar mijlocul cel mai însemnat, 
folosit de colectivul nostru, este or
ganizarea riguroasă și la un nivel 
superior a întreținerii și reparării 
utilajelor și instalațiilor tehnolo
gice. în acest scop, echipele de lă
cătuși sînt repartizate pe schim
buri, instalații și secții. Fiecare 
echipă și meseriaș este specializat 
pe grupe de utilaje, cum ar fi pom
pe, compresoare, centrifuge, auto
clave, ceea ce asigură cunoașterea

TRIBUNA

de 
cu 
iar 
La 
in-
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carbon cu 20 la sută și 
calității policlorurii de

temeinică a acestor mijloace tehT 
nice. întreținerea ca și repara
țiile se fac pe bază de grafice, ale 
căror termene sînt respectate ne
condiționat. In cazul unicatelor, in
tervențiile se execută în zilele de 
opriri planificate pentru întreaga 
secție. A fost înlăturată practica 
de a se amîna reviziile și reparații
le pînă la apariția unor defecțiuni 
evidente, ca și aceea de a se redu
ce timpul de reparație prin supri-

La Uzina chimico-metalurgică 
din Copșa Mică

Foto : A. Cartojan

Mașini
9

modernizate

existente în pro- 
al întreprinderilor 
se dovedește de- 
Potrivif unor cal- 

pînă

Acțiunea întreprinsă de Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
pentru modernizarea continuă a ma
șinilor și utilajelor 
cesul de producție 
din această ramură 
osebit de eficace,
cule, perfecționările efectuate 
acum au mărit randamentul mașinilor 
cu 10 pînă la 30 la sută. Anul acesta 
au fost modernizate peste 1 100 de 
mașini-unelte și alte instalații. Ca
racteristic este faptul că acestea au 
atins performanțele celor mai perfec
ționate produse similare, unele din ele 
depășind chiar parametrii cunoscuți. 
Așa, de exemplu, la uzinele „Trac
torul" din Brașov a fost confecționat 
un cap de frezat special, cu posibili
tăți de frezare simultană a două su
prafețe, care a dus la creșterea pro
ductivității muncii cu aproape 100 la 
sută. Modernizarea instalației de șan- 
frenare prin așchiere de la secția de 
cazangerie a uzinelor „23 August” 
din Capitală a dus, de asemenea, la 
creșterea productivității muncii cu a- 
proape 50 la sută. Exemple asemănă
toare pot fi date și în alte întreprin
deri ca „Steagul Roșu" din Brașov, 
„Timpuri Noi" din Capitală", Uzinele 
mecanice din Sinaia etc.

urmă
blicat în „Scîn- 
teia" articolul: 
„Să fie oare 
numai patina 

vremii ?“, în care se 
relata despre felul cum 
sînt folosite mașinile și 
utilajele în unele între
prinderi din regiunea Ba
cău. De curînd am reve
nit în unitățile industria
le criticate. Merită preci
zat că acum majoritatea 
colectivelor de întreprin
deri din regiune prețuiesc 
„zestrea" lor tehnică, se 
străduiesc să utilizeze cît 
mai rațional mașinile și 
instalațiile, să depășească 
capacitățile proiectate, 
obținînd peste prevederi 
cantități însemnate de 
produse. De pildă, chi- 
miștii de la Combinatul 
de îngrășăminte azotoase 
din Piatra Neamț, pe baza 
modernizării unor utilaje, 
a perfecționării procesu
lui tehnologic, au sporit 
indicii de utilizare a in
stalațiilor și au realizat, 
de la începutul anului și 
pînă acum, o producție 
suplimentară față de plan 
ce depășește 3 000 de tone 
îngrășăminte. La rafinăria 
din orașul 
Gheorghiu-Dej, 
plicarea unui 
complex de măsuri pri
vind buna întreținere și 
exploatare a instalațiilor 
complexe de reformare 
catalitică, s-au atins pa
rametrii proiectați în nu
mai șase luni de la intra
rea ei în funcțiune.

Din păcate, în raidul 
întreprins pe urmele ar
ticolului, am întîlnit și si
tuații care contravin spi
ritului de răspundere în
scăunat în majoritatea 
întreprinderilor industri
ale în ce privește ridica
rea indicilor de utilizare 
a mijloacelor tehnice. în

Gheorghe 
prin a- 
program

(Agerpres)

marea diferitelor revizii prevăzute 
în documentația tehnică a utilaje
lor. La instalația de policlorură de 
vinii, de pildă, 
mărit 
nare 
relor 
total 
terea

în medie, timpul de reparații este 
acum mai redus cu 10—20 la 
sută. Aceasta, în condițiile respec
tării întru totul a rolului reparării 
utilajelor : înlăturarea uzurii fizi
ce, prin înlocuirea pieselor și sub- 
ansamblelor cu un grad mare de 
uzură, și aducerea lor la parametrii 
inițiali de funcționare. De fapt, la 
noi se manifestă o preocupare per
severentă pentru pregătirea din 
timp a pieselor și materialelor ne
cesare. Pentru a evita unele sur
prize în achiziționarea pieselor de 
schimb, proiectanții uzinei au exe
cutat desenele tuturor ansamblelor 
și subansamblelor instalațiilor. Pe 
baza lor am realizat, în atelierul 
uzinei sau în cooperare cu alte în
treprinderi, piesele de la compre- 
soarele de clor, de azot, de la unele 
pompe.

După cum se știe, în uzina noas
tră se fabrică o serie de produse 
chimice — clor, acid clorhidric, 
hipoclorit — cu caracter acid 
sau bazic foarte pronunțat. Produ
cerea lor presupune o puternică 
protecție anticorozivă a utilajelor 
unde au loc procesele tehnologice. 
Tocmai de aceea s-a creat un ate
lier de cauciucare. Specialiștii uzi
nei, acordînd o mare atenție aces
tei chestiuni, au pus în aplicare în 
ultimii doi ani mai bine de 30 de 
inovații sau soluții tehnice noi, pri
vind înlocuirea unor materiale și 
piese de schimb ce se procură greu 
din import, cu altele indigene, de 
aceeași calitate și mai ieftine. De 
exemplu, în atelierul nostru a fost 
conceput și confecționat prototipul 
pompei din vinidur pentru produse 
corozive.

Trebuie să fac însă o precizare. 
Noi nu putem produce singuri toa
te piesele de schimb. Și nici nu ar 
fi rentabil. Simțim încă lipsa 
unor ■armături corespunzătoare din 
oțel, sticlă, porțelan, a unor con
ducte din sticlă sau emailate, a 
unor garnituri pentru diferite me
dii corozive. Problema acestor 
piese de schimb ar putea fi în bună 
parte rezolvată, nu prin import, 
dacă am găsi mai multă. înțelegere 
la anumite întreprinderi tutelate 
de Ministerul Industriei Ușoare și 
Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini.

Cele cîteva chestiuni punctate nu 
epuizează, desigur, căile care per
mit funcționarea utilajelor la pa
rametrii tot mai înalți. în anul 
viitor vom explora și valori
fica alte mijloace. Ceea ce este 
deosebit în experiența uzinei noas
tre constă în faptul că, atunci cînd 
se investighează cu competență și 
curaj posibilitățile interne și se 
fructifică înțelepciunea colectivu
lui, rezultatele activității produc
tive sînt din ce în ce mai bune.

pe aceste căi s-a 
simțitor durata de funcțio- 
a autoclavelor și generatoa- 
de acetilenă, eliminîndu-se 

cauzele care provocau scoa- 
din uz accidentală a acestora.

Lucrări apărute 
în Editura 
auro-silvică

Statistica matematică se aplică 
în domenii foarte variate : biolo
gie, agricultură, chimie, fizică, in
dustrie. Lucrarea „Aplicații ale 
statisticii matematice în silvicul
tură", de V. Giurgiu, apărută în 
Editura agrosilvică, dă o serie 
de noțiuni valoroase pentru cei 
care lucrează în această ramură 
a economiei. Pe baza datelor 
furnizate de statistica matematică 
se poate obține, și în acest do
meniu, un maximum de informa
ție cu minimum de cheltuială. A- 
ceasta îl ajută pe silvicultor în 
alegerea concluziilor și recoman
dărilor riguros fundamentate.

¥
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Ing. Cornelia CR1HĂLMEANU 
directorul Uzinei chimice Turda

Cartea „Infecția și imunitatea 
la animale" pune la îndemîna 
specialiștilor o seamă de fapte 
experimentale care conduc la 
concluzii generalizatoare, deose
bit de importante pentru medi
cină. Prima de acest gen în li
teratura științifică de medicină 
veterinară din țara noastră, lu
crarea aduce o contribute la 
completarea cunoștințelor specia
liștilor chemați să apere sănăta
tea efectivelor de animale, pro
blemă de mare însemnătate 
pentru activitatea gospodăriilor 
de stat și cooperativelor agrico
le. Pornind de la istoricul des
coperirilor din domeniul infec
ției și imunității, autorii pun la 
dispoziția cititorului un material 
științific vast, care se încheie cu 
probleme valoroase din pune* 
de vedere practic. Lucrarea se 
adresează deopotrivă practicie
nilor, cît și specialiștilor infec- 
fioniști și imunologi.

planificată deoarece nu 
s-a asigurat o rotație co
respunzătoare a culturilor, 
nu s-au dat îngrășăminte

ospodăriile a- 
gricole de stat 
Drăgănești și 
Tîrgușoru-Ve
chi se aseamă- plantelor ieșite în primă

vară firave. Așa se face 
că numai în sectorul ve
getal, la producția termi
nată este o nerealizare a 
planului în valoare de 
peste 900 000 lei, cheltu
ielile depășindu-se însă 
cu 188 000 lei.

Producem, dar cu ce 
preț ? Iată o întrebare pe 
care și-au pus-o în per
manență cei din Drăgă-

nă ca profil: și 
una și alta cultivă îndeo
sebi grîu, porumb și floa- 
rea-soarelui, cresc anima
le pentru carne și lapte. Nu 
se deosebesc prea mult 
nici ca înzestrare tehnică 
sau ca întindere a supra
fețelor. Dar dacă în ce 
privește condițiile natu
rale și tehnice ale acestor 
unități există asemănări, 
rezultatele obținute în ac
tivitatea de producție și 
financiară sînt cu totul 
diferite. Evidențele con
tabile, actele bancare a- 
rată că beneficiile anuale 
planificate de 1 180 000 
lei ale G.A.S. Drăgănești 
vor fi depășite, în timp 
ce pierderile înregistrate, 
pînă acum, de G.A.S. Tîr- 
gușoru-Vechi se cifrează 
la circa 2 milioane lei. 
Cum se explică aceste 
rezultate diametral opuse?

Evident, un bun gospo
dar se gîndește, în pri
mul rînd, să asigure ren
tabilitatea unității prin- 
tr-o producție mare și de 
bună calitate, prin chib- 
zuirea cheltuielilor ce le 
face. Așa a făcut și colec
tivul G.A.S. Drăgănești. 
Drept urmare, aici produc
ția planificată la grîu, 
porumb, orz, mazăre, lu- 
cernă, borceag, porumb 
siloz și la alte culturi a 
fost depășită. In același 
timp, s-au realizat costuri 
de 
cit 
de 
de 
orz cu 63 lei, mazăre cu 
41 lei sub prețul de cost 
planificat. La culturile 
vegetale s-a obținut un 
beneficiu net, peste pre
vederile planului, de circa 
800 000 lei.

Dar să aruncăm o pri
vire și în evidențele gos
podăriei de stat de la 
Tîrgușoru-Vechi. Aici, la 
toate culturile, costurile 
au fost depășite cu mult, 
deși producția planificată, 
la cele mai multe culturi, 
n-a fost realizată din 
cauză că nu s-au respec
tat o serie de reguli agro
tehnice. Un exemplu. La 
brigada I planul la orz 
nu a fost îndeplinit decît 
în proporție de 65 la sută, 
deoarece această cultură 
a fost semănată după po
rumb, pe un sol tratat cu 
ierbicide care au împie
dicat sămînța să germi
neze. La grîu, producția 
obținută a fost sub cea

producție mai mici de- 
cele planificate. Tona 
grîu s-a realizat cu 44 
lei mai puțin, cea de

articolul amintit se rela
ta că la Fabrica de ci
ment din Bicaz, stația de 
amendamente calcaroase 
funcționa, în urmă cu un 
an, doar cu jumătate din 
capacitatea proiectată. Și 
aceasta din cauză că nu 
existau beneficiari. Con
ducerea întreprinderii 
ne-a spus că și pentru a- 
nul în curs situația a ră
mas neschimbată. Minis
terul Industriei Construc
țiilor, în loc să faciliteze 
încheierea de contracte cu 
beneficiarii, a redus pla-

cu inginerul șef Mihai 
Roman, care ne-a spus : 
„Critica a fost salutară. 
Propunerile au găsit ecou 
la Ministerul Industriei 
Metalurgice. Reprezen
tanți ai direcției noas
tre generale și ai In
stitutului de proiectări de 
laminoare s-au deplasat 
în uzină și, împreună, au 
studiat modul de folosire 
a fiecărui utilaj. Unele, de 
care nu aveam nevoie, au 
fost redistribuite. Altele, 
ca de exemplu reductoa- 
rele pentru paturile de bi-

și ingineri s-a ajuns la 
concluzia că instalația este 
utilă pentru încărcatul și 
descărcatul vagoanelor 
cisternă la silozul de ci
ment. Acum elevatorul 
lucrează din plin. Toate 
ar fi bune, dar în între
prindere au apărut pe 
parcurs alte mașini și uti
laje care stau nefolosite. 
Despre ce e vorba ? Di
recția tehnică din Minis
terul Industriei Construc
țiilor a trimis aici, încă 
din anul trecut, un cuptor 
de forjă, două combine de
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Balastul
utilajelor inactive

nul de producție al sta
ției la numai 100 000 tone, 
față de 250 000 tone amen
damente, cît ar putea ea 
să fabrice. Consecința — 
stația a funcționat cu in
termitențe. Iată deci o in
stalație pentru care statul 
a cheltuit bani, se plătesc 
amortizări, dar nu pro
duce la nivelul prevăzut.

Ce schimbări s-au pe
trecut în întreprinderile 
despre care s-a scris că 
au un număr apreciabil 
de mașini, instalații și a- 
gregate nemontate și păs
trate în condiții neglijen
te? La Uzina de țevi din 
Roman, am stat de vorbă

tuminare a țevilor și linia 
de calibrare la rece, vor 
fi utilizate de proiectanți 
la noua secție de burlane 
care se va construi în u- 
zina noastră. In prezent, 
nu mai avem nici un uti
laj care să stea nefolosit."

De mare ajutor a fost 
articolul și pentru între
prinderea de prefabricate 
din Roman. Să explicăm. 
Dacă în anii trecuți con
ducerea ei susținea că 
elevatorul pneumatic de 
ciment nu poate fi uti
lizat în producție, în urma 
unui studiu elaborat de 
un colectiv de tehnicieni

tras corzi, turnat și vibrat 
beton la linia de stîlpi 
precomprimați, un conve- 
ier de finisat panouri și 
alte utilaje, cu menți
unea „pentru experimen
tare". Or fi ele aduse 
„pentru experimentare", 
dar cum se explică faptul 
că utilajele respective nici 
nu au fost încă scoase 
din ambalajele lor ?

De fapt, problema unor 
mașini de prisos, care de 
mult timp stau nefolosi
te, nu a fost soluționată 
favorabil nici la Fabrica 
de zahăr din Sascut. Nu
mai spălătorul de sfeclă 
de zahăr a fost transfe-

poate totuși imputa : evi
dențele contabile arată 
efectuarea unui număr 
mai mare de revizii decît 
cele planificate, cheltui
rea upei sume de bani 
mai mari decît se prevă
zuse. Directorul unității 
spune că sectorul me
canic a scăpat de sub 
control, dar că lucrurile 
sînt pe punctul de a intra 
în normal.

Care este situația la 
G.A.S. Tîrgușoru-Vechi ? 
La parcul de tractoare și 
mașini agricole al acestei

liza acest deziderat ? Am 
apelat tot la experiența 
gospodăriei de stat Dră- 
gănești. Aici nici o lu
crare nu se realizează 
fără să existe un deviz 
și un ordin concret de lu
cru. Brigăzile de produc
ție au buget de cheltuieli 
și venituri. Brigadierul știe 
ce are de realizat și cu 
ce fonduri, cit a cheltuit 
pînă la un moment dat, pe 
ce, cîți bani mai are de 
cheltuit pentru lucrările 
neexecutate încă. în șe
dințele lunare ale consi-

G.A.S. DRAGANESTI
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beneficii

G.A.S. TÎRGUȘORU-VECHI n

nești. Astă primăvară, 
contabilul șef Ștefan Nicu- 
lescu era îngrijorat și 
l-am găsit frămîntat și re
cent de faptul că se cer 
de către inginerul șef mai 
multe îngrășăminte decît 
cele planificate. „Să ferti
lizăm pămîntul dacă este 
nevoie. Dar asigurăm noi 
oare o producție sporită? 
Altfel nu-i rentabil". Ingi
nerul Victor Tofan și-a 
făcut și el socoteala și a 
judecat lucrurile nu nu
mai ca inginer, ci și ca 
economist. In scopul re
ducerii costurilor s-a ur
mărit să se folosească cît 
mai bine mijloacele me
canizate — tractoare, se
mănători, autocamioane, 
basculante. Un lucru se

unități, în 9 luni ale a- 
cestui an, costurile plani
ficate au fost depășite cu 
560 000 lei. Numai la ca
pitolul întreținere s-au 
cheltuit în plus 101 000 
lei. Aceasta din cauză că 
se fac mult 
revizii decît cele 
cate. Tractoarele 
mas în brazdă 
chiar după cîteva 
lucru,-ceea ce denotă ca
litatea slabă a reparații
lor.

Se știe că acolo unde 
există o evidență strictă 
și uri control preventiv al 
folosirii banilor, multe 
cheltuieli inutile, risipa și 
dezordinea în sectorul fi
nanciar pot fi evitate. Ce 
se cere pentru a se rea-

mai multe 
planifi- 
au ră- 
uneori 
ore de

Sesiune tehnico-științifică
9 9

Sîmbătă s-au încheiat la Uzinele chimice Rîșnov, lucrările unei se
siuni tehnico-științifice cu tema : „Acetatul de polivinil, proprietăți și 
utilizări". Timp de două zile, numeroși oameni de știință, cercetători, 
specialiști și tehnologi de la diferite institute de cercetări din țară, 
combinate și fabrici, laboratoare uzinale etc, au dezbătut probleme 
privind chimia și tehnologia acetatului de polivinil, sinteza și aplicarea 
acestui material plastic în construcții și materiale de construcții, meta
lurgie, industria lemnului, alimentară, textilă, poligrafică și altele. în 
cadrul discuțiilor s-a relevat necesitatea perfecționării colaborării între 
cercetarea produselor macromoleculare și aplicațiile industriale ale 
acestora. (Agerpres)

rat prin intervenția Mi
nisterului' Industriei Ali
mentare. Celelalte utilaje, 
ca transformatorul trifa
zic. și reductorul de presi
une stau, .în continuare, 
nemontate. La întreba
rea : care este cauza, tov. 
Nicolae Jechilă, directo
rul fabricii, n-a putut să 
ne dea un răspuns satis
făcător. In schimb, la ra
finăria din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej — unde 
stau în aer liber de ani 
de zile diferite utilaje 
pentru, instalații de disti
lare atmosferică și în vid, 
de cracare termică 
(schimbătoare de căldură, 
coloane de fracționare) — 
directorul ei adjunct ne-a 
relatat: „Am făcut tot fe
lul de demersuri, atît la 
minister, cit și la alte uni
tăți, dar în zadar. Un om 
din rafinărie se ocupă nu
mai de fișe tehnice, adre
se, minute. Multe din a- 
ceste utilaje, ca schimbă
toarele de căldură, sînt 
necesare combinatelor chi
mice din vecinătatea noas
tră, dar nu le putem 
redistribui pentru că nu 
am primit dezlegare de la 
forul tutelar, Ministerul 
Petrolului".

Dintr-o analiză întoc
mită la comitetul regional 
de partid rezultă că mai 
sînt mașini, utilaje și in
stalații care stau nefolo
site și chiar nemontate și 
la Combinatul de cauciuc 
sintetic, Uzina de fire și 
fibre sintetice din Săvi- 
nești, complexele de in
dustrializare a lemnului 
din Comănești și Bacău, 
la Termocentrala Bor- 
zești. Am semnalat aceste 
deficiențe cu convingerea 
că situația mijloacelor 
tehnice inactive va fi 
grabnic îmbunătățită.

Gh. BALTĂ
corespondentul „Scînteii"

Blocuri de locuințe
din... zgură

din
re- 
a-

în noul cartier de locuințe „Goj- 
du“ din orașul Deva se construieș
te un bloc cu 4 etaje, cu totul de
osebit de celelalte. El va fi exe
cutat în întregime cu panouri 
mari, ușoare, confecționate 
zgură siderurgică. Procedeul 
prezintă una dintre cele mai
vansate forme de industrializare a 
construcțiilor de locuințe. Pînă a- 
cum, la noul bloc s-au turnat fun
dațiile din beton, o parte a stîl- 
pilor de susținere și a grinzilor 
de centură pe care urmează să fie 
montate panourile. Pentru confec
ționarea prefabricatelor s-a con
struit un poligon mecanizat, unde 
se pot produce în două zile 3 a- 
partamente. Potrivit calculelor fă
cute de specialiști, folosirea noului 
procedeu are avantajul reducerii 
la jumătate a termenului de con
strucție a unui bloc. Totodată se 
poate lucra în condiții optime fără 
pregătiri speciale și pe timp fri
guros. în același timp se valori
fică zgura de furnal, care înlocu
iește materiale mai scumpe.
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liului gospodăriei se ana
lizează situația econo- 
mico-financiară a unității 
și se iau măsuri operative 
pentru îndreptarea lucru
rilor într-un sector sau 
altul.

La G.A.S. Tîrgușoru- 
Vechi lucrurile stau altfel: 
nu se ține o evidență 
clară a cheltuielilor e- 
fectuate, nici la nivelul 
brigăzilor și atelierelor și 
nici la nivelul gospodă
riei. La atelierul mecanic 
nu s-au urmărit nici chel
tuielile și nici realizările. 
Din cauză că n-a existat 

! o evidență a modului cum 
i se face aprovizionarea cu 

materii prime, materiale 
1 și piese de schimb, pre

cum și datorită unor gre
șeli făcute la valorifica- 

I rea produselor, creditele 
1 bancare n-au putut fi ram- 
I bursate în termen. S-au 

plătit astfel penalizări de 
1 aproape 50 000 lei în 

timp de 10 luni. Controa
lele efectuate de către 
Trustul Gostat Ploiești 
n-au sesizat la timp nere
gulile financiare comise 
la G.A.S. Tîrgușoru-Vechi 
și au trecut cu vederea 
faptul că, din cauza sla
bei pregătiri profesionale, 
unele cadre economice 
din unitate nu numai că 
n-au întocmit-lucrările de 
evidență strict necesare, 
dar în multe cazuri au 
încurcat lucrurile.

Acum cîteva luni, con
ducerea Trustului Gostat 
Ploiești a luat măsuri pri
vind asigurarea unei con
duceri mai ferme și mai 
competente a acestei uni
tăți. Astfel, s-au reorga
nizat o serie de sectoare 
de muncă și s-a întocmit 
un plan care urmărește 
recuperarea unei părți din 
cheltuielile neeconomicoa- 
se făcute pînă în pre
zent.. Dar, aceste măsuri, 
luate de altfel, mult prea 
tîrziu, n-au fost suficient 
de hotărîte pentru ca de
ficiențele semnalate să 
poată fi înlăturate în în
tregime. Iată de ce se 
impune ca, fără întîrziere, 
colectivul de conducere al 
G.A.S. Tîrgușoru-Vechi să 
acționeze cu hotărîre pen
tru înlăturarea cauzelor 
care fac ca această uni
tate să încheie anul de 
producție cu pierderi, 
deși, asemeni gospodăriei 
din Drăgănești, are con
diții să obțină producții 
sporite în toate sectoa
rele, cu cheltuieli minime, 
să dea an de an beneficii 
tot mai mari.

Dumitru PRAJOVSCHI
director adjunct, 
sucursala Ploiești 
a Băncii Naționale

Const. CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"

UNII NOI DE GRÎU
In toamna aceasta, 

în stațiunile experi
mentale ale Institu
tului central de cer
cetări agricole au fost celași nivel cu soiul 
însămînțate 15 noi li- ~ 
nii de grîu de toam
nă, obținute de spe
cialiștii . institutului, 
și care sînt de 3—4 
ani în experimentare.

La cinci dintre aces
tea s-au conturat în
sușiri valoroase. Re
coltele lor sînt la a-

Bezostaia, aflat în 
cultură, însă sînt mai 
precoce cu 4—7 zile, 
ceea ce conferă o mai 
măre siguranță în 
producție. Producția

acestor linii a atins 
5 500 kg la hectar și 
prezintă calități deo
sebite : rezistență la 
cădere și la iernare, 
bune calități de pani
ficație.

Noile linii de grîu 
sînt în curs de înmul
țire.

(Agerpres)



PAGINA 4 SCINTEIA

Există o cunoaștere 
științifică a dinamicii 

gusturilor 9
în cadrul anchetei au 

fost evidențiate fenome
ne care denotă modificări 
substanțiale în cerințele 
publicului, în afirmarea 
și dezvoltarea gusturilor. 
Anuarele statistice le ilus
trează elocvent — fie că 
este vorba de tirajele căr
ților, fie că este vorba de 
sporirea numărului de 
spectatori ; interesul cres- 
cînd al oamenilor muncii 
pentru culțură, afluența la 
manifestările artistice de 
tot felul sînt realități evi
dente. Ele constituie roa
de ale unui proces social- 
istoric, de la lichidarea 
analfabetismului și orga
nizarea superioară a în- 
vățămîntului de toate 
gradele, pînă la dezvolta
rea economică și socială 
armonioasă multilaterală 
a regiunilor țării. Și con
stituie, în același timp, 
urmări ale ridicării gene
rale a nivelului de trai, 
ale asigurării condițiilor 
materiale și de timp ne
cesare satisfacerii cerin
țelor culturale.

După cum observa regi
zorul MIRCEA DRĂGAN 
„toate acestea reprezintă 
realități direct sesizabile. 
Civilizația socialistă im
plică preocupări consec
vente în ce privește lărgi
rea orizontului cultural al 
poporului, educarea este
tică. Este un context în 
cadrul căruia se petrec — 
nu de la o zi la alta, ci în 
decursul unei anumite pe
rioade — un șir de mu
tații. Se poate remar
ca, de pildă, în acest sens, 
sporirea simțitoare, de la 
o vreme, a auditoriului la 
concertele de muzică de 
cameră, gen care pînă a- 
cum cîțiva ani interesa 
într-o infinit mai mică 
măsură publicul; și în 
domeniul cinematografiei 
se observă un interes 
în creștere față de fil
mul de artă, o depla
sare a gusturilor spre 
calitate. In activitatea de 
creație și de difuzare a 
creației trebuie ținut sea
ma de aceste fenomene 
noi, chiar dacă unele sînt 
incipiente. Dacă nu le ob
servi sau nu le iei în sea
mă, rămînînd sclavul unei 
optici care nu mai cores
punde dinamicii vieții, te 
condamni la o activitate 
rutinieră, sterilă și în ul
timă instanță contrară 
tendințelor firești de 
dezvoltare. A cunoaște 
modificările intervenite 
în gusturile și în prefe
rințele publicului și a 
stimula tendințele pozi
tive, chiar devansîn- 
du-le uneori, a considera 
critic dar neexclusivit 
multilateralitatea acestor 
gusturi este, fără îndoială, 
o cheie a eficienței crea
ției".

Și alți participant la 
anchetă au exprimat 
puncte de vedere simila
re, observînd în același 
timp că dezvoltarea gus
turilor este un proces 
complex cu multe deter
minări și implicații, cu
noașterea și interpreta
rea lui presupunînd o a- 
naliză amplă și larg des
fășurată în timp. Există 
nu un gust unic, ci o di
versitate obiectivă de gus
turi, corespunzătoare di
versității vîrstelor, cate
goriilor sociale, preferin
țelor și sensibilității indi
viduale. în condițiile con
tinuei împrospătări și îm
bogățiri a vieții spirituale 
din țara noastră, cunoaș
terea, studierea acestei di
versități de nuanțe, a par
ticularităților procesului 
de formare și de dezvol
tare a gusturilor are o 
însemnătate deosebită 
pentru perfecționarea ac
tivității instituțiilor de 
cultură și artă. Este, 
de aceea, cu atît mai 
regretabil că în momentul 
de față nu există o preo
cupare temeinică, eficien
tă, de investigare a uni-

Publicul sesizează 

și recepționează 
procesele de calitate 

care au loc in artă
Am discutat cu stu- 

denți ai Universității bu- 
cureștene, cu tineri mun
citori, tehnicieni și ingi
neri, cu profesori, biblio
tecari, librari. S-a confi
gurat un adevărat calei
doscop al gusturilor și 
preferințelor. Dar con
statarea care s-a im
pus cel mai pregnant a- 
tenției este orientarea tot 
mai accentuată spre arta 
de calitate. Aceste aspec
te îmbucurătoare au fost 
sesizate de oamenii de 
cultură consultați cu pri
lejul anchetei de față;

„Deși este dificil a face 

versului estetic, a prefe
rințelor literare, artistice 
ale diferitelor categorii de 
cititori și spectatori. „Ju
decățile despre gusturile 
marelui public sînt ade
sea aproximative și empi
rice — observa istori
cul VIRGIL CÂNDEA. 
Constatăm absența unor 
criterii obiective și a 
unei metode severe de 
anchetă atît în afir
mațiile specialiștilor (cer
cetători, istorici, cri
tici), cit și în practica teh
nicienilor din sectorul e- 
ditorial, din domeniul di
fuzării cărții, al difuzării 
filmelor, al mișcării tea
trale și muzicale etc. Da

tele statistice anuale nu 
pot duce mai departe de 
constatări cu caracter ge
neral. Cifrele rămân ne
relevante pentru apre
cierile nuanțate cerute 
de studiul predilecțiilor 
beneficiarilor culturii. în 
realitate, ne conducem 
mai degrabă după obser
vații și impresii: genul 
cel mai cerut, cartea care 
s-a epuizat cel mai repe
de, filmul cu cel mai 
mare succes de casă, reac
țiile criticii. Există însă, 
o dialectică a gustului 
pentru literatură și artă, 
în procesul căreia intră 
numeroși factori de or
din social, cultural, psi
hologic etc. Numai ana
lizarea acestui proces, în, 
mod științific organizat, 
pe o vastă arie de cuprin
dere și desfășurată în 
timp, antrenînd colabora
rea tuturor forurilor in
teresate și a celor mai 
competenți specialiști, ar 
putea duce la judecăți în
temeiate, concludente a- 
supra evoluției gusturi
lor".

Reținînd, ca o primă 
concluzie, oportunitatea 
unor ample, aprofundate 
și multilaterale anchete 
sociale, ne facem ecoul in
terlocutorilor noștri care 
au insistat asupra sarci
nilor care revin în această 
privință institutelor de 
sociologie, psihologie și 
filozofie ale Academiei, 
chemate ca — în colabo
rare cu instituțiile de cul
tură și a.rtă și alți factori 
interesați — să inițieze și 
să desăvîrșească astfel de 
studii de o foarte actuală 
însemnătate teoretică și 
practică.

aprecieri asupra modifi
cărilor intervenite în 
structura publicului de 
teatru, un fapt mi se 
pare cert: ceea ce impu
ne spectatorilor este cali
tatea reprezentației — 
ne-a spus LIVIU CIULEI. 
Experiența îmi îngăduie 
să afirm că nu există ge
nuri nepopulare, ci piese 
sau spectacole care, din- 
tr-un motiv sau altul, nu 
trec rampa. Cred că, în 
diversitatea preferințelor 
sale, publicul se orientea
ză astăzi mai sigur și este 
mai receptiv la criteriile 
de valoare, mai sigur și 

mai receptiv uneori chiar 
decît critica, deoarece nu 
este viciat de specializa
rea excesivă care poate 
limita obiectivitatea apre
cierii de ansamblu. De la 
„Troilus și Cresida" și pînă 
la „Opera de trei parale" 
sau „Moartea lui Danton", 
succesul, deci, al unor 
piese deloc facile demon
strează, după părerea 
mea, această receptivitate, 
iar noi — cei de pe scenă 
—o simțim, simțim cum se 
realizează comunicarea cu 
publicul, ne dăm seama că 
dacă intențiile noastre 
sînt clare, inteligibile, în
cărcătura de idei, subiec
tul filozofic al spectacolu
lui nu poate constitui un 
obstacol între noi și pu
blic, oricît ar fi de dens. 
Desigur, există și oameni 
pe care nu-i interesează 
teatrul. Există și un pu
blic potențial al teatrului 
bulevardier. Sînt însă 
convins că mulți dintre 
cei care nu fac parte încă 
din familia iubitorilor 
statornici ai artei teatra

le pot fi atrași în a- 
ceastă familie. Pentru 
aceasta sînt necesare nu 
concesii calitative, plie
rea activității teatrelor 
la prejudecăți, ci, dim
potrivă, promovarea spec
tacolelor de ținută, ca
pabile să suscite inte
resul și să acționeze a- 
supra publicului ca un ca
talizator al gîndirii".

în același sens, prof, 
univ. MARCEL BREA- 
ZU, director adjunct

Intre conservatori 

și snobi

Răspunsurile pe care 
le-am primit atrag aten
ția asupra unor frecven
te manifestări de subapre
ciere a publicului, a unor 
poziții care, fie că igno
rează multilateralitatea și 
direcțiile reale de evolu
ție a gusturilor, fetișizînd 
„impresiile" depășite de 
viață și părerile precon
cepute, fie că exprimă o- 
pinii subiective care fac 
abstracție de public sau 
îl contrasemnează, în fals. 
Referindu-se la cea de-a 
doua tendință, dirijo
rul EMANUEL ELE- 
NESCU a arătat în
tre altele : „Dacă se în- 
tîmplă ca sălile să nu 
fie populate la muzica 
simfonică contemporană 
românească, vina este de 
cele mai multe ori a a- 
celor compozitori care fac 
abuz de artificii în ma
niera lor de expresie, i- 
mitînd procedee care fac 
(sau au și încetat să 
mai facă1) obiect de sen
zație în Occident. Nu vreau 
să pledez pentru restrîn- 
gerea mijloacelor de ex
presie, ci să previn îm
potriva abuzurilor care 
au îndeobște la bază cău
tarea originalității cu 
orice preț". în aceeași 
ordine de idei, muzicolo
gul GEORGE BĂLAN 
ne-a spus : „Faptul că 
muzica modernă are un 
public redus se explică și 
prin aceea că un compo
zitor modern prea rar se 
intîmplă să fie elocvent 
în muzica lui. De ce mu
zica modernă nu e în sta
re să captiveze publicul, 
așa cum o face o pie
să modernă de, Diirren- 
matt, de pildă ? Cred 
că problema cardinală 
a compozitorului modern 
este crearea unei mu
zici al cărei limbaj evo
luat să nu anihileze pu
terea acesteia de a tulbu
ra conștiințele și de a le 

științific al Institutului de 
filozofie, a apreciat ca fe
nomene caracteristice mo
mentului actual creșterea 
afluenței de public la ma
nifestările artistice de 
înaltă ținută artistică, in
teresul sporit al specta
torilor pentru căutările 
regizorale și interpretă
rile actoricești de calita
te ; faptul că nu numai 
concertele simfonice, dar 
și muzica de cameră cîș- 
tigă un auditoriu din ce 
în ce mai larg, că expo
zițiile personale și colec
tive, muzeele întrunesc 
un număr însemnat de 
vizitatori și că, tipări
te în tiraje de zeci de mii 
de exemplare, multe 
cărți de autentică valoa
re literară se epuizează 
în cîteva zile. Interlocuto
rul a adăugat: „Dar ac
țiunea determinantelor o- 
biective ale gustului nu 
se poate desfășura anar
hic ; o politică culturală 
justă are ca urmări toc
mai dezvoltarea gusturilor 
pe acele laturi care cores

pund într-adevăr coordo
natelor autentice ale cul
turii moderne socialiste. 
Și dacă anumite mani
festări, legate de tendin
țele cele mai noi în arta 
plastică, dramatică sau 
muzicală, nu cunosc apre
cierea cuvenită, aceasta 
s-ar putea datora și fap
tului că promovarea ten
dințelor înnoitoare in artă 
nu ține seama totdeauna 
de ceea ce este cu adevă
rat valoros".

înălța. Din păcate, lim
bajul a devenit pentru 
unii compozitori o pro
blemă atît de obsedantă, 
încît i-a făcut să uite că 
trebuie să spună ceva 
foarte important și că tre
buie să aibă luciditatea 
necesară acestei meniri 
primordiale".

Ca și alți participant 
la anchetă, interlocutorul 
s-a referit la obișnuiții 
sălilor de concert, între 
care distinge publicul 
tradiționalist, impermea
bil la ceea ce este 
nou și care refuză apriori 
tot ce nu se încadrează 
în tiparele gustului său 
mai mult sau mai puțin 
unilateral, și publicul 
snob, care știe că este „de 
bon ton" să afișezi predi
lecție pentru formele cele 
mai extravagante ale mu
zicii moderne și care a- 
plaudă cu ostentație deși 
nu înțelege o iotă din ceea 
ce aude". După părerea sa, 
„și OSTA are o mare 
parte din vină : se aduc 
extrem de rar valori au
tentice și mari, sîntem in
vadați de tot felul de ar
tiști de mina treia și a 
patra. Publicul nu poate 
fi format decît cu artă de 
calitatea întîi, care să-1 
electrizeze".

Diversitatea de gusturi 
nu exclude ci, dimpotri
vă, implică din ce în ce 
mai mult ridicarea șta
chetei exigentei artistice 
— aceasta e un adevăr 
pe care realitatea îl im
pune cu acuitate. îi stă 
mărturie, bunăoară, con
statările făcute intr-un 
domeniu atît de larg frec
ventat cum este cel al di
fuzării cărții. Responsa
bila sectorului de carte 
română de la Librăria U- 
niversală din București, 
GEORGETA TONCEANU 
arăta, bunăoară, că în 
timp ce operele clasicilor 
noștri, lucrările de va

loare ale unor scriitori 
contemporani sînt intens 
solicitate (tirajele apar 
adeseori insuficiente), 
multe lucrări stau acope
rite de praf în rafturi, fie 
din pricina mediocrității, 
fie din pricina prezentă
rii grafice inestetice. în 
această librărie, ca și la 
biblioteca liceului „Mihai 
Viteazu" sau la bibliote
ca populară „George 
Coșbuc" ni s-a semnalat 
că plachetele de versuri 
ale unor poeți tineri, în
cepători, nu sînt solicita
te, deoarece sînt sărace în 
idei și sentimente, combi- 
nînd imagini absconse, 
care nu se comunică ci
titorului. Ce concluzie 
pot trage de aici editorii 
— în ce privește selecția 
și tirajele cărților din a- 
ceastă categorie ? Ce 
concluzie se poate trage, 
pe de altă parte, din fap
tul că se cer (și uneori 
nu se găsesc) operele cla
sicilor literaturii univer
sale și ai literaturii noas
tre?

Preferința unor catego
rii variate ale publicului 
•— îndeosebi ale tineretu
lui — pentru clasici este 
semnificativă din punctul 
de vedere al orientării 
spre valorile certe ale' 
culturii, și merită culti
vată, evident fără a fi 
absolutizată.

Pe de altă parte trebuie 
ținut seama și de faptul că 
sînt mulți cei care înclină 
spre formele de diver
tisment ale artei. Ori, se 
întîmplă ca aceste genuri 
așa-zis „ușoare" să fie 
subapreciate de organele 
de difuzare, de organiza
torii de spectacole, care 
identifică prea frecvent 
divertismentul cu facili
tatea, cu vulgaritatea.

Subliniind răspunderea 
care revine sub acest ra
port organizatorilor vieții 
artistice și culturale VIR
GIL CÂNDEA a arătat că 
ritmul și multiplele soli
citări ale vieții moderne 
justifică, într-o măsură 
— ca o compensație — o- 
riemtarea spre o literatu
ră și spre spectacole re
confortante, explică suc
cesul cărților eu o acțiu
ne vie, antrenantă. „S-a 
constatat, de pildă, că ro
manul istoric, literatura 
patriotică, memoriile de 
călătorie, viețile oameni
lor iluștri, în general ori
ce lucrări care întrunesc 
deopotrivă elemente de 
informare și senzațional, 
și calități literare se 
bucură de favoarea citi
torilor noștri. Faptul se 
explică și prin dorința de 
instruire agreabilă.

Sînt și categorii de ci
titori, și în primul rînd 
cei tineri, ale căror pre
dilecții nu trebuie totdea
una cultivate, ci îndruma
te. Opera educativă a li
teraturii intervine toc
mai în formarea gustului 
celor ce încep abia să-și 
caute alimentul potrivit 
în tezaurul culturii. Să 
luăm de pildă litera
tura științifico-fantastică. 
Este mai important să-i o- 

feri tineretului lucrări care 
să-i înflăcăreze imagina
ția, patriotismul, curiozi
tatea intelectuală — un 
fel de corespondențe ac
tuale ale clasicilor litera
turii de aventuri sau 
știin/țifico-fantastice, decît 
producții încărcate de 
traumatisme psihice și ano
malii morale. Reliefarea 
valorilor umane, adresa 
simplă și sinceră, subiectul 
pasionant pentru că ilus
trează mari realizări ale 
omului fie el celebru sau 
anonim, momente epocale 
sau cotidianul care prea 
adesea ne scapă, mi se 
par, de aceea, criterii pen
tru întîlnirea scriitorului 
cu gusturile marelui pu
blic pe care, folosindu-le, 
nu vom greși niciodată".

Concesii deliberate 

și toleranțe

Mulți directori de tea
tre ne-au semnalat că a- 
tunci cînd se fac turnee 
la sate, organele locale 
impun adeseori un reper
toriu limitat, depășit, 
plat, de natură să fie pe 
măsura a ceea ce unii ac
tiviști culturali numesc 
„capacitatea de înțelege
re a țăranilor" ; în tim
pul deplasării însă, acest 
public — care între timp 
a evoluat simțitor — se 
arată nemulțumit și in
sistă să se prezinte piese 
de înaltă calitate artis
tică. Observația vizează 
și activitatea casei de 
creație populară, tipărirea 
pieselor de teatru desti
nate satului. Iată ce ne 
spune, în această privință, 
ALECU IVAN GHILIA : 
„Din multitudinea de as
pecte legate de ceea ce în 
mod curent numim gust, 
aș vrea să semnalez doar 
cîteva: cum ținem sau 
nu ținem cont de evoluția 
firească înregistrată în a- 
ceastă direcție. Libra
rii, difuzorii de carte, e- 
ditorii, responsabilii cul
turali etc. indiferent de 
pregătirea lor cultural- 
estetică, de gustul lor 
personal și competența în 
funcția respectivă trăiesc 
în majoritatea cazurilor 
la oraș, sînt citadini și 
considerîndu-se ca atare 
cad — vorbesc de unii 
dintre ei — pradă unei 
prejudecăți false. „Bun 
pentru sat" — deviza 
port-drapel a celor care 
nu înțeleg sufletul țăra
nului român, cu imensele 
lui rezervoare de frumu
sețe și rafinament e de 
mult și iremediabil in
firmată de viață, de evo-' 
lutia psihico-socială a lu
mii satelor zilelor noas
tre. Aș întreba Editura 
Meridiane (felicitări pen
tru albumul și calendarul 
Țuculescu) de ce a scos 
calendarul cu splendidele 
lui planșe într-un tiraj 
așa de mic ? Oare un ca
lendar Țuculescu, pictor 
care, se știe, are multe 
contingențe cu arta popu
lară — n-ar sta bine și în 
casele țăranilor, înlocuind 
acele calendare de prost 
gust și carpete de carton 
cu poze și texte neartisti- 
ce — pe care tot editurile 
noastre, cu generozitate 
de data asta, le publică 
în tiraje amețitoare ? 
Să ne întrebăm de ce co- 
perțile arată^''uneori așa
de insipid cînd sînt desti
nate satului și de ce dăm 
premiu pentru coperțile 
pe care le „concepem" 
special pentru expoziții ?

Principala 

a bunului 
e cultura

Referindu-se la multi
tudinea condițiilor care 
determină formarea și e- 
voluția gusturilor, GEOR
GE IVAȘCU a precizat că 
„în esență, gustul, „bunul 
gust", este în mare mă
sură, pe lingă ceea ce am 
numi instinctul estetic 
personal, o problemă 
de educație, adică de 
însușire a datelor de 
civilizație și de cul
tură în accepția lor ar
tistică și literară; prin ur
mare, și o problemă de 
experiență în procesul de 
exercitare a opțiunii indi
viduale în funcție de gus
tul general, implicînd, de
sigur, și aspecte de modă, 
curent de opinie, de con
formism și nonconfor
mism ș.a.m.d. Un cod al 
gustului ar fi o absurdi
tate !“. Interlocutorul a 
subliniat, în încheiere, că 
„există o coincidență bine 
stratificată, pînă la iden
titate, între un înalt nivel 
de cultură și un bun 
gust". Așadar cultura 
— în accepția cea mai 
cuprinzătoare a acestei 
noțiuni — lărgirea orizon
tului de cultură repre
zintă pîrghia asupra 
căreia trebuie acționat 
pentru a contribui la edu
carea bunului gust. Aso- 
ciindu-se acestei opinii, 
LIVIU CIULEI ne-a vor
bit despre necesitatea ex
perienței artistice a ma
relui public, în sensul că 
formarea gustului este 
precedată de cunoaște
re, de un contact repetat 
al publicului cu diferitele 
forme de manifestare ale 
culturii și artei „înveți 
văzînd și vezi învățînd" 
ne-a spus el, combătînd 
implicit pripeala acelora 
care se grăbesc să decre
teze „inaccesibilitatea" u- 
nei piese de teatru, a unui 
tablou sau chiar a unui 
curent artistic pe motiv 
că marele public nu și-a 
manifestat, de la primul 
contact, receptivitatea. Și 
pictorul PAVEL CODIȚĂ 
a subliniat că cultura este 
nu numai o acumulare 
cantitativă ci și un cîștig 
de experiență, militînd 
pentru răbdarea și perse- 

E bine în orice caz, cînd 
discutăm despre „gust", 
să vedem dacă anumiți 
activiști culturali care au 
menirea să șlefuiască gus
tul oamenilor nu cumva 
ei înșiși „n-au gust".

De multe ori, în cadrul 
anchetei, s-a afirmat că 
problema gusturilor are 
implicații deosebit de 
largi, afectînd toate do
meniile vieții.' Cum spunea 
EUGEN BARBU, „este 
vorba despre întreaga 
ambianță în care trăim. 
Și de faptul că avem în 
grădini statui de ghips ne
finisate și de faptul că 
ambalăm mărfuri fine 
uneori în hîrtie grosolană.

în parcul de lingă gră
dina Icoanei este un fel 
de mumie galbenă, care, 
chipurile, îl înfățișează pe 
Luchian, la magazinul de 
artizanat se vînd lucruri 
ce falsifică adevărata ar
tă populară. Tocmai pen
tru că noi nu intervenim 
cu mai multă energie 
împotriva imposturii, în 
unele domenii. Este 
posibil să asistăm cu pa
sivitate — ca în fața cas
telului Peleș, unde mii de 
străini vin să viziteze mu
zeul — la negoțul cu obiec
te de ceramică violetă (flu
iere și păpuși), ce trec 
drept produse ale artiza
natului popular ? Cum re
zulta dintr-o anchetă 
publicată recent, chiar 
în rîndul artiștilor popu
lari interesul pentru crea
rea unor lucruri de gust 
scade întrucît vînzarea 
oalelor smălțuite cu atîta 
măiestrie nu e socotită 
rentabilă de către indus
tria de artizanat și atunci 
se ivesc tipuri de serie 
care mai de care mai 
lipsite de vechile cali
tăți ce au făcut faima 
geniului artistic al po
porului român. Mergînd 
și mai departe : lipsa de 
gust este încurajată și 
prin afișajul monoton, 
prin lipsa de inventivita
te, prin imitarea rapidă 
a modelelor străine, prin 
superficialitatea tolerată a 
unor artiști de duzină. 
Cînd așezăm în fața Ex
poziției Economiei Națio
nale un stîlp de ciment 
cu pretenții brîncușiene 
și bănuim că am contri
buit la educarea publicu
lui vizitator al parcului 
respectiv, ne înșelăm a- 
marnic. Lipsa de bun 
gust e încurajată și cînd 
programele de teatru sînt 
tipărite oricum sau cînd 
în magazine apar țesături 
urîte.

pîrghie 
gust public

verența, pentru pasiunea 
stăruitoare cu care tre
buie îndrumat gustul pu
blic spre zonele superioa
re ale satisfacției este
tice.

O vizită la uzinele „Se
mănătoarea" și „23 Au
gust" oferă elemente care 
confirmă opiniile formu
late mai înainte. Am dis
cutat cu numeroși munci
tori, tehnicieni și ingineri 
din aceste mari întreprin
deri industriale. Și am 
constatat, de pildă, că la 
„Semănătoarea", concer
tele date de Filarmonica 
„George Enescu", la clu
bul uzinei, (ca inaugura
re a stagiunii primei noa
stre orchestre simfonice), 
care tindeau să intre în 
tradiție, au deschis mul
tora gustul pentru astfel 
de manifestări. Este sem
nificativ că frecventarea 
chiar sporadică a marilor 
valori ale patrimoniului 
muzical se răsfrînge asu
pra preferințelor artistice, 
culturale în general: „îmi 
place muzica de dans, do
resc să văd și filme și pie
se de ’teatru distractive — 
ne-a spus ing. RADU 
ROȘCA, fost muncitor în 
uzină. Dar ele ocupă doar 
o parte a timpului meu li
ber și reprezintă un fel de 
odihnă spirituală, care 
mi-e necesară. Recitalu
rile date de artistul po
porului Ion Voicu în uzi
na noastră, ca și concer
tele Filarmonicii „George 
Enescu" m-au introdus 
într-un domeniu al artei 
care, mărturisesc, mi se 
părea foarte departe de 
mine și nu mă interesa în 
nici un fel. Nici acum nu 
pot spune că sînt un cu
noscător al muzicii cla
sice. A început să-mi pla
că însă, mă emoționează, 
îmi dau seama că am avut 
prejudecăți neîntemeiate 
nu numai față de muzică, 
dar și față de filmele sau 
cărțile bune care nu sînt 
simplă „distracție". Cum 
unii nu înțeleg că în con
cediu este nevoie și de o 
odihnă activă, că omul are 
nevoie de mișcare, de 
gimnastică, tot așa nu se 
înțelege întotdeauna că și 

mintea, sufletul nostru au 
nevoie de un efort care 
îmbogățește și înnobilea
ză. Concertele despre care 
am amintit au constituit 
un astfel de ajutor". Este 
păcat că la Uzinele „23 
August" nu se depune în 
mod stăruitor o ase
menea activitate de cul
tivare a gusturilor".

Bilete la concerte sau 
la operă ? Nu aducem 
pentru că nu merge 
nimeni., —ne explică res
ponsabilul cu difuzarea 
biletelor de pe lîngă co
mitetul sindicatului, teh
nicianul GH. SINESCU. 
Tehnicienii MARIA O- 
PREA și N. PENCIU, din 
secția pregătirea fabrica
ției, sînt însă de altă pă
rere : „Dacă am vrea să

h primul rînd 

gustul trebuie cultivat 
în școală

Profesorul CONSTAN
TIN MARINESCU, de la 
liceul „Mib.ai Viteazu" din 
Capitală, s-a referit la un 
aspect al educației ti
neretului : „Care ar fi 
contribuția profesorului 
de literatură la dezvolta
rea gustului public ? 
Foarte ușor de răspuns 
dacă rămînem la cîteva 
considerații generale pri
vind principalele obiecti
ve ale muncii lui didactice 
și extrașcolare.

Și totuși, cît de stînje- 
nitoare poate ajunge a- 
ceastă întrebare dacă, so
licitată direct, fără mena
jamente, conștiința fiecă
ruia dintre noi ar trebui 
să răspundă.

Căci alte și alte între
bări izbucnesc singure, 
necruțătoare: — cum se 
poate că — în timp ce 
Grigore Alexandrescu, la 
vîrsta elevilor noștri, de
vora pur și simplu în cîte
va luni o bibliotecă de 
sute de volume, — unii 
dintre elevii noștri, din 
păcate nu prea puțini, 
nu citesc nici măcar ca
podoperele de primă mă
rime ale marilor noștri 
clasici ? Cîțiva elevi 
mi-au mărturisit cu seni
nătate, la examenul de 
bacalaureat din iunie, (e- 
ram examinator la una 
din comisiile de la liceul 
„Bolintineanu" din Capi
tală), că nu au citit nici 
„Frații Jderi". Este greu 
de suportat gîndul că me
dicul sau inginerul, ofițe
rul sau directorul de în
treprindere de mîine a 
terminat liceul fără să fi 
gustat din paginile lui 
Slavici și Coșbuc, Goga și 
Rebreanu, Caragiale, Bla- 
ga și Sadoveanu.

Unii elevi nu adună de
cît pozele unor... vedete și 
acestea... discutabile. Am 
întîlnit, la admiterea în 
clasa a IX-a (din toamnă) 
un elev care putea să-ți 
reproducă pe nerăsuflate 
ultimele zece echipe na
ționale de fotbal și, fără 
ezitări, cel puțin cîteva 
zeci de fotbaliști celebri 
din lume, dar nu știa nici 
titlul a două poezii din... 
Coșbuc! De ce ?

Pentru că lecția noastră 
de literatură este, nu de 
puține ori, o ireverențioa
să autopsie de opere și cu
rente literare, o uscată a- 
glomerare de date și ci
tate — ah ! citatomania 
asta pedantă — din 
cîte șapte-opt studii cri
tice, în loc să fie o vibra
ție caldă care să captiveze 
și să dezlănțuie pasiunea 
lecturii.

Manualele școlare în 
loc să stîrnească interes, 
pasiune pentru literatură 
și artă prin conținut și 
printr-o formă atrăgătoa
re (titluri în culori, repro
duceri de nivel artistic su
perior, hîrtie de calitate 
etc.), oferă adesea capito
le greu asimilabile care 
îngustează orizontul lite
rar al elevului. Critica 
actualului manual de cla
sa a IX-a din „Contempo
ranul", deși severă, nu 
epuizează toate lipsurile 
— dintre cele serioase — 
ale manualului. 

Anchetă întreprinsă de:
Dorian COSTIN, Adriana MITESCU, 
G. DIMA, Constantin RADOVICI

■

Ancheta de față este.

care considera ca au de adus o con

de educare a bunului

desigur, departe de a fi pu
tut epuiza multitudinea de as

pecte și probleme ale formării gus
tului. Deoarece această problemă sus
cită un larg interes din partea celor
mal diferite pături sociale, lăsăm dez
baterea deschisă, solicitînd cititorilor

tribuție să trimită redacției sugestii,
propuneri, să formuleze idei pen

tru îmbunătățirea activității

mergem la circ, ni s-ar 
aduce bilete în fiecare zi. 
La un spectacol bun de 
teatru sau de operă însă 
nu primim, deși am vrea 
să vizionăm asemenea 
spectacole". Frezorul ION 
GHEORGHE de la secția 
sculărie, ing. RADU 
GHEORGHIADE, de la 
secția forjă, ne-au spus 
același lucru. Opinie una
nimă : comitetul sindica
tului pe uzină se dezinte
resează de această proble
mă, subapreciind în prac
tică educarea estetică. 
Trebuie spus că și la alte 
întreprinderi — comitetele 
sindicale organizează slab 
activitatea culturală, do
vedesc insuficientă iniția
tivă și perseverență pe a- 
cest tărîm.

Dacă de la perfecționa
rea ghidajului în muzee și 
pînă la organizarea spec
tacolelor în marile între
prinderi, sau crearea u- 
nor cinematografe specia
lizate, instituțiile de cul
tură și artă au infinite po
sibilități de a-și spori con
tribuția la educarea este
tică a marelui public, 
există și alți factori care 
condiționează formarea, e- 
voluția gusturilor. Bună
oară, critica.

Cum preciza prof. univ. 
MARCEL BREAZU — 
„este vorba și despre ca
litatea generală a reper
toriului, dar și despre 
existența unor carențe se
rioase și în domeniul 
popularizării și răspîn- 
dirii culturii muzicale; 
critica de specialitate nu 
intervine operativ și efi
cient pentru a face ac-' - 
cesibile publicului larg 
tendințele noi. Ori intere
sul și receptivitatea pu
blicului, gusturile sale de 
calitate trebuie dezvoltate 
de către cei care au o 
funcție socială în acest 
sens : criticii. Observația 
se referă și la publicul și 
— respectiv — critica de 
cinema. Se observă încă, 
la o parte a publicului 
insuficienta înțelegere a 
specificului fiecărei arte. 
Unii spectatori se intere
sează exclusiv de anecdo
tica povestirii cinemato
grafice, tot așa cum unii 
ascultători de concerte 
vor să știe cu precizie „ce 
anume a vrut să descrie 
compozitorul", fără a-și 
da seama că muzica pune 
în clocot sensibilitatea ar
tistică prin alte mijloace 
decît cele concret re
prezentative. Este o 
problemă de educație 
estetică, limbajul unei 
arte poate fi învățat 
și trebuie să fie învățat în 
procesul de formare a 
gusturilor". Fără îndoială 
însă că existența unor ca
tegorii ale publicului care 
se manifestă necivilizat în 
timpul rulării unui fi'.. ■ 
ca „Femela nisipurilor , 
ca și succesul de casă al 
unei pelicule firave ca 
„Minunata Angelică", nu 
poate să justifice caracte
rul pernicios al reperto
riului cinematografic din 
unele săptămîni. Criticul 
D. I. SUCHIANU a afir
mat că afluența spectato
rilor la „super-producții" 
nu este în mod obligato
riu indiciul unor gusturi 
sub-evoluate, dar că, în 
unele cazuri, poate acțio
na negativ asupra orien
tării marelui public. A 
ține seama de gusturile 
publicului înseamnă a le 
stimula evoluția.

Ceea ce se impune este 
ca ținînd seama tocmai de 
diversitatea de gusturi, de 
existența unor categorii 
de public încă neformat, 
instituțiile de cultură și 
artă să excludă, din acti
vitatea lor rutina, preju
decățile de orice natură^ 
pentru a deveni în mod 
real propagatoare ale bu
nului gust, conform unor 
principii estetice aplicate 
cu fantezie și cu consec
vență.



V

FA P TUL

DIVERS
Inventar mobil

Capre negre ? Fie, deși nu 
ne dau lapte — atît sînt de 
sălbatice I Li s-au făcut re
cent inventarul în regiunea 
Argeș. Sînt aproximativ 3 000 
exemplare din aceste monu
mente ale naturii în munții 
Făgărașului și Lotrului, pe 
creste... Dar aici nu ajung 
vînătorii I

A 20 000-a căsătorie!

Cu prilejui sărbătorii naționale 
a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, vineri la amiază, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București. Iakșa Petrici, a oferit o 
recepție.

Au participat: Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
și al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Bucur 
Schiopu, Adrian Dimitriu. Ștefan 
Bălan, Aurel Moga. miniștri, Ion 
Cosma, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului popular al 
Capitalei, Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.C.R., con-

Ana Popa, funcționară la 
Oficiul stării civile al Sfatului 
popular orășenesc Oradea, a 
asistat ieri la cea de-a 20 000-a 
căsătorie încheiată în prezen
ta sa. Pe cînd suta de mii ?

Alarma falsă

Venind la servici, personalul 
Farmaciei nr. 3 din "Capitală a 
fost cuprins de panică : ușa 
era deschisă. S-a telefonat 
de urgentă la miliție: „Far
macia a fost prădată". Sosiți la 
fata locului, lucrătorii miliției 
au constatat că responsabilul 
(și ceilalți) uitaseră să încuie 
ușa la plecare.

Nu lipsea nimic (în afară de 
simțul de răspundere...).

Colecționarul

Prima Conferință națională de 
psihologie, care s-a desfășurat timp 
de trei zile în amfiteatrul „Nicolae 
Titulescu" al Universității din 
București, s-a încheiat sîmbătă 
seara. La solicitarea unui redactor 
al agenției „Agerpres", la sfîrși- 
tul lucrărilor, prof. dr. docent Ale
xandru Roșea, membru corespon
dent al Academiei. președintele 
Comitetului de organizare, a decla
rat :

Una din cele mai importante 
concluzii ale primei noastre reu
niuni de asemenea proporție se 
referă la abordarea multilaterală 
a diverse studii de ordin psiholo
gic — problema învățării, gîndirii, 
limbajului, atenției — privite din 
diferite unghiuri de vedere. 60 la 
sută dintre rapoartele prezentate 
au avut un caracter aplicativ^ ur-

din Batiștei SEMINAR NATIONAL
ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC
J J JDoi salariatl ai întreprinde

rii de electricitate, în timp ce 
verificau instalația în blocul 
de pe strada Batiștei 11, au 
descoperit. într-o nișă telefo
nică de pe casa scărilor, la^e- 
tajul VI, 49 ceasuri de mînă 
noi, „Atlantic" și „Dox-a". Co
lecționarul este invitat să se 
prezinte de urgentă... pentru 
inventarierea obiectelor.

Cornuri ? Sînt

între 26—28 noiembrie, Institutul 
de științe economice „V. I. Lenin" 
și Institutul de petrol, gaze și 
geologie, din Capitală, găzduiesc a 
patra ediție a Seminarului natio
nal științific studențesc, organizat 
de Ministerul învățămîntului și U- 
niunea Asociațiilor Studenților din 
România. Lucrările acestuia oglin
desc contribuția cercurilor științi
fice studențești la rezolvarea unor 
probleme practice cu privire la co
ordonarea si planificarea econo
miei. geologie, petrol și mine. (Agerpres)

Azi în Capitală ■ ■■ ■

înfruntînd o formație redutabilă

illl

pe stadionul „Republicii"

Una 'din școlile generale din 
Capitală. Pauză. Elevii se grăbesc 
spre culoarul de la parter. Aici 
se vînd produse de franzelărie- 
patiserie. Pînă ieri, Trustul de ali
mentație publică înființase bufe
te în 14 școli generale și licee 
din Capitală. In alte 25 se vor 
înfiinfa curînd. Tonete cu pro
duse alimentare pe gustul copii
lor au fost Instalate în majori
tatea școlilor bucureștene.

An venit sâ repare...

IERI LA NEAPOLE
tzsnciaannnapKaKwnMnHaMnitzKsaBcxxamnnaMBnRasMHM

în timp ce executa lucrări 
de izolare a teraselor, folosind 
„foc deschis*, o echipă con
dusă de V Beniciu — de la 
întreprinderea raională de 
construcții și reparații — a 
provocat un incendiu în imo
bilul nr. 22—24 de pe Calea 
Victoriei. Chemată la fa|a lo
cului, compania V-a pompieri 
București a lichidat focul care 
tindea să ia proporții. De no
tat : stricăciuni provocate de 
oameni venițl să repare...

Se anunță jucării

Pregătiri pentru decembrie, 
„Luna cadourilor*. întreprin
deri ale industriei republicane 
și locale pregătesc un sorti
ment bogat de jucării. Auto
mobile, limuzine electrice (cu 
telecomandă 1) aeronave, Moș 
Gerilă colindător, „Barbă cot"... 
S-au adus în magazine 300 000 
păpuși. „Romarta copiilor' 
deschide un tîrg al jucăriilor. 
Magazinele specializate din 
țară vor organiza demonstrații 
cu jucării mecanizate.

3

Selecționatele de rugbi ale Fran
ței și României se întîlnesc astăzi 
la ora 14,30 pe stadionul „Republi
cii" din Capitală, într-o partidă de 
mare atractivitate, așteptată cu in
teres de publicul sportiv al ambe
lor țări. Tradiția confruntărilor di
recte dintre rugbiul francez și ro
mân este dublată, de această dată, 
de caracterul oficial al întîlnirii, 
meciul contînd pentru „Cupa Na
țiunilor".

Partida România—Franța se a- 
nunță deosebit de pasionantă, fiind 
dificilă pentru ambele tabere. Fos
tul căpitan al „naționalei" Fran
ței, Michel Crauste, distins recent 
cu titlul de „Cavaler al Legiunii de 
onoare", a declarat unui corespon
dent al ziarului nostru : „De zece 
ori am jucat contra rugbiști- 
lor români și le pot aprecia 
jocul în deplină cunoștință de cau
ză. Pentru noi, orice meci cu ro
mânii a însemnat un examen ex
trem de dificil, uneori mai dificil 
chiar decît un meci din cadrul 
„Turneului celor cinci națiuni". 
Abilității și tehnicii francezilor, 
românii le-au opus o condiție fi
zică perfectă, o voință surprinză
toare. un moral solid, fără com
plexe. „15“ român posedă o teh
nică perfectă la înaintare. Meciul 
de la București rămîne deschis ori
cărui rezultat".

Galați. Vineri, între orele 
13—17 în 27 de blocuri s-au 
blocat toate cele 59 ascensoa
re. 4 500 de persoane au par
curs, urcînd și coborînd, peste 
500 km. Antrenament pentru 
maraton. Data viitoare este 
invitată (la întrecere) și con
ducerea Î.R.E Galați.

Nu mai sînt locuri

Bazinul acoperit Floreasca găz
duiește astăzi, cu începere de la 
ora 17, meciul de polo dintre echi
pa Dinamo București și formația 
italiană Pro Recco Genova. întîl
nirea se desfășoară în cadrul 
turneului final al celei de-a IV-a 
ediții a „Cupei campionilor euro
peni", din care mai fac parte for
mațiile Partizan Belgrad și Dy
namo Magdeburg.

Agenția O.N.T. Carpați din 
București făcea ieri înscrieri 
la revelionul turistic numai 
pentru stațiunile Tușnad și 
Govora. în celelalte stațiuni, 
locurile au fost reținute — din 
vreme 1 — de către solicitanți 
mai prevăzători.

Derbiul de volei feminin Dinamo 
— Rapid, de aseară din sala Flo
reasca s-a încheiat cu scorul de 
3—2 (15—G, 15—13, 13—15, 8—15,
15—10) pentru dinamoviste.

S.F. IUGOSLAVIA

cultură, zia-

unor misiuni 
membri ai

ducători ai unor instituții cen
trale și ai unor organizații ob
ștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință și 
riști.

Au luat parte șefii 
diplomatice și alți 
corpului diplomatic.

*
cineaști iugoslavi, 
țara noastră, s-a 

dimineața cu zia-

Delegația de 
care se află în 
întîlnit sîmbătă 
riști din Capitală. Cu acest prilej, 
artiștii oaspeți au răspuns la în
trebările ziariștilor cu privire la 
activitatea lor, la dezvoltarea și 
realizările cinematografiei din 
țara vecină și prietenă.

(Agerpres)

mărind rezolvarea practică a unor 
probleme privind activitatea de 
muncă, procesul de învățămînt și 
sectorul medico-sanitar. Ele au reu
șit să demonstreze că cercetările 
din domeniul psihologiei muncii 
pot contribui la soluționarea dife
ritelor probleme ridicate de as
pectele moderne ale muncii indus
triale, îndeosebi cele legate de pro
ducția automatizată.

în discuțiile purtate pe margi
nea comunicărilor, a adăugat el, 
participants au scos în evidență 
necesitatea extinderii și adîncirii 
cercetărilor referitoare la motiva
ția învățării și a muncii, dezvol
tarea aptitudinilor și a creativită
ții gîndirii, în cadrul procesului 
instructiv-educativ din școli, fa
cultăți și al activităților pionie
rești.

în cadrul unei manifestări ase
mănătoare. la Universitatea „Ale
xandru Ioan Cuza" din Iași se vor 
întîlni — la începutul lunii de
cembrie — tineri care studiază lim
ba română. Concomitent, în cen
trul universitar Timișoara se va 
desfășura seminarul consacrat se
lecției și ameliorării animalelor, 
la care vor participa studenții fa
cultăților de medicină veterinară 
ale institutelor agronomice.

(Agerpres)

vitregia arbitrajului, fotbaliștii noștri
au făcut un joc onorabil

După zilele de ploaie neîntreruptă, 
sîmbătă la Neapole timpul a fost fru
mos. în „orașul soarelui’ — cum este 
numit Neapole — cerul senin și vîn
tul ce sufla dinspre mare, alungînd 
norii, au oferit un cadru prielnic des
fășurării partidei dintre Italia și Româ
nia. Pasionafii „tifosi” napolifani au o- 
cupat cu mult timp înainte tribunele 
stadionului „San Paolo* împodobit cu 
drapelele italian și român. Apariția 
„Squadrei azzura" este salutată de 
pocnetul petardelor, cu vuietul sire
nelor și sunetului sutelor de trompete.

Desigur la ora cînd transmit aceas
tă corespondență, iubitorii sportului 
din țara noastră cunosc, din relatările 
crainicului radioului și din imaginile 
transmise de televiziune, rezultatul și 
desfășurarea acestei partide de fotbal.

Deși învinsă, echipa noastră a fă
cut un joc frumos, deschis, a intrat pe 
teren cu încredere și siguranță, a de
monstrat putere de luptă și, în unele 
momente, a acționat dezinvolt, nein- 
fimidîndu-se de faima și pregătirea 
redutabilei formații adverse. Infirmînd 
corul unor pesimiști, ale căror pro
nosticuri cunoșteau „note* și tonali
tăți variind de la sumbru la tragic, 
fotbaliștii români au făcut un joc o- 
norabil. Rezultatul final este cunoscut : 
3—1 (sau, ca să fim corecți și să res
pectăm adevărul faptic, 2—1).

Scorul a fost deschis de echipa 
noastră. Apărarea gazdelor, cu faima 
betonului lui „Inter", și a fenomena
lului Sarfi, a fost destrămată în minu
tul 7, de un atac impetuos finalizat, 
prinfr-un șut puternic, de debutantul 
Dobrin. Surpriză generală pe întregul 
stadion. România conducea cu 1—0 
la Neapole I Italienii revin în ofensivă. 
Apărarea noastră intervine calm și 
lansează contraatacuri periculoasei 
mai ales pe partea lui Pîrcălab și Fră- 
filă. Timpul trecea și se părea că 
pauza dintre reprize va găsi echipa 
noastră în avantaj. Dar în minutul 30, 
s-a produs o adevărată lovitură de 
teatru. La un șut-cenfrare al lui Maz
zola, Dafcu, aflat înaintea liniei de 
poartă, parează mingea lovind-o de 
pămînf în fața porții. Spre stupefac
ția noastră ca și a altor observatori 
și ziariști de la masa presei, arbitrul 
vest-german Schulenberg acordă... 
gol. Pînă Ia ce grad a mers această

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Petre Blajovici, a primit 
sîmbătă dimineață delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Guineea, condusă de Diakite 
Moussa, membru al Biroului Poli
tic Național al Partidului Demo
cratic din Guineea, ministrul co
merțului exterior și al băncilor.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Gheorghe Cioară, Mihai Ma
rinescu, Nicolae Giosan, miniștri, 
membri ai conducerii unor minis
tere.

•k
în aceeași dimineață, oaspeții 

guineezi au făcut o vizită la Mi
nisterul Comerțului Exterior, unde 
au fost primiți de ministrul 
Gheorghe Cioară. Au fost de față 
reprezentanți ai conducerii unor 
ministere economice. La Ministerul 
Afacerilor Externe, membrii de
legației au fost întîmpinați de Mi
hai Marin și Vasile Gliga, adjuncți 
ai ministrului afacerilor externe.

în timpul vizitelor, oaspeții au

Cronica zilei
AJUTORUL

CRUCII ROȘII ROMÂNE 
PENTRU POPULAȚIA 

SINISTRATĂ DIN ITALIA
Ca urmare a recentelor inunda

ții din Italia, care au produs mari 
pagube umane și materiale, Crucea 
Roșie a Republicii Socialiste Ro
mânia a trimis populației italiene 
sinistrate un ajutor în medicamen
te și alimente.

★

Sîmbătă, la Galeriile de artă din 
Capitală (Bd. N. Bălcescu) a avut 
loc vernisajul expoziției de grafică 
publicitară organizată de către U- 
niunea artiștilor plastici. 85 de ar
tiști expun aici cîteva sute de afișe, 
pliante, discuri, etichete, ambalaje, 
mărci poștale.

★

Unul dintre cei mai reputați di
rijori sovietici contemporani, Ghe- 
nadi Rojdestvenski, s-a aflat sîm
bătă seara la pupitrul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu" în concertul de 
la Studioul Radioteleviziunii. El a 
prezentat publicului „Trei dansuri 
românești" de Theodor Rogalski, 
Concertul nr. 2 pentru pian și or
chestră de Brahms și Simfonia fan
tastică de Berlioz

italienilor
(min. 43)

este vi-

„ușurință* s-a putut vedea șl din 
faptul că, deși el se afla la cîțiva 
zeci de metri de poartă, el n-a mai 
consultat pe arbitrul de tușă, dicfînd 

gol. Astfel a egalat Italia.
Celelalte goluri acordate 

au fost înscrise de De Paoli 
și Mazzola (min. 67).

Incontestabil, deși scorul 
ciat de arbitraj, victoria italienilor este 
meritată și reflectă o superioritate 
reală a acestora, reflectată în special 
în tehnica individuală, în jocul ra
pid, în plină viteză, pătrunderi in
cisive, cursivitate. Echipa Italiei a 
confirmat că este una din cele mai 
bune formații de pe continent ; nu 
de mult, a învins echipa U.R.S.S. (a 
patra clasată la „mondialele" din An
glia) și a întrecut net Bulgaria, altă 
participantă la turneul final al „mon
dialelor".

După încheierea meciului, antreno
rul echipei „Infernazionale", H. Her
rera, a declarat : „Astăzi, spre sur
prinderea tuturor, românii nu au fă
cut un joc de apărare, ci au acționai 
deschis, în atac, ca și cînd ar fi ju
cat pe propriul teren. Remarc, în mod 
deosebit, pe Pîrcălab, un jucător de 
talie internațională, pe Frățilă și pe 
Dobrin. Apărarea nu a fost însă la 
înălțimea înaintașilor...’.

Echipa noastră a manifestat unele 
lacune de dată mai veche : a șutat 
puțin la poartă, în apărare a dove
dit nesiguranță. Deseori mingea a 
fost lansată cu întîrziere, parcă cu în
cetinitorul, în contrast cu rapiditatea 
cu care dădeau drumul la balon ita
lienii. Este de menționat totodată și 
comportarea mai slabă a unor înain
tași care au ținut puțin mingea (Dri- 
dea, spre exemplu).

Tn concluzie se poate spune că 
sîmbătă pe stadionul „San Paolo”, 
deși a pierdut, echipa noastră a lăsat 
o bună impresie, dovedind că poate 
presta un joc valoros. în orice caz, 
în partida-retur de la București, punc
tele pierdute la Neapole pot fi cîșfi- 
gate. Cu condiția însă ca antrenorii 
să remedieze lacunele care se ma
nifestă în compartimentul apărării.

Ion MARGINEANU
26 noiembrie, prin telefon. 

fost însoțiți de Nicolae Toader, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Valentin Steriopol, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior.

★
Sîmbătă dimineața, delegația de 

partid și guvernamentală a Repu
blicii Guineea, condusă de Diakite 
Moussa, membru al Biroului Poli
tic Național al Partidului Demo
cratic din Guineea, ministrul co
merțului exterior și al băncilor, a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul Eroilor Luptei pentru Li
bertatea Poporului și a Patriei, 
pentru Socialism.

La solemnitate au luat parte Ion 
Cosma, membru al C.C. al P.C.R. 
și al Consiliului de Stat, Nicolae 
Toader. adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai 
Comitetului orășenesc București al 
P.C.R., Ministerului Comerțului 
Exterior și Băncii Naționale a Re
publicii Socialiste România, gene
rali și ofițeri superiori.

(Agerpres)

In drum spre Sofia

LOUIS SAILLANT
NE VIZITEAZĂ TARA

Sîmbătă a sosit la București 
Louis Saillant, secretar general al 
Federației Sindicale Mondiale, ca
re în drum spre Sofia, unde ur
mează să participe la Sesiunea 
Consiliului General al F.S.M., va 
face o scurtă vizită în țara noas
tră. |

La sosire, în Gara de Nord, au 
fost de față Constantin Drăgan, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, membri ai conducerii 
sindicatelor din țara noastră.

(Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a conti

nuat să se răcească în toate re
giunile tării. Cerul a fost varia
bil, mai mult noros în Transil
vania și Banat, unde cu totul 

■izolat s-au semnalat precipitații, 
slabe sub formă de burniță. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între zero grade 
la Satu Mare și Ocna Șugatag 
și 10 grade la Tg. Ocna, Tulcea, 
Jurilovca, Constanța și Manga
lia. în București : vremea s-a 
răcit. Cerul a fost variabil. Vîn
tul a suflat slab pînă la potri
vit. Temperatura maximă a 
atins 9 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 28, 29 și 30 noiembrie. In 
țară : vreme relativ rece, cu ce
rul schimbător. Vor cădea pre
cipitații izolate, mai ales în 
vestul țării. Vîntul va sufla po
trivit din sectorul nord-vestic. 
Temperatura se menține cobo- 
rîtă la început, apoi va crește 
ușor, începînd din sud-vestul 
țării. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 5 și plus 5 grade, 
mai coborîte la începutul inter
valului, iar maximele între 2 
șl 12 grade. în București: vre
me relativ rece, cu cerul schim
bător. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere către 
sfîrșltul intervalului.

(Urmare din pag. I)

grup de comandos-i, format 
din 21 de tineri „meo“ pă
răsiseră armata dușmană și, 
reîntorși în locurile natale, 
se alăturaseră forțelor patrio
tice conduse de partidul 
Neo Lao Haksat. Astfel de 
cazuri au devenit, în ultima 
vreme, destul de frecvente, 
tulburările ce agită armata 
fantoșă nefiind străine de 
limpezirea unor conștiințe.

Zilele care s-au scurs de 
la 21 octombrie, de la ten
tativa loviturii de stat a ge
neralului Thao Ma au adus, 
cum spuneam, unele preci
zări, unele elemente și date 
noi ce permit, în momentul 
de față, o definire mai clară 
a evenimentelor amintite. 
Divergențele dintre diverse
le grupări militare de dreap
ta, țîșnite la suprafață cu o 
violență deosebită, aduc în 
prim plan un mare număr 
de personaje. După surse 
bine informate, atacul aerian 
al generalului Thao Ma, în
dreptat împotriva grupului 
militarist de extremă dreap
tă al lui Kuprasith Abhay 
(șeful adjunct al statului 
major al armatei laoțiene și 
comandantul regiunii mili
tare nr. 5) ar fi fost prece
dat de o înțelegere în secret 
cu ofițeri superiori din în
suși sînul statului major de 
la Vientiane. Faptul că a- 
tacul celor 13 piloți, în frun
te cu Thao Ma, a vizat ex
clusiv persoana lui Kupra
sith și grupul acestuia (țin
ta bombelor fiind nu numai
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în interesul 

dezvoltării relațiilor

româno
O manifestare a sentimentelor 

prietenești, sincere și cordiale, pe 
care și le nutresc reciproc po
poarele român și egiptean, a strîn- 
selor relații de colaborare între 
România și R.A.U. — astfel ar pu
tea fi caracterizată sintetic vizita 
președintelui Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, în Republica Arabă 
Unită.

Vizita, la acest înalt nivel, a 
constituit un bun prilej de adîncire 
a cunoașterii și apropierii între 
cele două țări prietene. Programul 
călătoriei, bine conceput și reali
zat, variat și interesant, a oferit 
înalților oaspeți români posibilita
tea de a-și întregi imaginea des
pre R.A.U. Întîlnirea cu vestigiile 
antichității egiptene înmănuncheate 
la Muzeul National, Piramide, Lu
xor, Valea regilor, au impresionat 
prin ceea ce reprezintă ele — r6- 
dul geniului creator, al talentului 
șl al gustului de frumos ale po
porului egiptean. Oaspeții români 
au vizitat cîteva din realizările de 
astăzi ale Egiptului, printre care se 
remarcă barajul de la Assuan, con
strucție gigantică, care începînd 
din 1970, anul terminării lucrărilor, 
va aduce o contribuție importantă 
la dezvoltarea economică a întregii 
țări. Vizitele la șantierul baraju
lui și hidrocentralei de pe Nil, ca 
și la uzinele chimice „Kima" 
s-au transformat în calde manifes
tări ale prieteniei și simpatiei po
porului egiptean fată de poporul 
român.

întreaga vizită s-a desfășurat 
sub semnul prieteniei ce leagă cele 
două popoare. Călcînd pe pămîntul 
egiptean, acolo unde a sălășluit 
străvechea civilizație pe care isto
ria omenirii o consemnează în 
primele ei file, președintele Chivu 
Stoica a evocat bogatele tradiții 
ale legăturilor dintre cele două po
poare, năzuința lor comună de-a 
lungul vremurilor, de a se cunoaș
te mai bine unul pe celălalt, de a 
conlucra în folosul păcii, libertății 
și progresului, și a transmis dîn 
partea poporului de la poalele 
Carpafilor un călduros mesaj de 
salut harnicului și talentatului po
por de pe Valea Nilului. Președin
tele Consiliului de Stat a dat o 
înaltă apreciere politicii Republicii 
Arabe Unite îndreptate spre întă
rirea păcii mondiale șl lupta îm
potriva colonialismului și neocolo- 
nialismului.

Poporul egiptean a făcut o caldă 
primire oaspeților români, remar
cată și de ziarele cairote. Iată cîte
va titluri: „Poporul R.A.U. urează 
călduros bun venit ilustrului său 
oaspete" (Le Progres Egyptien); 
„O călătorie de-a lungul podului 
prieteniei între România și R.A.U." 
(Al Akhbar) ; „Cairo și-a deschis 
brațele pentru a-și primi oaspe
tele" (Al Ahram). Presa a publicat, 
pe spatii largi, articole și fotogra
fii relevînd atmosfera deosebită în 
care a decurs întreaga vizită.

Profunda simpatie cu care egip
tenii au înconjurat pe oaspeți a 
fost exprimată de președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, care 
a elogiat succesele poporului ro
mân în dezvoltarea economiei și 
culturii sale naționale, contribuția 
sa la cauza păcii, înțelegerii și co
laborării internaționale, politica 
dusă de România în sprijinul luptei 
popoarelor din Africa și Asia îm
potriva agresiunii șl intervenției 
imperialiste.

o

statul major, ci și garnizoa
na de la Chinaimo, sediul 
regiunii militare nr. 5, pre
cum și locuința lui Kupra
sith) întărește ideea unei 
prealabile înțelegeri cu ofi
țeri superiori de la Vientia
ne. S-a citat tot mai frec
vent, în zilele următoare a- 
tacului, numele generalului 
Uan Ratikul, șeful statului 
major al armatei laoțiene, a 
cărui semnătură, în mod cu 
totul inexplicabil, dar eloc
vent pentru unii observatori, 
lipsește de pe comunicatul 
oficial asupra evenimentelor 
de la 21 octombrie (comu
nicatul fiind semnat doar de 
Kuprasith, adjunctul său). 
Sînt binecunoscute, în 
cercurile laoțiene, divergen
țele dintre cei doi generali, 
punctele de vedere opuse 
manifestate de ei în ce pri
vește o viitoare debarcare a 
trupelor S.U.A. în sudul 
Laosului, pentru crearea fai
mosului „culoar Est-Vest" 
între Tailanda și Vietnamul 
de Nord. Se știe că Uan 
Ratikul și-a manifestat, în 
această privință, dezaproba
rea, făcîndu-și cunoscută po
ziția în fața generalului 
Sharp, comandantul forțelor 
S.U.A. în Pacific. După u- 
nele știri, Uan Ratikul s-ar 
afla în prezent în Tailanda, 
unde s-a refugiat și gene
ralul Thao Ma.

Evoluția acestor eveni
mente marchează o încor
dare continuă, o înfruntare 
tot mai deschisă de inte
rese, adversități și ambiții 
politice. E pentru prima 
oară, subliniază observatorii,

cînd contradicțiile care ma
cină statul major al armatei 
laoțiene răbufnesc cu o ase
menea violență, căutîndu-și 
rezolvarea pe calea luptei 
armate. în ciuda unor de
clarații oficiale liniștitoare, 
provenite din surse Wa
shington — Vientiane, acest 
element de structură al si
tuației actuale nu poate fi 
nicicum ignorat. în cercu
rile opiniei publice laoțiene 
se vorbește, de altfel, tot 
mai intens, despre eventua
litatea unei „lovituri de for
ță" în sînul statului major.

Un alt eveniment, deve
nit public foarte recent, re
liefează adîncirea crescîndă 
a contradicțiilor pe plan mi
litar. Este vorba de un puci 
militar avîndu-1 drept țintă 
pe generalul Kong Le, co
mandantul așa-numitei „ar
mate neutraliste" cu sediul 
principal Ja Vang Vieng, în 
nordul Laosului. Evenimen
tul, declanșat la 17 octom
brie, deci anterior atacului 
lui Thao Ma, a fost trecut 
sub totală tăcere de oficia
litățile de Ia Vientiane; 
postul de radio guverna
mental n-a suflat un cu- 
vînt despre acest subiect. 
Este o tăcere mai mult 
decît stranie, cel puțin în 
raport cu cazul Thao Ma, și 
care, după unii observatori, 
încearcă să camufleze o sta
re de lucruri nu tocmai 
prielnică politicii S.U.A. și 
guvernului de la Vientiane.

Sînt cunoscute intențiile 
S.U.A., manifestate tot mai 
fățiș în ultima vreme, pri

în conformitate cu spiritul prie
teniei reciproce dintre cele două 
popoare, se dezvoltă astăzi relații
le politice, economice și cultural- 
științifice româno-egiptene, care 
înregistrează o evoluție mereu as
cendentă, fant subliniat în timpul 
convorbirilor oficiale dintre pre
ședinții Chivu Stoica și G. A. 
Nasser. Cu acest prilej s-a consta
tat existenta unor noi posibilități 
pentru extinderea și adîncirea co
laborării dintre cele două țări, în 
domeniul economic, cultural și teh- 
nico-științific, părțile exprimîn- 
du-și hotărîrea de a folosi toate 
căile în vederea dezvoltării multi
laterale a relațiilor dintre Româ
nia și Republica Arabă Unită.

La sfîrșltul vizitei a fost dat pu
blicității un comunicat comun în 
care părțile își reafirmă punctele 
de vedere convergente în legătură 
cu factorii de bază care influen
țează situația internațională. Abor- 
dînd problema vietnameză, cele 
două părți au cerut cu hotărîre în
cetarea imediată, necondiționată și 
definitivă a bombardamentelor 
împotriva R. D. Vietnam, subli
niind că poporul vietnamez tre
buie lăsat să-și exercite dreptul 
inalienabil de a-și hotărî, fără a- 
mestec dinafară, propriul său vii
tor. Părțile au cerut retragerea 
trupelor străine intervenționiste 
din Vietnamul de sud și aplicarea 
strictă a acordurilor de la Geneva 
din 1954. România, ca și R.A.U., își 
exprimă convingerea — se arată 
în comunicat — că singura bază 
sănătoasă a relațiilor dintre țări 
și popoare o constituie respectarea 
principiilor suveranității și inde
pendentei naționale, neamestecu
lui în treburile interne ale altor 
state, a dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta și de 
a-și alege modul de viată potrivit 
propriei sale voințe.

Referindu-se la problema dezar
mării, șefii celor două state au sub- 
liniat^necesitatea adoptării urgente 
de măsuri care să ducă la elimina
rea completă a pericolului nuclear, 
esențial în acest sens fiind interzi
cerea armelor atomice și distruge
rea stocurilor existente. în legătu
ră cu încheierea unui tratat de 
neproliferare a armelor nucleare, 
cele două părți consideră că un a- 
semenea tratat trebuie să conțină 
un echilibru reciproc acceptabil de 
responsabilități și obligații între 
țările nucleare și nenucleare.

Evidențiind importanta întăririi 
rolului și eficacității O.N.U., păr
țile s-au pronunțat pentru resta
bilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze în acest forum și în 
alte organisme internaționale, ast
fel încît O.N.U. să reflecte cu fide
litate realitățile lumii contempo
rane.

Vizita a constituit un prilej de 
reafirmare a politicii României, de 
solidaritate cu aspirațiile popoare
lor din Africa spre progres, pentru 
apărarea independentei lor națio
nale.

După cum se arată în comuni
cat. președintele Nasser a acceptat 
cu plăcere invitația de a vizita 
tara noastră.

Opinia publică din România se 
bucură de rezultatele pozitive ale 
vizitei președintelui Consiliului de 
Stat în R.A.U., vizită care a adău
gat potente noi colaborării fruc
tuoase româno-egiptene, aducînd 
o contribuție prețioasă la cauza 
păcii și înțelegerii între popoare.

Nicolae POPOVICI

vind integrarea armatei de 
16 batalioane a lui Kong Le, 
cu care Washingtonul cola
borează direct, trimițîndu-i 
chiar și experți militari în 
armata guvernului de la 
Vientiane, în scopul de a 
opune o forță mai eficace 
armatei populare de elibe
rare a Laosului. E cunoscu
tă, de asemenea, atitudinea 
mai mult decît rece cu care 
Kong Le a întîmpinat aces
te intenții, fapt care i-a a- 
tras, ca mijloc de presiune, 
diminuarea sensibilă â aju
torului S.U.A. Epica eveni
mentelor e semnificativă. La 
11 octombrie, Kong Le a 
plecat la Bangkok. Șase zile 
mai tîrziu, un grup de ofi
țeri au decretat, la Vang 
Vieng, răsturnarea genera
lului Le și apropiata unire 
a trupelor sale cu armata 
laoțiană.

în cercurile politice din 
capitala laoțiană se vorbea 
despre manevre destinate 
a-1 ^hotărî pe Kong Le să 
părăsească Tailanda, pre
zența sa în această țară 
nascînd, implicit, pericolul 
unei eventuale colaborări cu 
Thao Ma și Fumi Nosavan,

E greu de prevăzut, deo
camdată, viitoarea evoluție a 
evenimentelor. Mă gîndesc 
însă, în aceste clipe, la ti
nerii „meo" întorși în zona 
eliberată, la toți cei care, ca 
și ei, dincolo de ceața unor 
evenimente contradictorii, 
descoperă tot mai profund 
chipul adevărat al dușma
nului independenței patriei 
lor.



Vizita delegației P.C.R. in Japonia
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conferință de presă L. Johnson a declaratLa o

că se aș- 
favorabile.

copenhaga PRIMA RONDĂ DE NEC

uzina va b

NEW YORK 26. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat vineri, la reco
mandarea Comitetului economic și 
financiar, rezoluția cu privire la 
„suveranitatea permanentă a sta
telor asupra resurselor lor natu
rale". Acest document reafirmă 
dreptul inalienabil al tuturor sta
telor de a-și exercita ■ suveranitatea 
permanentă asupra resurselor na
turale în interesul, dezvoltării lor 
naționale și subliniază faptul că 
resursele naturale ale țărilor în 
curs de dezvoltare constituie baza 
dezvoltării lor economice, în ge
neral, și a progresului lor indus
trial, în special.

Prima instalație din lume care folosește mișcarea mareelor pentru a produce energie electrică — uzina mareo- 
motrice de pe fluviul Rance — a fost inaugurată sîmbătă de președintele de Gaulle. în vara anului viitor, cînd 
uzina va fi definitiv terminată, ea va avea o putere instaldtă de 240 000 kW și va produce anual 

544 000 000 kW/h

SODOMEA
POPOARELOR
IUGOSLA VIEI

BELGRAD 26. — Corespondentul
Agerpres, N. Plopeanu, transmite: în 
cadrul festivităților consacrate sărbătorii 
naționale a popoarelor iugoslave, sîmbătă 
seara președintele Iosip Broz Tito a ofe
rit o recepție la sediul Vecei Executive 
Federale.

Sîmbătă s-a deschis la Belgrad expo
ziția „Lupta de eliberare națională în 
operele artiștilor plastici" la care expun 
298 de sculptori, pictori și graficieni. Cu 
prilejul celei de a 25-a aniversari a răs
coalei popoarelor iugoslave împotriva 
cotropitorilor hitleriști, au fost decernate 
ordine și medalii.

★

MOTORUL CARE
FUNCȚIONEAZĂ CU 

LUMINĂ

Prima instalație din lume care folosește mișcarea mareelor pentru a produce energie electrică — uzina mareo- 
motrice de pe fluviul Rance — a fost inaugurată sîmbătă de președintele de Gaulle. în vara anului viitor, cînd 

fi definitiv terminată, ea va avea o putere instaldtă de 240 000 kW și va produce anual 
544 000 000 kW/h

Probleme de politică externă 
expuse de președintele R.A.U.

CAIRO 26 (Agerpres). — Cu pri
lejul începerii lucrărilor celei de-a 
4-a sesiuni a Adunării Naționale 
a Republicii Arabe Unite, preșe
dintele Gamal Abdel Nasser a ros
tit un discurs, în care a mențio
nat că guvernul țării sale duce o 
politică externă independentă. Re
ferindu-se la agresiunea Statelor 
Unite în Vietnam, președintele 
R.A.U. s-a pronunțat pentru înce
tarea bombardamentelor asupra 
Republicii Democrate Vietnam și 
pentru retragerea trupelor străine 
din această țară, pentru a se da
posibilitatea poporului vietnamez acțiuni ale guvernului în domeniul 
să-și hotărască singur soarta. economiei.

Vorbitorul a pronunțat un aspru 
rechizitoriu la adresa forțelor re
acționare din lumea arabă. Repu
blica Arabă Unită, a arătat pre
ședintele Nasser, s-a pronunțat și 
se pronunță pentru restabilirea li
bertăților social-politice ale po
porului din Arabia de sud și va 
sprijini în continuare lupta sa îm
potriva colonialismului și imperia
lismului. Președintele Republicii 
Arabe Unite a condamnat pactul 
islamic.

Referindu-se la problemele in
terne, Nasser a arătat că este ne
cesară o reevaluare a actualelor

TOKIO 26 (Agerpres). — Dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., care face 
o vizită în Japonia, la invitația C.C. 
al Partidului Comunist din Ja
ponia, a avut vineri o întîl- 
nire cu tovarășii Kenji Miya
moto, secretar general al C.C. 
al P. C. din Japonia, Satomi 
Hakamada, membru al Prezidiului 
și al Secretariatului C.C. al P.C. 
din Japonia, Shoichi Kasuga, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. din

Japonia, Koichiro Ueda, membru 
supleant al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Japonia, și Takeshi Wata
nabe, membru supleant al C.C.. al 
P.C. din Japonia. Convorbirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească de caldă prietenie.

în aceeași zi, delegația P.C.R. a 
vizitat redacția și tipografia zia
rului „Akahata", organul central al 
C.C. al P.C. din Japonia, iar seara 
tovarășul Kenji Miyamoto a oferit 
o masă tovărășească în cinstea de
legației Partidului Comunist 
mân.

La Sarajevo, în prezența președintelui 
Vecei Executive Federale, Petar Stam- 
bolici, a fost dată în folosință noua cale 
ferată care leagă orașul cu portul Ploce 
de la Marea Adriatică. Felicitînd pe 
constructori, Petar Stambolici a arătat că 
aceasta rezolvă problema transporturilor, 
impusă de dezvoltarea rapidă a econo
miei Bosniei și Herțegovinei.

Aproape 1 300 000 de alegatori urugua- 
yeni sînt chemați astăzi în fața urnelor 
pentru a desemna pe viitorii lideri națio
nali și departamentali. Protagoniștii în
fruntării sînt, ca de obicei, cele două pu
ternice partide rivale : Blanco — în pre
zent partid de guvernămînt, și Colorado — 
aflat în opoziție.

Concomitent cu alegerile, are loc un 
referendum prin care corpului electoral îi 
vor fi supuse reforme constituționale, pre- 
conizîrid înlocuirea actualului „sistem co
legial" de conducere a țării cu unul pre
zidențial.

ROMA (de Ia corespon
dentul nostru). — In
tr-un articol recent în 
„Scînteia", savantul italian 
profesorul Giulio Natta, lau
reat' al . premiului Nobel, 
invita cititorii la o privire 
în chimia polimerilor. Îmi a- . 
mintesc că într-o discuție 
anterioară cu marele chi
mist, prof. Natta îmi spu
nea : „Descoperirea polime- 
rizării etilenei deschide o 
fereastră spre alte domenii 
ale științei ■, viitorul apro
piat o va demonstra". Și vi
itorul a demonstrat-o în mod 
spectaculos.

In emisiunea televizată de 
miercuri seara, „Orizonturi 
ale știin(ei și tehnicii", a 
fost prezentată o importan
tă descoperire științifică fă
cută de profesorul milanez; 
așa-numitul „motor cu lumi
nă", care a produs o ade
vărată senzație în cercurile 
științifice de aci. O simpla 
fișie din noua fibră sintetică 
făurită în laborator de prof. 
Natta și de colaboratorii săi, 
denumită „polibutatiena 1,4 
Trans", este capabilă să se 
contracte sub influenta unei 
surse luminoase de căldură, 
devenind astfel sufletul unui 
nou și revoluționar motor 
care funcționează cu ajuto
rul luminii. Particularitatea 
noii fibre constă în aceea 
că, atunci cînd este supusă 
unei temperaturi de peste 
76 grade, se contractă, pen
tru a-și recîștiga apoi pro
prietățile inițiale cînd tem
peratura revine la valoarea 
normală. Această extraordi
nară capacitate, necunoscu
tă pină acum la nici o fibră 
artificială, a fost folosită de

savant pentru realizarea mo
torului ,,cu iumină".

Este ’ vorba, fără îndoială, 
de un prim exemplar expe
rimental, dar după cum a- 
preciază specialiștii, nu este 
departe ziua cînd motoare 
de acest gen acționate de 
căldura soarelui vor putea 
oferi omenirii energie la un 
preț de cost scăzut.

B SOFIA. Au fost data 
publicității Directivele 

celui de-al IX-lea Congres 
al P.C. Bulgar cu privire la 
dezvoltarea economiei na
ționale a țării în perioada 
1966—1970. înaintea adop
tării lor, proiectul de direc
tive a fost supus unei largi 
dezbateri.

MOSCOVA. Alexel Ko- 
E“““ sîghin, ■ președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., s-a întîlnit cu con
ducătorii sindicatelor sovie
tice, participant! la un se
minar. A. Kosîghin a vorbit 
despre rezultatele prelimi
nare ale îndeplinirii planu
lui economiei naționale pe 
1966, subliniind 
teaptă rezultate

[O HAVANA. Ministerul 
““ Afacerilor Externe; al 
Cubei a dat publicității 5 
declarație în care se arată 
că Ia 25 noiembrie un grup 
de contrarevoluționari a a- 
tacat un post de grăniceri 
din Havana și au capturat 
o ambarcațiune cu care au 
încercat să fugă. Trei con
trarevoluționari au fost a- 
restați. Se pare că alți doi 
participant! la atac au pie
rit în mare.

ESS WELLINGTON. în ale- 
gerile parlamentare din 

Noua Zeelandă, Partidul 
național de guvernămînt a 
obținut 44 de mandate, 
Partidul laburist (de opozi
ție) — 35, iar Partidul cre
ditul social — un mandat.

COPENHAGA 26 (Agerpres). — 
Spre surprinderea observatorilor 
politici, la Copenhaga s-a anunțat 
sîmbătă că consultările între pri
mul ministru danez, Otto Krag, 
liderul Partidului social-democrat 
și Aksel Larsen, liderul Partidului 
socialist-popular, în vederea for
mării unui nou guvern, au eșuat. 
Neînțelegerile dintre cele două 
partide au la bază deosebiri esen
țiale între platformele lor în pro
bleme cheie ale politicii interne și 
externe. Dacă eșecul negocierilor 
între liderii celor două partide va 
fi definitiv, coaliția social-demo- 
cratilor cu socialiștii-populari, care 
urma să confere noului guvern o 
majoritate confortabilă în parla
ment, nu va mai putea fi reali
zată. La încheierea consultărilor 
de sîmbătă cu liderul partidului 
socialist-popular, Larsen, primul 
ministru Krag a reafirmat inten-

ția guvernului său de a rămîne în 
continuare la conducerea țării. 
Fără sprijinul socialiștilor-popu- 
lari, noul guvern va rămîne însă 
minoritar în parlament ca și îna
inte de organizarea alegerilor an
tic ipate.

WASHINGTON 26 (Agerpres).— 
La 25 noiembrie, președintele 
Johnson a avut la reședința sa din 
Texas o întrevedere cu vicepreșe
dintele S.U.A., Humphrey, cu 
Mansfield și Dirksen, liderii par
tidelor democrat și republican din 
Congresul american. A fost trecu
tă în revistă situația militară din 
Vietnam. La încheierea întrevede
rii, președintele S.U.A. a ținut o

scurtă conferință de presă, în care 
a recunoscut că trupele america
ne dislocate în Vietnamul de sud 
suferă pierderi importante. El a 
subliniat că în perioada actuală se 
face o analiză „a întregului buget" 
privind reducerea și limitarea tu
turor cheltuielilor „importante" în 
lumina războiului din Vietnam.

HANOI 26 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că la 24 noiem-

brie formațiuni de avioane de 
bombardament americane au bom
bardat regiuni populate și obiec
tive economice din 6 provincii 
nord-vietnameze. De asemenea, au 
fost atacate unele cartiere populate 
de la periferia orașului Haifong.

La 23 noiembrie, unități ale 
Armatei Populare din portul Hai

fong au doborît cel de-al 1 560-lea 
avion american.

P.C. DIN SPANIA
DESPRE MĂSURILE
ADOPTATE
LA MADRID

PARIS 26 (Agerpres). — Agen
ția Union Franșaise d’Informa- 
tions a dat publicității decla
rația Comitetului executiv al 
Partidului Comunist din Spania 
în care este expusă poziția con
ducerii partidului față de legis
lația aprobată zilele trecute de 
parlamentul spaniol referitoare la 
reformele constituționale față de 
de așa-numitul „referendum" asu
pra acestei legislații. Poporul spa
niol, se arată în declarație, nu do
rește o lege ce aduce modificări 
aparente și lasă neatinsă puterea 
despotică a dictatorului, ci o ade
vărată democrație. Poporul cere 
reale libertăți democratice : liber
tatea presei, a întrunirilor, a or
ganizării, cere legalizarea partide
lor politice, ca el să aibă posibi
litatea să aleagă pe cale democra
tică organele guvernamentale, în 
baza votului universal. în decla
rație se arată că unul din scopu
rile „referendumului" constă în a 
crea aparența „democratizării" re
gimului franchist. Comitetul exe
cutiv al partidului subliniază ne
cesitatea de a se pune capăt dic
taturii, ca Spania să poată pro
mova o politică externă indepen
dentă. corespunzătoare intereselor 
sale naționale.

Partidul comunist cheamă la 
boicotarea „referendumului", la u- 
nirea tuturor forțelor care se pro
nunță împotriva dictaturii.

Deasupra palatului Schaumburg — 
„Palatul alb din Bonn" cum i se mai 
spune — flutură ca deobicei drape
lul. Cancelarul Erhard, demisionar 
dar încă fitular, se află la masa lui 
de lucru, deși nu mai lucrează — 
glumesc între ei ziariștii — decît pen
tru subminarea eforturilor depuse de 
succesorul său în vederea constituirii 
unei noi coaliții guvernamentale. In 
clădirea din Welckersfrasse nr. 2, 
peste drum de palatul cancelariafu- 
lui, Kurt Georg Kiesinger activează 
intens, dar nu este cancelar. De a- 
proape trei săpfămîni el a fost de
semnat de către Partidul Uniunea 
creșfin-democrafă —■ Uniunea creșfin- 
socială (U;C.D. — U.C.S.) să-i urmeze 
lui Erhard. Va reuși să formeze un nou 
guvern ?

„Războiul nervilor" a început chiar 
în ziua cînd Kiesinger, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al landului Baden-Wurffemberg a 
fost investit de fracțiunea sa par
lamentară ca pretendent la succe
siunea lui Erhard. „Welf am Sonn
tag" a amintit de apartenența sa la 
partidul lui Hitler. „Abend-Zeifung", 
„Kolner Stadt-Anzeiger", „General- 
Anzeiger" au consemnat faptul în pa
gina înfîi. I se reproșa lui Kurt Kie
singer că încă din 1933 a fost mem
bru al partidului național-socialist, că 
în 1940 a fost angajat la ministerul de 
externe condus de Ribbentrop la sec
ția de propagandă prin radio, că din 
1941 a făcut parte din consiliul de ad
ministrație al societății de radio pen- 

G." ca 
de ex-
propa-

tru străinătate „Inferradio A. 
om de legătură între ministrul 
terne Ribbentrop și ministrul 
gandei Goebbels.

In ajunul alegerii sale în 
de candidat la funcția de 
Kiesinger însuși a prevenit acest atac, 
declarînd că în 1934, după puciul lui 
Rohm, s-a dezis de partidul național- 
socialist, intrînd în rîndurile opoziției. 
Ulterior, secretariatul său a publicat 
un document emis de Camera de de
nazificare din Scheinfeld (Bavaria), în 
care se arată că Kiesinger n-a avut în 
partidul nazist „nici responsabilitate, 
nici grad". In replică, ziarul „General- 
Anzeiger" a amintii un protocol al 
serviciului de informații SS din 1944 
în care se precizează că în consiliul 
de administrație al lui „Inferradio" — 
înființat în ianuarie 1942 „pentru a

calitate 
cancelar*

cîșfiga popoarele străine în favoarea 
unei noi ordini sub conducere germa
nă" — figura și Kiesinger. Alte docu
mente evocate de unele ziare vest- 
germane relevă că în 1943 el a fost 
numit director adjunct al secției ra
diofonice a ministerului de externe, 

într-un interviu acordat ziarului 
„Welf am Sonntag", fruntașul social-

contactele dintre cele două fărî tre
buie bazate pe încredere recipro
că și pe dorința de a se asigura pa
cea. „Deschiderea spre Est este o 
necesitate pentru poporul nostru", a 
precizat Kiesinger. Prin aceste decla
rații, noul candidat a căutat să vină 
în întîmpinarea cercurilor din R.F.G. 
care se pronunță pentru o platformă 
mai realistă atî* pe planul relațiilor 
internaționale, cît și pe planul re
lațiilor infergermane. Declarațiile sale 
au fost întîmpinate nefavorabil de

Ev ol u ț i a
crizei politice

democrat dr. Karl Mommer a declarat 
că dacă în politica internă aparte
nența lui Kiesinger la partidul națio- 
nal-socialist n-ar avea o mare 
portanfă, pe plan extern aceasta „joa
că un rol foarte mare". El a amintit 
că în octombrie 1950 Kiesinger și-a 
mai pus candidatura la postul de can
celar, dar că în urma opoziției fostului 
președinte al P.S.D., Kurf Schuh- 
macher, care a evocat trecutul lui 
Kiesinger, acesta a renunțat. Ade
nauer însuși a intervenit în dispută 
în apărarea lui Kiesinger.

După prima confruntare, spiritele 
calmîndu-se, premierul landului Ba- 
den-Wiirtfemberg a putut începe 
consultările. La Bonn, declarația sa 
de principiu a fost, în general, apre
ciată pozitiv. Candidatul partidului 
U.C.D.-U.C.S. consideră relațiile fran- 
co-germane „problema-cheie a Euro
pei’ și afirmă că ele frebuie „reîn
noite". Referindu-se la Uniunea So
vietică, Kiesinger a subliniat că, în 
ciuda diferențelor de sistem politic,

Erhard, Schroder și alți fruntași ai 
partidului U.C.D.-U.C.S.

„Siiddeutsche Zeifung", în arfi- 
im- colul „Bonn, Bavaria și criza", vor

bește despre divizarea conducerii 
U.C.D.-U.C.S., îndeosebi pe proble
mele de politică externă. în sînul a- 
cestui partid, după cum arată ziarul, 
s-au cristalizat două curente contrarii : 
așa-zisul „lobby-atlantic" și „lobby-ul 
european", cel dinfîi rămînînd favo
rabil tendinței pro-americane.

în caruselul speculațiilor pe mar
ginea coalițiilor posibile și probabile, 
formulele s-au succedat. La un mo
ment dat, liberalii au sugerat o coa
liție cu P.S.D., femîndu-se că, la re
morca partidului U.C.D.-U.C.S., ei ar 
fi amenințați cu dispariția de pe are- 
n' politică. Dar, pentru P.S.D., ca și 
pentru partidul U.C.D.-U.C.S. ei apar 
— așa cum s-au dovedit timp de cinci 
ani — un partener nesigur. Ideea 
„marii coaliții* (U.C.D.-U.C.S.-P.S.D.) 
înfîmpină, la rîndul ei, greutăți pare- 
se redutabile. Cu toate acestea, pur-

făforul de cuvînf al U.C.D., Willy Ras- 
ner, a declarat, sîmbătă, după înche
ierea convorbirilor dintre liderii celor 
două partide că „condițiile prealabi
le unei coaliții între creșfin-democrați 
și social-democrafi sînt reunite". El a 
adăugat că rezultatele convorbirilor 
vor fi supuse spre aprobare organe
lor conducătoare și grupurilor parla
mentare ale celor două partide și a 
arătat că Kiesinger speră că toate ho- 
fărîrile necesare pentru formarea u- 
nui nou guvern vor putea fi adop
tate în cursul săpfămînii viitoare, a 
declarat Rasner. Președintele Parti
dului social-democrat, Willy Brandt, 
s-a limitat să declare că conducerea 
partidului se va pronunța luni asupra 
căilor de urmat.

Pe de altă parte, observatorii re
marcă faptul că în situația politică 
creată, Partidul național-democrat a 
obținut avansuri la ultimele alegeri. 
Unii oameni politici, ca, de pildă, Franz 
Josef Strauss în declarațiile făcute 
după alegerile din Bavaria, au încer
cat să acrediteze ideea falsă că exis
tența P.N.D. ar fi o expresie a „de
mocrației". Cererilor de interzicere a 
P.N.D., mereu mai insistente în rîndu- 
rile tineretului și intelectualilor, li se 
replică cu așa-zisul „principiu al liber
tăților democratice". Dar cei ce invo
că acest „argument" refuză să-și pună 
problema cum se împacă el cu interzi
cerea partidului comunist. Esfe intere
sant că zilele acestea, cu prilejul unor 
marșuri mute organizate de tineretul 
studențesc, membri ai organizațiilor 
sindicale și membri ai celor trei partide 
principale la Darmstadt, Bayreuth și 
Koln, au apăru* pancarte cu lozinci 
ca „Tineretul nu vrea nazism" și, în 
același timp, unii participant au ce
rut legalizarea partidului comunist, 
Este semnificativ că însuși primul mi
nistru bavarez Alfons Goppel, deși a 
considerat că neo-nazismul „nu repre
zintă un mare pericol în Bavaria", 
referindu-se la rezultatul alegerilor, 
a adăugat : „Drept vorbind, am sperat 
că aceasta nu se va întîmpla". Secre
tarul general al U.C.S., Anton Jau- 
mann, a declarat că „organizațiile și 
metodele P.N.D. sînt o întoarcere la 
o gîndire extrem-naționalistă, de mult 
depășită".

In aceste condiții, rezolvarea cri
zei de guvern, care a intrat în cea 
de-a patra săptămînă, continuă
rămînă tot afît de nebuloasă ca și la 
începutul ei.

sa

Horia LIMAN

Apariția „smog“- 
ului, — o ceată 
grea formată din 
mase de aer poluat 
concentrate de-a- 
supra New Yorku- 
lui — l-a determi
nat pe guvernato
rul Rockefeller să 
decreteze „starea 
de alertă", care 
interzice pe o anu
mită perioadă uti
lizarea automobi
lelor, în afara ca
zurilor de urgență, 
și obligă la reduce
rea consumului de 
combustibil solid. 
Vicierea atmosfe
rei acestui mare o- 
raș, peste limitele 
permise, are loc 
periodic, datorită 
condițiilor clima
terice specifice, 
care nu permit o 
primenire a mase
lor de aer.

gg ULAN BATOR. La șe- 
““ dința de închidere a 
Congresului Uniunii Tinere
tului Revoluționar din R. P. 
Mongolă, a luat cuvîntul 
J. Țedenbal, prlm-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, care a vorbit despre 
cele mai importante sarcini 
ale dezvoltării economiei 
naționale și culturii țării, 
subliniind Importanța deo
sebită a educării tinerii ge
nerații în spiritul tradițiilor 
revoluționare și de luptă 
ale partidului și poporului.

H LONDRA. La înapoie
rea de la Moscova, 

George Brown, ministrul a- 
facerilor externe al Angliei, 
a declarat ziariștilor că a 
avut cu conducătorii so
vietici convorbiri sincere, 
în timpul cărora au fost 
examinate amănunțit pro
bleme internaționale impor
tante.

HELSINKI. In holul 
““ teatrului orașului fin
landez Valkeakoski, a avut 
loc deschiderea festivă a 
expoziției de scenografie 
romanească, organizată de 
Asociația de prietenie Fin
landa — România cu spriji
nul I.R.R.C.S.

KȘ3 ANKARA. Congresul 
““ Partidului Muncitoresc 
l-a confirmat în funcția de 
președinte pe Mehmet Aii 
Aybar. Acesta a declarat 
presei că partidul său va 
lupta pentru dezvoltarea 
țării pe o cale necapitalis- 
tă. într-o Carte Albă, pu
blicată în preajma Congre
sului său, Partidul Dreptă
ții, care se află la putere, 
reafirmînd adeziunea la 
Pactul Atlanticului de Nord, 
acordă, totodată, un loc 
important tratativelor în 
curs în veeferea revizuirii 
acordurilor bilaterale dintrq 
Turcia șl Ș.țj.A. Dezvolta
rea relațiilor cu țările socia
liste se află printre preve
derile principale ale politi
cii externe a Partidului.

R3 NEW YORK. Reprezen- 
tantul permanent al 

Cambodgiei la O.N.U., a dat 
publfcității o scrisoare adre
sată președintelui Consiliu
lui de Securitate, în care 
arată că avioane americane 
și sud-vietnameze au violat 
în ultimul timp de 56 de ori 
spațiul aerian al Cambod
giei, că nave militare ameri
cane au pătruns în apele 
teritoriale cambodgiene.

BRASILIA. Președintele 
Braziliei, Castello Bran

co s-a angajat vineri, într-o 
scrisoare către liderul ma
jorității guvernamentale din 
Senat, să nu mai aplice pe
deapsa de anulare a manda
telor și de privațiune do 
drepturi politice împotriva 
membrilor Senatului și Ca
merei Reprezentanților.

© Demonstrații antiguvernamentale

izolat cîteva© Armata a orașe

SITUAȚIEâ

AMMAN 26 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă anunjă că în sec
torul iordanian al Ierusalimului și 
în alte localități din Iordania au 
loc demonstrafii antiguvernamen
tale. Manifestanfii se pronunță îm
potriva politicii guvernamentale și 
a regelui Hussein în diferite pro
bleme ale lumii arabe. Poliția ior
daniană a intervenit pentru repri
marea demonstrațiilor, ajungîn- 
du-se la cioci.iri soldate cu victi
me omenești. Agenția France

Presse menționează că în 
Nablus și Hebron, izolate 
ful tării, de trei zile se desfășoară 
o grevă totală. Vineri seara a fost 
izolat și orașul Ramallah care, ca 
și cele două precedente, se află 
sub un strict control al armatei. 
Surse oficiale din Amman au a- 
nunțat că vineri după-amiază au 
fost introduse restricții de circu
lație și în sectorul iordanian al 
Ierusalimului.

orașele 
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