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ADDIS ABEBA 8. — Trimișii cerilor externe, și Mircea Nicolaes-

CUM S-A APLICAT ÎN ACEST AN 
RETRIBUȚIA SUPLIMENTARĂ 
ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE?

H Orizonturi noi la 
interferența a 
două științe stră
vechi

speciali M. Moarcăș și C. Oprică 
transmit: Joi, 8 decembrie, la Ju
bilee Palace din Addis Abeba au 
avut loc convorbiri oficiale între 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Chivu Stoica, și Maiestatea Sa 
Haile Selassie I, împăratul Etio
piei.

La convorbiri au participat din 
partea română Bujor Almășan, 
ministrul minelor, George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului afa-

cu, ministrul României la Addis 
Abeba.

Din partea etiopiana au parti
cipat Aklilu Habte Wold, primul 
ministru, T. W. Kidane Wold, mi
nistrul curții imperiale, Alo Yilma 
Deressa, ministrul finanțelor, Ato 
Abeba Retta, ministrul comerțu
lui și industriei, Ato Ketema Yifru, 
ministrul afacerilor externe, Major 
'Assefa Lemma, ministrul minelor, 
dr. Minasse Haile, ministrul, de 
stat pentru informații și turism,

Gebi’e Tsedik, ministrul de stat 
pentru reforma agrară și admi
nistrație, și Tekle Tsadik Mckouria, 
ministrul Etiopiei în România.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de cordialitate și înțelegere re
ciprocă, au fost abordate probleme 
privind relațiile dintre cele două 
țări și probleme ale situației in
ternaționale actuale.

S-a hotărît să fie dat publicității 
un compnicat comun.

ii Faptul divers

Manifestări
la Addis Abeba

în primăvară, sub îndrumarea 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, uniunile re
gionale și raionale au desfășurat o 
largă acțiune in vederea extinderii 
și generalizării în cooperativele a- 
gricole a sistemului retribuției su
plimentare. potrivit căruia mem
brii cooperatori sînt retribuit! nu 
numai în funcție de volumul zile- 
lor-muncă realizate, ci și de pro
ducția obținută. Acum, făcîndu-se 
bilanțul oportunității extinderii a- 
cestei forme stimulative de retri
buire a muncii cooperatorilor in
tr-un număr incomparabil mai 
mare de unități decît în anii tre- 
cuti. se constată un fapt care me
rită menționatîn cooperativele 
agricole care au aplicat retribuirea 
suplimentară s-au obținut rezultate 
mult mai bune în producție, crcs- 
cînd corespunzător ciștigul mem
brilor cooperatori.

„Cunoscînd de la începutul anu
lui că pentru orice spor de pro
ducție realizat față de plan — ne 
spunea tov. Ilie Brăitaru, președin
tele cooperativei agricole Gîrla 
Mare, regiunea Oltenia — vor fi 
retribuiți suplimentar, cooperatorii 
au muncit mai bine ca oricînd. Ur
marea, cooperativa a realizat ve
nituri mai mari decît cele prevă
zute cu peste 1 500 000 lei, iar coo
peratorii care au contribuit la ob
ținerea acestui succes primesc nu
mai ca plată suplimentară, în total, 
550 0.00 lei“.

Șiț. îl exemplelor de acest fel este 
foarte lung. Aceasta denotă, pe de 
o parte, că uniunile cooperatiste, 
precum și consiliile de conducere 
din multe cooperative agricole au 
organizat bine acțiunea de extin
dere și aplicare concretă a acestui 
sistem, iar. pe de altă parte, forța 
lui de mobilizare a țăranilor coo
peratori în lupta pentru sporirea 
producției. Subliniind acest lucru 
nu putem trece cu vederea greșe
lile scoase la iveală de ancheta 
noastră în ce privește aplicarea re
tribuției suplimentare. Vom insista 
'mai mult asupra unora dintre ele. 
întrucît cunoașterea lor amănunți
tă. precum și a cauzelor care le-au 
determinat, poate servi uniunilor 
cooperatiste și consiliilor de con
ducere din cooperativele agricole 
pentru organizarea mai temeinică, 
în anul viitor, a acestei acțiuni.

o cerință obligatorie, hotărîtoare 
pentru bunul mers al treburilor 
obștești în toate ramurile de pro
ducție. în regiunile Bacău. Oltenia 
și Crișana, retribuția suplimentară 
s-a extins mult, îndeosebi la cul
tura porumbului, la sfecla de za
hăr. floarea-soarelui și cartofi, a- 
dică în brigăzile de cîmp. Anumite 
progrese fată de anii anteriori 
s-au înregistrat și în zootehnie și 
legumicultură. în general însă a- 
ceste ultime două sectoare au fost, 
vitregite. în raionul Oradea, de 
exemplu, doar 20 din cele 50 de 
unități existente au hotărît să apli
ce retribuția suplimentară la fer-

mele de animale, în raionul Cala
fat 26 din 42 ș.a.m.d.

La cooperativa agricolă „1 
Mai" din Mâglavit, regiunea 
Oltenia, brigadierul legumicol, 
exprimînd dorința cooperatorilor, 
a cerut consiliului de conducere să 
extindă retribuția suplimentară și 
la grădina de legume. Legumicul
torii au aflat,de la cooperatorii

Anchetă realizată de: 
Radu ATANASESCU, 
Victor DELEANU, Gheor- 
ghe BALTĂ, Ion PITICU

g ASISTENTA TEHNICĂ
Șl CALITATEA
PRODUSELOR

■ DOUA POETE

■ Porți spre mare
(Continuare în pag. a III-a)

Alteța Sa Imperială, prințul 
moștenitor al Etiopiei, Merid Az- 
match Asfa Wosen, a oferit joi la 
amiază la reședința sa un dejun 
în onoarea președintelui Consiliu
lui de Stat al României. Chivu 
Stoica, și a soției sale.

Au participat Maiestatea Sa 
Haile Selassie I, împăratul Etio
piei, membri ai familiei imperia
le, primul ministru Aklilu Habte 
Wold, generalul locotenent Abby 
Abeba, președintele senatului, 
membri ai guvernului.

Au luat parte persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe președin
tele Consiliului de Stat.

Președintele Chivu Stoica și so
ția au oferit, joi seara un banchet 

’în. salogriele hotelului, imperial 
.Ghion, în onoarea Maiestății Sale 
Haile Selassie I.

Au luat parte membrii’ îamiliei 
imperiale, conducători ai statului 
etiopian și persoanele oficiale ro
mâne. ■ ■

In timpul banchetului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie, cei doi șefi de stat au 
rostit toasturi.

După banchet, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România și soția au ofe
rit o recepție.

Au luat, parte împăratul Etiopiei 
și membrii familiei -imperiale, mi
niștri și alte personalități ale vie
ții politice, conducătorii principa
lelor instituții centrale din Addis 
Abeba.

Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale române, precum 
și șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați în capitala Etiopiei.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

★ .
In cursul dimineții de joi oas

peții români au vizitat o școală 
specială pentru recuperarea capa
cității de muncă a infirmilor, pre
cum și un spital, aflate în apro
pierea capitalei Etiopiei.

Cu acest prilej gazdele s-au re
ferit la preocupările autorităților 
etiopiene în domeniul ocrotirii să
nătății publice și al prevederilor 
sociale.

De ce sînt vitregite 
zootehnia 

și legumicultura?
Ca unități mari, socialiste, coo

perativele agricole dezvoltă. în 
funcție de condițiile naturale și e- 

;conomice existente, mai multe ra
muri de producție : cultura plan
telor de cîmp. zootehnia, legumi
cultura. pomicultura, viticultura 
etc. Cointeresarea tuturor coope
ratorilor în sporirea producției este

Pregătiri 
pentru 
sărbătorile 
de iarnă

Nu numai calendarul, dar și 
prima zăpadă vestesc apro
pierea sărbătorilor de iarnă. O 
veche și frumoasă tradiție a 
poporului nostru cere ca aces
tea să fie intîmpinate cu ma
sa încărcată, cu brazi împodo
biți, cu cadouri pentru mari și 
mici. Ce pregătiri fac orga
nele comerciale din Capitală 
pentru satisfacerea acestor ce
rințe ? Iată cîteva amănunte 
ce ne-au fost furnizate de că
tre Direcția comercială a Sfa
tului popular al orașului Bucu
rești.

In primul rînd, s-au luat 
măsuri ca în zilele de sfîrșit 
de an să se găsească pe pia
ță în cantități satisfăcătoare 
produse alimentare ca : păsări 
tăiate, carne, preparate de 
carne, lapte și produse lac
tate, diferite soiuri de vi
nuri etc. In afara celor 
86 depozite pentru desfa
cerea vinurilor pentru a- 
casă, se vor înființa în acest 
scop alte 200 puncte de des
facere. Cele două trusturi de 
cofetării și răcoritoare au in
tensificat de pe acum prpduc- 
ția laboratoarelor proprii. în 
luna decembrie ele vor pune 
în vîțzare peste 100 000 torturi,

D. ȘTEFAN

(Continuare în pag. a II-a)

tensiiicat de pe acum prpduc- 
ția laboratoarelor proprii. în 
luna decembrie ele vor pune 
în vîțzare peste 100 000 torturi,

D. ȘTEFAN

(Continuare în pag. a II-a)

Piatra Neamț în acest început de iarnă Foto : Gh. Vințllă

După ce recunoști
specificul atmosferei studențești?
Este un adevăr demonstrat că 

fiecare colectivitate umană pre
zintă unele trăsături specifice da
torate vîrstei, îndeletnicirii sau 
formației comune a celor care o al
cătuiesc.

Pornind de la acest adevăr ne-am 
întrebat: oare, mergînd la o reu
niune studențească poți să recu-

noști, poți să-ți dai seama că cei 
care animează sala sînt studenți?

Iată carnavalul anual de la In
stitutul de arhitectură „Ion Mincu". 
Săli luminate feeric, decorate cu 
fantezie și gust, treci de pe terasa 
japoneză cu plante exotice și lam
pioane multicolore, în salonul tur
cesc cu arabescuri și arcade au
rite, sau în barul tip „western". 
Ești trezit de sunetul trompetelor, 
care anunță apariția în mici care 
alegorice a invitaților de onoare

„SC1NTEIA" 1967
ÎN CURS DE APARIȚIE
ALMANAHUL

• Știți din ce se compune un 
menu sideral ?

• „Homo consumens" este in
tr-adevăr o sperietoare ?

• Cunoașteți noile reguli și semne 
ale circulației rutiere ?

• Ce oferă o vizită la Muzeul 
profesiilor omenești — de la 
sala agriculturii pînă la sala 
astronauticii ?

lată cîteva 
șurile în

...Bahrein, Barbados, Bhutan,..; 
ce știți despre suprafața, 
populația, limba vorbită și 
specificul geografic al acestor 
țări ?

• Vîrsta dragostei este și vîrsta 
căsătoriei ?

• Care este adresa tuturor „sta
țiilor autoservice" din țară ?

ANCHETA 
SOCIALĂ

studii sau ceva din... „folclorul" fa
cultății pe care o urmezi. Așa se 
creează acel cunoscut spirit de so
lidaritate cu colegii de studiu — 
atît de străvechi în tradiția uni
versitară. Pricepi parcă acum pen- 
tru prima oară că ești student, că 
ai trecut definitiv proba grea a 
examenului de admitere, pricepi 
ce înseamnă „Gaudeamus igitur 
iuvenes dum sumus" și te bucuri 
și dorești să trăiești din plin a- 
ceastă tinerețe.

★

Alteori însă „pentru nimic în 
lume" nu poți să crezi că ești prin
tre studenti.

— Nu poți să crezi că reuniunea

aceea banală' în care nu ai putut 
sesiza nici un fel de notă speci
fică a fost un bal al studenților, 
— se plîngea o studentă din anul 
I al facultății de istorie din Bucu
rești. Ce să mai zici de un bal ăl 
bobocilor organizat la începutul 
lunii decembrie ? — se întreba 
MIHAI MOLDOVAN, student de la 
Institutul agronomic din Cluj.

— Nu poți să crezi că atmosfe
ra apăsătoare cu aer închis și 
fum înnecăclos este o atmosferă 
studențească și că individul acela 
netuns, cu cămașa descheiată, sau

Natalia STANCU

(Continuare în pag. a II-a)

din întrebările la care găsiți răspun- 
ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1967

— cadre didactice — ce vor acorda 
premii, după ce vor asista la para
da costumelor și măștilor, la un 
program artistic.

Sau, iată, solemnul bal al ..bo
bocilor", la una dintre facultățile 
Universității din Cluj, să zicem la 
cea de filozofie. De la intrare ți 
se dă o atenție cu totul specială. 
Apare rectorul care, sub uriașul 
panou „Bine ați venit!“. adre
sează cuvinte calde celor care pri
vesc încă timid în jur și vorbește 
despre noua lor calitate, noile lor 
îndatoriri. Studenții mai mari in- ' 
tonează imnul studențesc și încet 
încet îl cînți o dată cu ei, intri 
în rîndul Tor, începi să-i cunoști. 
Afli cite ceva despre obiectele de

OIELARIIHUNEDORENISI-AU ÎNDEPLINIT 
iOai anual

Joi, în schimbul doi de lucru, odată cu elaborarea celei de-a 
25 000 tone de oțel dată peste prevederile de plan de la începu
tul anului, oțelarii de la Combin^ul siderurgic Hunedoara au 
îndeplinit angajamentul anual luat în întrecerea socialistă. Ei 
au produs în 11 luni, cu același număr de cuptoare, mai mult 
cu 117 873 tone de metal, comparativ cu perioada corespunză
toare a anului trecut. Succesul se datorește îndeosebi utilizării 
oxigenului în cuptoarele de mare capacitate, ca intensificator 
al procesului de elaborare a metalului, și sporirii cu peste 5 Ia 
sută a indicelui planificat de folosire a capacităților de produc
ție. Sau redus, de asemenea, consumurile specifice și cheltu
ielile de producție, realizîndu-se pe această cale, în sectorul 
oțelării, economii peste plan de circa 12 000 000 lei.

(Agerpres)
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OPERA
VIE
A UNEI 
FEMEI
de Petru VINTILÂ

Acum cîteva zile, în- 
tîmplarea a făcut să 

/ mă nimeresc la o sur
prinzătoare festivitate fa
milială petrecută în co
muna Moldoveni din raio
nul Urziceni : trei frați, 
din nouă, își aniversau 25 
de ani de căsnicie, își 
sărbătoreau nunta de ar
gint. In mijlocul acestei 
puternice, sănătoase și o- 
tît de frumoase familii 
trona mîndră și înmărmu
rită de fericire bătrîna 
Floarea Ștefan [orga, în 
vîrstă de 77 de ani. Ea 
era aici (împovărată de 
am și de amintiri, discre
tă, delicată și plină de o 
remarcabilă sensibilitate) 
stîlpul casei, inima și su
fletul ei. Din nouă copii 
ai Floarei, trei își sărbă
toreau — așadar — nun
țile de argint. Se aduna
seră în jurul ei nouă co
pii, douăzeci de nepoți și 
nouă strănepoți. Cel mai 
mare copil are 61 de ani. 
Următorul are 58 de ani. 
Al treilea are 55 de ani. 
Ei înșiși au copii și ne
poți. Ei înșiși au tîmplele 
încărunțite. Dar pen‘ru 
Floarea Ștefan Iorga 
chiar și ei au rămas co
pii, întocmai ca acum o

(Continuare 
în pag. a II-a)
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FAPTUL
DIVERS
O duzină
de logodne

Barbă Albastră (cel cu 
șapte neveste) a rămas în 
umbră. Un contemporan i-a 
bătut recordul. Gheorghe An- 
dor, din Cluj. Colinda locali
tățile, logodindu-se. Bătea 
palma cu socrul, încasa ar
vuna la zestre (citiți : bani, 
ceasuri, plus geamantanul cu 
trusoul miresei) și schimba 
repede decorul. într-o primă 
etapă a perfectat 12 logodne, 
pe itinerarul: Rodna Veche— 
Cluj—Sovata—Turda. Mai vi
gilentă, turdeanca a cerut... 
consimțământul miliției. Și, 
nădăjduim, o să fie nuntă 
mare — după măsură !

Străzi 
anonime

Nici o stradă din Zimnicea 
nu are tăbliță indicatoare. 
Sfatul popular al orașului 

> merită „felicitări"; Dar pe ce 
■ adresă să le trimitem 1

Achiziție9 
valoroasă

Biblioteca Centrală univer
sitară „Mihail Eminescu" din 
Iași a făcut recent o nouă a- 
chiziție : manuscrisul unei o- 
pere muzicale scrisă între anii 
1757—1762 de Mihail Haydn, 
fratele celebrului compozitor.

Pescărească
Se știe că și pescarii glu

mesc (sînt și ei vînători). Iată 
una de-a lor : să nu ceri pește 
la restaurantul „Pescarul" din 
Constanta, nu se găsește. în 
schimb preparatele de pescă
rie se servesc din belșug la 
celelalte restaurante din oraș 
(inclusiv „Lactovegetarian").

Pare glumă — dar sperăm 
că Direcția comercială a ora
șului Constanta nu va rîde.

Evoluție...»

Cunoașteți fabula cu lupul 
paznic la stină ? Gheorghe 
Mureșan făcea de pază la de
pozitul magazinului alimentar 
al întreprinderii de construcții 
forestiere din Bistrița Bîrgău- 
lui. Deci păzea. în același 
timp, și-a făcut rost de dublu
rile cheilor și noaptea, nestin
gherit, opera. Deci fura. Bani, 
alimente, mărfuri.

Cam atit. Acum îl păzesa 
alfii. Evoluțiile pazei...

Cum 
circulăm

Militia a întreprins b an
chetă în regiunea București 
pentru depistarea pietonilor, 
căruțașilor, bicicliștilor, pre
cum și a conducătorilor auto 
care nu respectă regulile de 
circulație. în numai două zile 
au „trecut pe stop" : 328 con
ducători auto, 1 749 biciclișli, 
369 căruțași și 271 pietoni. 
Totalul — peste 2 700 de con
travenienta peste 2 700 de a- 
mendati. Preferăm să-i consem
năm așa, decît la accidente.

Cine a fost 
de fapt 
minor ?

Un reșou uitat în priză a 
provocat un incediu. A ars ma
gazinul de articole electrice 
din Comănești. Cercetările au 
stabilit că vinovatul este ges
tionarul magazinului, Nicolae 
Armașu (care n-a împlinit 
încă 18 ani). Desigur, negli
jența unui minor. Dar condu
cerea O.C.L. Comerț-Mixt Moi- 
nești, încredintîndu-i gestiu
nea, 6-a dovedit mai matură?

„Floare 
rară“

Lucrătorii Grădinii botanice 
a Universității din Craiova au 
în aceste zile un prilej de sa
tisfacție. După 25 de ani de aș
teptare a înflorit aici o plantă 
din flora tropicală : Fourcroya 
fetida Han (Furcroia rău mirosi
toare). Această plantă, cu o tul
pină gigantică, de 7—8 metri, 
înflorește o singură dată în via
tă, la o vîrstă tîrzie (între 15 și 
100 de ani) și apoi moare.

Au așteptat-o un sfert de 
veac, ca s-o miroase cîteva 
zile...

Și, totuși, parcă merită.

Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDĂRIȚĂ 
Ștefan DIMICA

După ce recunoști
speciiicul atmosferei studențești?

t .

(Urmare din pag. I)
Este 

înalt 
eșua

expresia disciplinei 
gradului de respect 
fată de sine. Și to
că prezenta „străi-

noastră universitară cu- 
lîngă reuniunile săptă- 
proporții obișnuite, fes- 
anvergură, a căror ori-

STANCU, studentă, 
filologie română

două reuniuni or- 
politehnic

La „Romarta copiilor" după cumpărături...
Foto î S. Cristian

nu iese niciodată ni- 
previzibil în cel 

grad că nu poate 
o reuniune nen- 

s-a precizat cu clari-

respectuoase, 
covîrșitoare 

atmosfere e- 
profesorilor 

a-

i a ,i A : 
tovarășa Gîdea ar 
consecință. între- 
oarecum neglijentfata cu părul ciufulit, bluza verde, 

pulover roz și cisme sînt studenți. 
(ANGELA TEODORESCU — In
stitutul politehnic Galați).

' — Nu poți să crezi că învălmă
șeala aceea disgrațioasă în care 
nu ai nici pe unde să te strecori 
(dar să mai și dansezi) este reuni
une studențească. Te mai duci și 
a doua oară. începi să crezi: asta 
e 1, și a treia oară renunți defini
tiv. (IOANA ' ’
Facultatea de 
București).

Am fost la 
ganizate de Institutul 
București. Sîmbătă 26 noiembrie, 
am pătruns ușor, fără nici un fel 
de invitație sau legitimație, căci 
la Politehnică unde sînt foarte 
mulți băieți, o fată, oricine ar fi, 
este primită imediat. (Nu avem 
nimic cu spiritul ospitalier al vii
torilor ingineri, dar evident, ca
racterul de reuniune studențeas
că se anulează chiar printr-o ase
menea larghețe). La căminul 
303. mult așteptatul dans era pre
cedat de prezentarea unor imagini 
din Paris, făcută însă sec, pe un 
ton total lipsit de condescendență 
față de auditoriu (despre care se 
credea probabil că nu auzise 
viata lui de Sena si de 
Eiffel). La căminul 2 erau aștep
tați să vină, poate, după termina
rea spectacolului cîțiva artiști (Nu 
se părea că îi așteaptă cineva, sau 
că primirea lor fusese cît de cîț 
pregătită. Dar nu sîntem siguri 
pentru că nu am văzut picior de 
organizator...). Pînă at.unci trecu
se deja jumătate de oră de 
cînd muzica se revărsa peste în
căperea spațioasă cu bănc’1'’ ch+e 
de o parte și de alta a pereților (să 
remarcăm sobrietatea decorului D, 
cu dușumeaua stropită, ca să nu 
se facă praf. Foarte multi student.i 
din anul I încercaseră cu bună
voință să adopte o ținută sobră, 
îngrijită.

— Emoția inițială trece încet. în
cet, în dezamăgire și într-o 
ușoară senzație de... penibil — 
ne spunea ANA MARINESCU. 
Legasem atîtea visuri chiar și de 
reuniunea studențească 1 Mi-o ima
ginasem. ca pe un eveniment...

•— Doreați să audiati și vreo 
conferință, doreați să „schim
bați idei", să vorbiți despre ana
liza matematică... ? Reuniune în
seamnă dans, adică... eveniment 
dansant. — se amestecă 
cuție, ironic, un tînăr cu 
foarte degajate.

Nu spune nimeni că nu 
să se danseze, dar

reuniunea studențească 
să fie un eveniment cultural, un 
mijloc de îmbogățire spirituală, 
în sens platonician. Ceea ce nu 

presupune prezența obligatorie a 
conferințelor formale, plicticoase, 
lipsite de interes.. E un truism că 
orice formă se degradează dacă 
nu transmite un conținut intere
sant. Reuniunea studențească tre
buie să-I transmită.

■ Desigur, fiecare se distrează 
„așa cum îl taie capul și cum îl 
duce mintea". Cum ești, așa te și 
distrezi, spunea cineva.

Ne întrebăm însă, în numele 
multor studenți cu care am vor
bit cărui gust răspunde coborîrea 
nivelului reuniunilor ?
Fiecare vîrslă și, mai 

juvenilă are nevoie de 
propriu de recuperare a 
și de împlinire prin activități dis
tractive.

— Felul în care ne putem relaxa 
are pentru noi, studenții, o impor
tanță cu atît mal mare cu cit avem 
prin natura... secolului (aș zice) 
foarte puțin timp liber la dispozi
ție. Intrați într-un cămin studen
țesc la ora începerii unei reuniuni. 
Veți găsi cărți deschise, planșe pe 
care nu s-a uscat încă tușul.

Vă dați seama cît de bine, cît 
de inteligent trebuie să ne pregă
tim și să ne fie pregătită destinde
rea — ne spunea AUREL BĂNI
CĂ, student la T.C.M. — Institu
tul politehnic București.

în 
tutnul

în dis- 
gesturl

trebuie

trebuie

ales, cea 
un timp 
energiei

Opera
(Urmare din pag. I)

jumătate de veac. Știți 
cum sînt ospețele la țară : 
găinile sfîrîie în cuptorul 
de pîine, sticlele și dami- 
genele se golesc 
cu ochii, patruzeci 
seni vorbesc toți 
tă și, grămădiți 
colț, lăutarii găsesc cele 
mai potrivite cîntece din- 
tr-un repertoriu vechi de 
cîteva secole. în vreme 
ce unul din lăutari cînta 
cît îl ținea gura :

Un părinte e dator
Să crească nouă feciori 

am purtat cu băirîna 
Floarea Ștefan Iorga a- 
cest dialog aproape 
zațional :

— Care 
mai drag 7

— Toți, 
blestemat, 
De toți mi-a fost milă.

— Care copil a fost cel 
mai bun ?

văzînd 
de me- 
deoda- 
într-un

copil fi-a

$

sen-

fost

i-ainEu nu 
nu i-am bătut.

Cum se poate realiza oare lucrul 
acesta ?

Tradiția 
prinde, pe 
mînale de 
tivități de
gină o afli uneori în începuturile 
învățămîntului superior, „baluri" 
care au loc periodic și în funcție 
de anumite ocazii : baluri de ini
țiere a bobocilor (de care am vor
bit deja), baluri inaugurale, baluri 
ale absolvenților, baluri anuale 
(carnavalul studenților de la arhi
tectură e un astfel de bal).

Unele dintre aceste tradiții au 
fost păstrate și îmbogățite. E- 
xistă însă o mulțime de alte ini
țiative, o mulțime de prilejuri 
noi, interesante care pot contri
bui la împlinirea și desfășurarea 
armonioasă a unei reuniuni stu
dențești : sărbătorirea unui pro

fesor, a unui eveniment al anului, 
a „zilei institutului" (cum se obiș
nuiește la Galați și la Iași), popu
larizarea unei orchestre, a unor 
creații artistice.

E vorba și de cunoaște
rea valorilor intelectuale de a- 
ceeași vîrstă care se afirmă în 
celelalte domenii de activitate.
Chiar și conferința poate fi in

teresantă.
— Cred că nu mă înșel dacă vă 

spun că conferința despre dezvol
tarea actuală a sociologiei care a 
avut loc înaintea unei reuniuni or
ganizate de către Facultatea de is
torie a avut mai mult succes, mai 
mulți participant decît dansul pro- 
priu-zis — ne informa VITANOS 
CONSTANTIN, student anul al 
V-lea.

Sînt și cazuri în care zelul exce
siv duce la un adevărat bilei. 
Găsești uneori și în reuniuni 
studențești celebrul joc cu cartofii, 
cu sticlele sau cu muștarul. Și se 
rîde... E teribil de amuzant să vezi 
cum colegii tăi — legați la ochi — 
se împiedică, răstoarnă scaunele, 
își murdăresc costumele. La urma 
urmei rîsul se poate stîrni si dînd 
cu tifla, organizînd bătăi cu friscă 
sau un joc cu „cine" și „cui" îi taie 
nasturii..... cine" și „cui" îl smîn-
găle.ște pe celălalt mai caraghios.

Considerăm, de altfel, că defi
cientele nu stau atît în lîpsa spi
ritului de inițiativă, cît mai ales 
în lipsa de seriozitate, în insufi
cienta strădanie depusă în orga
nizarea reuniunilor. Fără muncă 
A„ A'ÎA

organizată 
mic.
mai 
decît 
tru care nu 
tale un scop, nu s-a fixat din timp 
un grup, sau mai bine o grupă a 
anului care să se ocupe de pavoa
zare, o alta care să facă invitațiile, 
o alta care să asigure ordinea, care 
să facă oficiul de gazdă. Nu este 
suficient să dorim o reuniune ca 
în povești. Numai visînd ne tre
zim într-o sală neprietenoasă de 
unde plecăm întrjstați. Studenții 
anului V de la arhitectură, de e- 
xemplu. își pregătesc carnavalul 
cu multe luni înainte, fac concurs 
de proiecte, se frămîntă împreună 
pentru fiecare amănunt. Calitatea 
muncii pe care organizatorii o de
pun pentru decorarea sălii, pentru 
crearea atmoșferei vesele, dar ci
vilizate, contribuie aproape ine
fabil la crearea notei de petrecere 
intelectuală. Gîndiți-vă cîtă iste
țime pot include niște panouri care 
reinterpretează celebre principii 
filozofice, cîtă subtilitate se poa
te ascunde în cîteva epigrame cu 
țintă foarte precisă, cîtă fantezie 
dar și cîtă documentare îți tre
buie ca să faci un decor exotic.

Dar reuniunea studențească nu 
reprezintă numai un mijloc de 
destindere organizat și îndrumat, 
ci și o posibilitate de apropiere 
între studenți, de apropierea a- 
cestora de profesori, de cunoaș
tere reciprocă. Prin intermediul 
ei tinerii învață cum să se com
porte la diferite nivele, în dife
rite ocazii, cum să se comporte 
cu cei de sex opus.
„Cred că reuniunile mixte or

ganizate îmnreună de două facul
tăți din institute diferite ar fi de
osebit de atractive. Pentru un stu
dent la politehnică, de exemplu, 
cunoștința cu o studentă la medi
cină, la filologie, la conservator, 
la arhitectură etc. nu poate re
prezenta decît un stimulent pen
tru îmbogățirea cunoștințelor din 
domeniile respective, cunoștințe 
pe care tocmai intr-o asemenea 
împrejurare le poate constata ca 
deficitare. în alt sens nu poate fi 
decît. foarte util ca viitorii intelec
tuali dintr-un oraș sau dintr-un 
sat să se cunoască încă de pe băn
cile facultății" — spunea tovarășa 
SUZANA GÎDEA — prorector al 
Institutului Politehnic din Bucu
rești.

Credem că propunerea intere- 
a i • r-

Crește desfacerea

produselor

de panificație
în ultimele două luni s-au desfăcut către 

populație cu 60 la sută mai multe cornuri, 
chifle, covrigi, cozonaci și alte produse de fran- 
zelărie comparativ cu perioada respectivă a 
anului 1965. Aceste produse au reprezentat 
aproape două cincimi din volumul desfacerilor 
de pîine albă și specialități.

Atingerea acestui nivel de producție și de 
desfacere se datorește măsurilor luate de către 
conducerile ministerelor industriei alimentare și 
comerțului, de industria locală și cooperația 
de consum, pentru diversificarea producției, pen
tru îmbunătățirea calității și extinderea unită
ților de desfacere. In peste 30 de orașe apro
vizionarea unităților se face de mai multe ori 
pe zi, astfel ca produsele să ajungă la consu
matori în stare foarte proaspătă. De asemenea, 
trusturile de panificație, împreună cu organele 
comerțului, au studiat și elaborat măsuri pentru 
aprovizionarea localităților rurale cu un larg 
sortiment de produse de franzelărie în cantități 
corespunzătoare.

In Capitală, întreprinderile de panificație au 
creat unități de prezentare, unde consumatorii 
găsesc o largă gamă de produse. Zilele acestea 
aici s-a introdus o nouă formă de deservire : 
livrarea anumitor produse pe bază de comenzi 
anticipate, venite de la consumatori.

i

sântă făcută de 
avea și o altă 
bați de ce vin 
îmbrăcați la reuniune, niște stu- 
denți ne-au răspuns : „Ei, sîntem 
între ai noștri !". Desigur, ținuta 
unui om este 
lui interioare, 
pe care îl are 
tuși, probabil 
nilor" poate contribui la înfățișa
rea sobră și demnă, la respectarea 
unor maniere politicoase, la adop
tarea unei atitudini

De o importantă 
pentru crearea unei 
levate este prezența 
în mijlocul tineretului. Prin 
ceasta reuniunea contribuie la 
crearea ambianței celei mai pro
pice a colaborării dintre dascăli 
și ucenicii lor, la „umanizarea în
vățăturii", la crearea unui spirit de 
„colegialitate intelectuală".

Profesorul DUMITRU M. IO- 
NESCU de la Facultatea de ma
tematici din Cluj este cunoscut 
pentru bunăvoința și plăcerea cu 
care își rupe din prețiosul său 
timp pentru a veni în mijlocul 
studenților.

— „Transmitere 
cunoștințelor ? 
numai atît. Cel 
zește, care nu 
se mărturisește 
nu le transmite o dată cu știinta 
și o părticică din experiența sa de 
viată, nu își face pe deplin dato
ria de dascăl. Învățămîntul ro
mânesc a fost ilustrat totdeauna 
de profesori care și-au asumat 
întreaga misiune, care au știut 
să se apropie, să pătrundă în su
fletul generațiilor de studenți care 
li s-au perindat pe dinainte, care 
au știut să comunice cu ei. Ase
meni elevilor, studenții au 
nevoie de modele, sînt doar 
început de drum. Profesorii 
cel de la care studenții îsi 
însuși o asemenea comportare, 
aptă să sublinieze solemnitatea e- 
venimentului sau momentului pe 
care îl trăiesc, aptă să indice 
modul civilizat de relaxare într-o 
societate civilizată. Lucrul mi se 
pare cu atît "mai util cu cît am 
observat uneori studenți t.entati 
— din neștiință — să aducă și în 
sala reuniunii comportarea spor
tivă, degajată, gestul larg, bătăile 
puternice pe umăr, rîsul zgomo
tos. Determinînd transformarea 
unor atitudini necorespunzătoare 
noi contribuim la întemeierea u- 
nor legături mai durabile între 
studenți, Ia consolidarea unor sen
timente, Ja elevația spirituală a 
tinerilor intelectuali".

Sistemul invitațiilor ar trebui să 
funcționeze mai bine și printre 
studenți. S-ar evita adunările e- 
terogene. aglomerările, s-ar crea 
mai ușor nota de solemnitate și 
gradul de intimitate necesar ca 
omul să se simtă bine. O reuni
une eșuată face să 
țiunea de petrecere 
și face ca viitorii 
transmită la rîndul 
reuniune prost organizată ? O di
fuzare masivă de maniere depla
sate, un ajutor nebănuit dat pros
tului gust.

„ex catedra" a 
Desigur, dar nu 
care nu se încăl- 

vibrează. care nu 
studenților, care

și e* 
la un 

sînt 
pot

se piardă no- 
studentească 

dascăli să o 
lor. Așadar, o

(Agerpres)

sărbătorile de iarnă
(Urmare din pag. I)

aceste 
cu all- 
organi- 
condiții

30 000 cozonaci, 14 000 bucăți 
diverse tigurine din zahăr și 
ciocolată (atît de gustate de 
copii), precum și produse de 
foietaj, foi de plăcintă, înghe
țată etc. Totodată, 
trusturi, în colaborare 
mentația publică, vor 
za în cele mai bune
primirea comenzilor pentru li
vrare la domiciliu a diverselor 

- preparate de bucătărie și co
fetărie. Ni se dau asigurări 
că piețele Capitalei vor fi 
bine aprovizionate și cu legu
me și fructe.

Vînzarea brazilor pentru 
tradiționalul pom de iarnă, va 
avea loc în circa 400 de punc
te de desfacere. Acestea 
vor fi aprovizionate cu peste 
180 000 brazi. Și cum pomul de 
iarnă trebuie împodobit, se 
Vor pune în vînzare peste 
2 200 000 bucăți de globuri, 
luminări, măști, clame, pre
cum șl beteală, lanț lucios etc. 
Vînzarea acestor articole pen
tru pomul de iarnă a început 
de la 1 decembrie în 335 uni
tăți comerciale, precum și în 
raioane din alte magazine.

După cum se știe, luna de
cembrie, ultima lună a anu
lui este și „Luna cadourilor", 
în acest scop în 77 de maga
zine se vînd pachete cu ca
douri cuprinzînd articole de 
galanterie, marocliinărie, cos-

metică, parfumerie, gablon- 
zuri ș.a. In alte 76 magazine 
s-au organizat expoziții cu vîn- 
zare 
douri pentru sărbătorile de 
lamă.
organizațiile comerciale 
face,
cumpărătorilor articole de 
parfumerie și podoabă. Opt 
unități (magazinele „Lumea 
copiilor", „Scufița Roșie", Vul
turul de Mare", „Așchiuță", 
O.C.L. Tutunul de pe Magis
trala Nord-Sud, magazinele 
din Calea Victoriei 84, Calea 
Griviței 148, Calea Moșilor 46) 
au organizat vînzarea cu 
plata prin virament a cadou
rilor (în snecial cele destinate 
copiilor). în perioada aceasta 
vor apare în comerț și cîteva 
tipuri noi de articole — ja
chete din fire tip lînă pen
tru femei, pulovere, veste 
din fire tip lînă pentru bărbați, 
rochii, jachete, bluze din lînă 
pură, poșete p.v.c. espandat, 
cravate de mătase naturală și 
tergal, cămăși bărbătești din 
relon și 
zat cu 
manșete

Pentru 
aprovizionării 
specifice cerute în această pe
rioadă și-au început activita
tea dispeceratele organizate 
de către Direcția comercială.

a articolelor de ca-

Cu această ocazie, 
vor 

la rîndul lor, cadouri 
articole

din bumbac merceri- 
inserție la guler și 
și altele.
buna desfășurare a 

cu mărfurile

I femei
— Toți au fost buni. Toți 

m-au ascultat. De nici u- 
nul nu mă plîng. Nu ml-au 
întors vorba îndărăt, 
l-am învățat lucruri bu
ne : să muncească, să nu 
se certe cu nimeni. Le-am 
spus mereu : maică, voi 
sînteți mulți și uniți. Vreau 
să vă laude lumea pen
tru faptele voastre.

— Dar ai 20 de nepoți 
și 9 strănepoți... 
încurcat nici o 
nume ?

— Cum să-i 
maică? Vara, cînd vin 
cu toții aici, la Moldoveni, 
se umple casa ca un stup. 
Grădina, ograda, ulița, 
satul întreg e plin de gla
surile lor. O dată, preșe
dintele sfatului, tovarășul 
Cristea Stan, e aici de 
față, întreabă-1 și dum
neata, mi-a spus : „lele 
Floare, poți să întemeiez! 
un sat nou cu copiii, ne
poții și strănepoții dumi-

Nu i-ai 
dată la

încurc,

tale 1 Ai cea mai frumoa
să familie din sat".

Nedelcu Gheorghe, pre
ședintele cooperativei a- 
gricole de producție din 
Moldoveni, a intervenit și 
el în discuție :

— Copiii lelei Floarea 
sînt cei mai harnici co
operatori. Au cele mai 
multe zile-muncă din tot 
satul. Uitați-1 pe Dragnea, 
de pildă. Este șef de e- 
chipă în brigada întîi 
de cîmp. Echipa lui a ob
ținut cele mai bune rezul
tate la cultura porumbu
lui': cu 500 kilograme de 
porumb la hectar mai 
mult decît toate celelalte 
echipe și brigăzi. Nicolae, 
Badea, Mița, Gheorqhe, 
Leana, tot fruntași sînt și 
ei. Lelea Floarea 
mulțumită că a 
astfel de copii...

Am petrecut o
că întreagă în casa celor 
trei nunți de argint. Am 
ascultat amintirile depă-

poate fi 
crescut

dumini-

nate, cu auzul fermecat 
de rumoarea nepoților și 
strănepoților care um
pleau odăile casei. Am 
observat clipele acestei 
neașteptat de frumoase 
solemnități familiale, în 
mijlocul căreia lelea 
Floarea stătea ca o 
împărăteasă a simplici
tății, a discreției și a 
rodniciei materne. Am ob
servat cît de uimită, dar 
și cît de recunoscătoare 
asculta lauda familiei și 
copiilor ei. Uneori părea 
că schițează un impercep
tibil gest de modestie și 
pudoare. Dar oaspeții ve- 
niți la cele trei nunți de 
argint 
țișeze 
laudă 
elogiu
pentru opera ei vie și pli
nă de vigoare, pentru tot 
ceea ce i-a învățat și nu 
încetează încă să-i înve
țe pe acești oameni adu
nați în jurul ei.

Caracterul analitic al 
dării de seamă, al discu
țiilor ce au avut loc în 
cadrul conferinței orășe
nești de partid Timișoa
ra s-a vădit grăitor și în 
atenția acordată stilului 
de muncă al comitetului 
orășenesc de partid, ni
velului îndrumării orga
nizațiilor de partid din 
întreprinderi. Vorbitorii 
au relevat in mod preg
nant creșterea compe
tenței organizației oră
șenești în rezolvarea pro
blemelor complexe ale 
dezvoltării economice, 
forța mobilizatoare a or
ganizațiilor de partid, 
care s-au reflectat în re
zultatele obținute de co
lectivele întreprinderilor 
în primul an al cincinalu
lui : planul producției 
globale industriale pe 11 
luni a fost realizat la toți 
indicatorii, cele 33 de în
treprinderi care au sar
cini de livrare la export 
și-au respectat integral 
prevederile contractuale. 
Conferința a subliniat că 
aceste rezultate creează o 
bază trainică pentru în
deplinirea în bune con
diții a sarcinilor 
al doilea an al 
lului.

Pornind de la
actuale privind organiza
rea științifică a muncii, 
investițiile, calitatea pro
duselor, realizarea strictă 
la termen a producției 
pentru export, comitetul 
orășenesc de partid a ini
țiat, cu. sprijinul unui 
mare număr de specialiști 
din activul de partid, o 
serie de analize și studii 
în numeroase întreprih- ' 
deri. Pe baza concluziilor 
desprinse din aceste stu
dii a fost elaborat un an
samblu de măsuri a căror 
aplicare a determinat îm
bunătățirea simțitoare a 
activității economice în 
unitățile industriale. Con
sfătuirile organizate de 
comitetul orășenesc pe 
ramuri de producție — 
construcții de mașini, în
călțăminte, textile — au

un larg schimbînlesnit 
de experiență privind le
garea muncii politice de 
sarcinile actuale ale pro
ducției, extinderea forme
lor și metodelor celor mai 
bune practicate în munca 
de partid și care și-au 
dovedit forța de înrîurire.

Este grăitoare în această 
privință analiza efectua

ate în urma analizei este 
ilustrată de faptul că a- 
nul acesta productivitatea 
muncii pe salariat este 
aici dublă față de 1960. 
Subliniind utilitatea aces
tei metode de îndrumare 
a activității economice, 
conferința a cerut, totoda
tă, ca aplicarea ei să fie 
extinsă asupra unei sfere

însemnări de la Conferința

orășenească de partid

Timișoara

Stilul de muncă
celui de- 
cincina-

sarcinile

fineau să se îniă- 
înaintea ei cu o 
fără rezerve, cu un 

simplu și frumos

al comitetului
orășenesc

5

E2

tă, pe baza recomandări
lor comitetului orășenesc, 
de comitetul de partid de 
la Uzinele mecanice Ti
mișoara, privind posibili
tățile de îmbunătățire a 
activității economico-fi- 
nanciare a întreprinderii. 
Cu acest prilej au fost 
cercetate cu prioritate cî
teva domenii esențiale : 
fluxul tehnologic, organi
zarea muncii în sectoare, 
perfecționarea conducerii 
și planificării producției. 
Eficacitatea măsurilor lu-

mai largi de probleme și 
a unui număr mai mare 
de întreprinderi.

Conferința a apreciat 
pozitiv faptul că comi
tetul și biroul orășenesc 
de partid nu s-au li
mitat doar să îndru
me activitatea colective
lor trimise 
studii în 
Constatările
fost dezbătute 
dințe de birou 
plenare ale 
cu participarea

să efectueze 
întreprinderi, 

acestea 
în

și în 
comitetului, 

birouri-

au 
șe-

lor organizațiilor de par
tid și a cadrelor de con
ducere ale întreprinderi
lor respective. De fiecare 
dată au fost stabilite 
măsuri și sarcini precise, 
care erau aduse la cu
noștința întregului activ 
de partid. Deosebit de 
important — a spus tov. 
Ferenczi Ștefan, directo
rul fabricii ..Solventul" 
este faptul că. îndată 
după adoptarea hotărîri- 
lor. organizațiile de par
tid au fost îndrumate să 
le aplice în mod siste
matic.

Stilul de muncă al co
mitetului orășenesc de 
partid a avut înrîuriri 
pozitive asupra activit?-' 
ții organizațiilor de par
tid din întreprinderi, 
care și-au concentrat e- 
forturile spre rezolvarea 
problemelor majore ale 
producției, spre mobili
zarea muncitorilor și 
tehnicienilor la realiza
rea ritmică a planului la 
toți indicatorii. Tn acest 
sens a fost scoasă în e- 
vidență experiența pozi
tivă a comitetelor de 
partid de la „Tehnome- 
tal“ 
cerîndu-se 
ei. Majoritatea 
țiilor de bază 
îmbină judicios 
parea pentru 
curente cu cele 
spectivă ; în 
multe unități economice 
au fost asigurate condi
țiile unei producții ritmi
ce încă din primele săn- 
tămînî ale anului viitor.'

Conferința a cerut co
mitetului orășenesc de 
partid să acorde un spr’- 
jin substanțial organiza
țiilor de partid nou în
ființate, să acționeze cu 
mai multă fermitate pen
tru întărirea disciplin°- 
în muncă, să se preocup 
în mai mare măsură rlc 
îmbunătățirea calitativ* 
a învățămîntului de par
tid. de îndrumarea orga
nizațiilor obștești.

Nicolae CUCUI

și „Industria lînei". 
generalizarea 

organiza- 
de aici 
preocu- 

sarcinile 
de per- 

cele mai
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ASISTENTA TEHNICĂ 

și calitatea produselor
Specificul producției întreprin

derii noastre este de așa natură 
încît asigurarea asistenței tehnice 
competente și permanente pe fie
care schimb a devenit, de Ia un 
timp, absolut necesară. Nu numai 
că trebuia menținută o ritmicitate 
uniformă de-a lungul schimburilor 
și realizarea, potrivit programării 
interne, a sarcinilor cantitative, dar 
se impunea ca fiecare confecție să 
fie de calitate ireproșabilă, să se 
bucure de o bună apreciere din 
partea beneficiarilor. Ceea ce 
ne-am propus, am reușit: în acest 
an nu s-a înregistrat nici un refuz 
de calitate.

Asistența tehnică nu am privit-o 
ca un scop în sine. Nici măsura de 
a repartiza în mod armonios con
ducătorii direcți ai producției pe 
schimburi — în cadrul secțiilor de 
fabricație, la lenjerie și la confec
ția grea — nu a fost socotită ceva 
formal. Evident, personalul tehni- 
co-ingineresc cu o pregătire cores
punzătoare are în acest sens me
nirea lui. Dar, prezența permanen
tă a conducerii administrative în 
fiecare schimb a dat un impuls 
activității secțiilor. Se soluționează 
pe loc și imediat unele neajunsuri, 
iar dificultățile se aduc la cunoș
tința conducerii întreprinderii pînă 
a doua zi. cel mai tîrziu. Pulsul 
producției e cunoscut în toate 
nuanțele sale, cadrele de maiștri 
și tehnicieni nu mai fac muncă de 
dispecerat. A fost oarecum mai 
greu să înfrîngem mentalitatea po
trivit căreia e nevoie ca maiștrii să 
rezolve totul. Nimeni nu contestă 
rolul important al maiștrilor în 
producție, dar oricît de capabili ar 
fi ei, uneori problemele de un 
anumit nivel ale producției îi de
pășesc. Din această cauză, maiștrii 
erau tentați să privească soluțio
narea acestor chestiuni numai prin 
prisma locului de muncă, fără a 
corela activitatea secțiilor. Nu în
tîmplător în asemenea condiții 
apăreau stagnări în procesul de 
producție, deficiențe la calitatea 
produselor, cum s-a întîmplat mai 
înainte în sălile de croit, la înca
drarea șabloanelor, cînd s-a trecut 
de la un sortiment la altul, de la o 
tehnologie la alta.

Firește, acest mod de a privi 
asistența tehnică, în fiecare schimb, 
ne-a ajutat să perfecționăm multe 
laturi ale procesului de producție. 
Pentru a nu divaga, mă opresc nu
mai asupra problemei calității pro
ducției. Despre ce este vorba ? în 
întreprinderea noastră sosesc zil
nic mii de metri de țesături, care 
urmează să fie lansate în producție.

Dacă «am admite pătrunderea în 
fluxul tehnologic a materialelor de 
slabă calitate ar însemna să ne 
furăm singuri căciula. De aceea, 
CTC-iștii sînt îndrumați și ajutați 
permanent să recepționeze și să 
verifice exigent baloturile de ma-

terțe primă, în prezența unor ca
dre de conducere a fabricii, me
todă care previne acceptarea unor 
produse cu defecte și cu culori ne
corespunzătoare mostrelor. Atehția, 
dacă pot să spun așa, crește pro
gresiv, atingînd amplitudinea
maximă la secțiile de finisare, 
unde se asamblează piesele compo
nente ale produselor. Nu din neîn
credere față de exigența muncito
rilor am întărit noi asistența teh
nică, ci din grija ca pe piață, la 
cumpărători, să nu pătrundă nici 
un produs căruia ar putea să i se 
aducă cele mai neînsemnate o- 
biecții.

Ce rezultate s-au obținut ? Ca
litatea produselor, obiectiv de sea

mă al întrecerii socialiste, al acti
vității noastre, pe fiecare brigadă, 
echipă și schimb de lucru a ajuns 
Ia un nivel ridicat. Pe 11 luni s-a 
obținut o creștere însemnată a 
ponderii produselor de calitatea I. 
Cîștig pentru uzină, cîștig pentru 
cumpărători. Și nu ne-am concen
trat atenția numai asupra „feții" 
confecțiilor, ci și asupra detaliilor 
de execuție. în acest scop, s-a me
canizat operația coaserii bizetului, 
a executării șlițului la mîneci, a 
ștafirului la poala paltonului și 
multe altele, care conferă confec
țiilor acea notă de lucru desăvîr- 
șit, dus pînă la granițele irepro
șabilului.

Secvențele prezentate sînt totuși 
secvențe. Ceea ce înseamnă că 
vom continua să acordăm atenție 
asistenței tehnice — mai ales la 
atelierul de întreținere — prin în
tărirea răspunderii personale a fie
cărui muncitor, tehnician și ingi
ner. Totodată, controlul de calitate 
pe schimburi se va întări și la sala 
de croit, astfel încît toate eventua
lele greșeli să fie lichidate încă din 
această fază. Vom continua cu spo
rirea grijii față de depozitarea pro
duselor finite, protecția mărfurilor 
la împachetare, la încărcare, împo
triva degradărilor, livrînd comer
țului produse care să întrunească 
cele mai favorabile aprecieri.

Ștefan BACS
directorul Fabricii de confecții 
Odorhei

în regiunea Maramu
reș, activitatea de pro
pagandă agricolă se des
fășoară după un Dlan 
concret, întocmit de Con
siliul agricol regional, 
în acest scop s-a și 
alocat suma de 180 000 
lei. Din ultima dare de 
seamă a consiliului reiese 
că numai în primul se
mestru al anului s-au or
ganizat 34 asemenea ac
țiuni.

Consfătuirile și schim
burile de experiență or
ganizate în raioanele Si- 
ghet și Oaș privind creș
terea animalelor și dez
voltarea pomiculturii. 
cele din raioanele Satu 
Mare și Șomcuta pe te
ma creșterii producției 
cerealiere și producerea 
timpurie a legumelor au 
avut drept scop popu
larizarea unor metode 
noi, au contribuit la răs- 
pîndirea experienței îna
intate a unităților frun
tașe. Alte consfătuiri au 
avut ca temă organizarea 
muncii în cooperativele 
agricole, comportarea în 
producție a noilor soiuri 
raionale, organizarea pă- 
șunatului rational.

Cu toate acestea, o se
rie de consfătuiri și 
schimburi de experiență

pe teme majore, cum ar 
fi activitatea de propa
gandă în cadrul caselor 
laborator, organizarea lo
turilor demonstrative, e- 
xecutarea arăturilor de 
vară și multe altele, pre
văzute în plan cu termen 
în primul semestru, nu 
s-au ținut.

în unele cazuri nu se

consfătuire pe tema cul
turii arbuștilor fructiferi. 
Printre participant a fost 
și tehnicianul agronom de 
la Tîrșolț. Deși problema 
dezbătută la Remetea in
teresa majoritatea coope
ratorilor de la Tîrșolț, 
aici nu s-a spus nimic 
despre cele auzite acolo. 
La fel s-au petrecut lu

producție din Cornești, 
dacă a aplicat ceva din 
cele învățate la Sarsău. 
„Deocamdafă nimic" — a 
răspuns. Si trecuseră de 
atunci cîteva luni.

Din aceste exemple, ca 
și din altele de acest fel 
se desprinde concluzia că 
deseori oamenii merg la 
consfătuiri, la schimburi

urmărește eficacitatea 
consfătuirilor și schimbu
rilor de experiență. Sem
nificative în acest sens 
sînt cele spuse de unii 
cooperatori din comuna 
Tîrșolț, raionul Oaș. El 
au aflat întîmplător că în 
comuna Remetea din ace
lași raion a avut loc o

crurile și cu cooperatorii 
de la Cornești, care au 
avut reprezentanți la con
sfătuirea organizată, la 
Sarsău, raionul Sighet, pe 
tema : „Noi metode agro
tehnice în pomicultură". 
L-am întrebat pe tov Va- 
sile Bîrlea, președintele 
cooperativei agricole de

de experiență, dar o dată 
întorși acasă nu între
prind nimic pentru a ge
neraliza în producție ceea 
ce au văzut acolo. De a- 
sigurarea eficacității con
sfătuirilor, de extin
derea unor metode evi
dențiate cu asemenea pri
lejuri nu se mai ocupă

nimeni. Așa stînd lucru
rile, cui folosesc plimbă
rile celor care mefg la 
consfătuirile și schimbu
rile de experiență ?

întrucît de resortul 
propagandă agricolă răs
punde tov. inginer Vasile 
Marcu, vicepreședinte al 
consiliului agricol regio
nal, i-am cerut și dînsu- 
lui părerea.

— Activitatea de pro
pagandă agricolă este un 
resort nou pentru care, 
pînă nu de mult, nu am 
avut cadre competente. 
Intîmpinăm greutăți și 
prin faptul că nu dispu
nem de condiții materia
le. nu sîntcm sprijiniți și 
îndrumați. Nimeni de la 
Consiliul Superior al A- 
griculturii nu a fost anul 
acesta în Maramureș cu 
probleme de propagandă 
agricolă, nu ne-a dat ni
meni un sfat, o indicație, 
încercăm să ne descurcăm 
singuri. Sperăm să ne re
dresăm...

Este bine că se speră. 
Dar cînd vor fi luate 
măsuri concrete ca schim
burile de experiență și 
consfătuirile să aibă re
zultate imediate în pro
ducție ?

loan VLANGA
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

LA PREDEAL

A început 
construcția unei noi 
stații C. F. R.

La Predeal au început lucrările în vederea construcției 
unei noi stații C.F.R. Ea va fi amplasată la circa 200, metri 
de actuala stație și va cuprinde, pe lingă corpul principal, 
clădiri destinate desfășurării proceselor de exploatare teh
nică și comercială, precum și un bloc de dirijare a circula
ției feroviare. Acesta din urmă a și fost dat în funcțiune.

(Agerpres)
Institutul de cercetări forestiere. în laboratorul de încercare a mobilei

Schimbarea arbitrară 
a destinației fondurilor 
-o practică abuzivă

din brigăzile de cîmp că 
acest sistem este avanta
jos. Consiliul de condu
cere n-a găsit însă de cu
viință să dea curs cererii 
îndreptățite a oamenilor. 
N-a fost convins con
siliul de eficiența li
nei asemenea măsuri ? 
Parcă pentru a ne spulbe
ra aceste îndoieli tov. Flo- 
rea Glăvan, președintele 
cooperativei, spunea : „A- 
plicarea retribuției su
plimentare la porumb, 
sfeclă de zahăr a avut 
un caracter deosebit de 
mobilizator. Oamenii au 
luptat să scoată produc
ție cit mai bună, să cîș- 
tige mai mult. Și au cîș- 
tigat. Numai la sfecla de 
zahăr cei care au contri
buit la depășirea recol
tei primesc ca plată su
plimentară 319 000 lei".

Aplicarea retribuției su
plimentare reclamă o or
ganizare . minuțioasă a 
muncii, o evidență rigu
roasă a eforturilor fiecă
rui cooperator și a rezul
tatelor lor. Uniunile co
operatiste au lăsat ca a- 
plicarea retribuției su
plimentare să fie făcută 
după bunul plac al unor 
cadre de conducere din 
cooperative care vor să 
trăiască liniștite, să nu 
aibă „bătaie de cap".

CONSECINȚELE 
PLANIFICĂRII

ȘABLON
Intre factorii care con

diționează aplicarea retri
buției suplimentare, pla
nificarea judicioasă a pro
ducției joacă un rol deo
sebit. Faptele arată că 
pentru a stimula pe coo
peratori să lucreze cu tra
gere de inimă, să reali
zeze recolte cît mai bune, 
cifrele care se planifică 
trebuie să fie bine gîndite, 
să țină seama de fertilita
tea terenului atribuit fie
cărei brigăzi, echipe, gru
pe de familii sau familii, 
de soiurile de plante și 
cantitățile de îngrășămin
te folosite în fiecare loc, 
deci să exprime posibili
tățile reale productive ale 
fiecărui petic de pămînt.

Ancheta întreprinsă a 
arătat că în unele coope
rative agricole cum sînt 
cele din Bălușești și Bu- 
dești, raionul Roman, nu 
s-a ținut seamă în sufi
cientă măsură de aseme
nea considerente. La Bu- 
dești, tuturor brigăzilor li 
„s-a planificat" să obțină 
în medie la hectar 13 000 
kg de cartofi. De ce? — 
am întrebat. Au avut ab
solut aceleași condiții? 
Răspunsul a fost negativ.

țiile și posibilitățile reale 
ale cooperativei nici mă
car atunci cînd s-a întoc
mit planul de producție 
pe unitate. Astfel la co
operativele agricole din 
Sălard și Sînmartin, re
giunea Crișana, la cultu
ra porumbului au fost 
stabilite producții mici, 
care nu țin seama de po
tențialul productiv al pă- 
mîntului, de condițiile de 
muncă etc. Rezultatul a 
fost că retribuția supli-

au hotărît să aplice siste
mul retribuției suplimen
tare se vor putea înfăptui 
aceste hotăriri. Așa stau 
lucrurile la Poiana Mare, 
Desa și în alte locuri. Mo
tivul : nu există o eviden
ță clară a muncii coope
ratorilor, a producțiilor 
realizate de ei. In primă
vară evidența a fost bine 
ținută, dar pînă la urmă 
a fost abandonată".

Din păcate așa stau lu
crurile. Ne-am convins

pildă, deși sînt trei con
tabili și patru socotitori, 
evidența zilelor muncă la 
unele brigăzi este rămasă 
în urmă cu. o lună de zile, 
întîrzieri asemănătoare 
sau chiar mai mari sînt 
și la Poienari, Deleni, Cîr- 
ligi, Bahna. Din această 
cauză nu s-a putut acorda 
pînă acum retribuția su
plimentară la produse re
coltate de multă vreme. 
Prost a fost ținută evi
dența muncii depuse de

Folo : R. Costin

Cum s-a aplicat în acest an 
retribuția suplimentară 
in cooperativele agricole ?

,.Brigada condusă de Con
stantin Lăpușneanu a be
neficiat de condiții supe
rioare : teren bun, bine 
îngrășat, soiuri de mare 
productivitate”. Consiliul 
de conducere n-a vrut să 
țină seama însă de acest 
„amănunt". Urmarea: 
Brigada lui C. Lăpușnea
nu a realizat o producție 
de două ori mai mare de- 
cît cea prevăzută (28 257 
kg la hectar), în vreme ce 
celelalte s-au situat sub 
această cifră. Bineîn
țeles, retribuția supli
mentară cuvenită diferă 
simțitor de la brigadă la 
brigadă. Dacă aceste dife
rențe ar fi avut la bază 
numai munca oamenilor, 
conștiinciozitatea și pri
ceperea cu care au lucrat 
unii sau alții, toate ar fi 
fost bune, nimeni n-ar fi 
avut de obiectat. Cum însă 
sporul mare realizat în 
unele locuri a avut la 
bază și „proasta planifi
care" au început să se 
audă vorbe, s-au creat ne
dumeriri.

In unele locuri nu s-au 
analizat temeinic condi

mentară ce se plătește 
cooperatorilor pentru de
pășirea recoltei „planifi
cate" întrece cantitatea 
de produse pe care o pri
mesc în contul zilelor 
muncă efectuate. Orice 
s-ar spune, asemenea de
pășiri de plan nu sînt mo
bilizatoare.

IMPLICAȚIILE 
ORGANIZĂRII

SUPERFICIALE

A EVIDENTEI 
CONTABILE

Intr-o discuție avută cu 
tov. ing. Horia Firănescu, 
vicepreședintele uniunii 
raionale Calafat a coope
rativelor agricole, acesta 
ne spunea :

„Nu în țoale coopera
tivele care, in primăvară,

de aceasta chiar într-o u- 
nitate puternică cum este 
cea din Basarabi, socotită 
pe drept cuvînt ca una 
dintre cele mai bune coo
perative agricole din Ol
tenia. Datorită unei ne
glijențe inadmisibile a 
contabililor, pînă la ora 
actuală sute de coopera
tori nu au beneficiat de 
nici un fel de plată supli
mentară, deși ar merita-o 
pe deplin.

Conducerea unității și 
contabilii trebuiau să-și 
găsească timp pentru a 
traduce în viață hotărîrea 
adunării generale, a asi
gura condițiile necesare 
în vederea aplicării aces
tei măsuri unanim recu
noscute ca bună. Asta este 
menirea lor. N-ar fi deloc 
rău dacă adunarea gene
rală a cooperatorilor din 
Basarabi ar analiza aceas
tă problemă, ar trage la 
răspundere pe cei care nu 
s-au achitat de sarcinile 
ce le-au revenit.

Asemenea neajunsuri se 
întîlnesc și în regiunea 
Bacău. La cooperativa a- 
gricolă din Români, de

cooperatori și la Sișterea 
și în alte cooperative a- 
gricole din regiunea Cri
șana.

Desigur principala vină 
pentru această stare de 
lucruri revine consiliilor 
de conducere și contabili
lor din cooperative. De 
lipsurile sesizate nu sînt 
însă străine nici uniunile 
raionale. Dacă ar fi con
trolat periodic stadiul evi
denței în cooperative și ar 
fi luat măsuri operative 
pentru îndreptarea lipsu
rilor constatate alta ar fi 
acum situația.

Ancheta noastră a scos 
în evidență și un alt nea
juns, care a creat, pe bună 
dreptate, nemulțumiri în 
rîndul unor cooperatori 
— organizarea defectuoa
să a cîntăririi producției. 
Sînt cooperative agricole 
(Budești și Filipești, re
giunea Bacău, de exem
plu), unde pînă la recol
tat s-a lucrat pe brigăzi 
și echipe, iar în unele ca
zuri pe familii. Cum era 
și de așteptat producțiile 
obținute au variat în 
funcție de hărnicia și

priceperea cooperatori
lor. Firesc ar fi fost 
să se țină seama de acest 
lucru, să se cîntărească 
producția realizată în fie
care loc, astfel încît retri
buția suplimentară să ex
prime contribuția adusă 
de fiecare cooperator la 
depășirea cifrelor de plan. 
Practic însă în aceste uni
tăți cîntărirea producției 
s-a făcut de-a valma, nu
mai pe brigăzi.

Lipsa de prevedere în 
asigurarea mijloacelor de 
cîntărire a recoltei, fuga 
de treburi mai anevoioase 
dar cu eficiență mare (e 
vorba atît de cîntărirea 
separată a recoltei pe e- 
chipe sau familii, cît și de 
ținerea corectă a eviden
ței necesare) au dus deci 
la abandonarea tocmai la 
sfîrșit a sistemului retri
buției suplimentare, la 
nivelarea artificială a 
muncii depuse și a rezul
tatelor obținute de coope
ratori.

Cazuri asemănătoare 
s-au semnalat și la Tăute- 
lec, Ip și în alte cooperati
ve agricole din regiunea 
Crișana.

★
Sîntem la sfîrșitul anu

lui, deci în perioada cînd 
se face bilanțul activității 
pe 1966 și se efectuează 
plățile ce se cuvin coope
ratorilor pentru munca 
depusă. Este de datoria u- 
niunilor cooperatiste să 
sprijine consiliile de con
ducere din cooperativele 
agricole în efectuarea co
rectă a acestor operațiuni 
pentru ca retribuirea su
plimentară să se aplice 
ținîndu-se seama de re
zultatele obținute în pro
ducție. întrucît în curînd 
se va trece la întocmirea 
planurilor de producție 
pentru anul viitor, coo
perativele agricole tre
buie îndrumate îndea
proape să prevadă cifre 
realiste privind producții
le care să fie obținute în 
fiecare brigadă, echipă 
sau în zootehnie. De 
asemenea, în fiecare uni
tate să se întreprindă mă
suri corespunzătoare pen
tru ținerea corectă a evi
denței și a rezultatelor 
obținute. Luarea din timp 
a acestor măsuri crepază 
premise sigure pentru co
interesarea cooperatorilor 
la creșterea producției și 
a veniturilor.
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întreprinderile, în activitatea lor 
productivă, folosesc un volum din 
ce în ce mai marc de fonduri bă
nești. Condițiile de acordare a a- 
cestor fonduri sînt stabilite prin 
dispoziții legale și asigură, atunci 
cînd li se respectă destinația, îm
bunătățirea rezultatelor economice 
și financiare ale unităților produc
tive. De respectarea acestor condi
ții și a destinației fondurilor bă
nești alocate răspund nemijlocit 
conducerile întreprinderilor — in 
speță directorul -- care au îndato
rirea să exercite periodic un con
trol preventiv eficient, frînînd ori
ce tendințe de încălcare a norme
lor în vigoare, de irosire a banilor 
statului.

Ce se constată în acest sens în 
întreprinderile din regiunea Bra
șov ? Lăsăm la o parte exemplele 
pozitive, întrucît ele nu reflectă 
decît faptul că conducerile respec
tive își îndeplinesc obligațiile fi
rești ce le au în 
mînuirea fondu
rilor. în schimb, 
o să ne oprim la 
cazurile cînd se 
dă, cu bună știin
ță, o altă desti
nație anumitor 
fonduri. Țesăto- 
ria Codlea a 
construit, înce- 
pînd din anul 
1962, o serie de 
spații noi și a
extins pe cele existente, chel
tuind în acest scop aproape 
700 000 lei, dar nu din fon
durile de investiții sau de mică 
mecanizare, ci din cele de produc
ție. Alt caz — întreprinderea de 
industrie locală „Mobila" Ghimbav, 
a Sfatului popular regional Brașov, 
care in 1965—1966 a executat tot 
din fonduri de producție o '•en- 
trală termică la tîmplăria din Rîș- 
nov, lucrări de extindere și fini
sare la secția Cristian, instalații 
de lumină și forță, la secția Săcele, 
în valoare totală de 713 000 lei.

Asemenea încălcări ale norme
lor actuale de disciplină financiară 
au avut loc sub acoperirea că „lu
crările au fost obligatorii, iar fon
duri de investiții nu s-au putut 
obține". Nimeni nu contestă nece
sitatea lucrărilor amintite, dar de 
ce pentru realizarea lor să fio fo
losite căi care vin în contradicție 
cu normele în vigoare, potrivit că
rora dirijarea fondurilor de inves
tiții către un obiectiv sau altul se 
face de organe superioare, de mi
nistere, în urma unei minuțioase 
analize economice asupra oportu
nității și eficienței lor.

Ca orice fals, abuzurile semna
late au declanșat consecințe. 
Organelor financiare le-a tre
buit mult timp pînă să ies- 
cifreze labirintul de chichițe și 
arsenalul de motive prezentate de 
conducerile întreprinderilor în 
cauză, care să explice de ce prețul 
de cost nu a suferit influențele 
deturnărilor. Pînă la urmă, ade
vărul a fost scos la iveală. Foru
rile tutelare ale întreprinderilor 
respective nu numai că le-au a 
probat actele ilegale, dar le-au 
mărit și nivelul prețului de cost, 
atît cît să ascundă utilizarea în 
alte scopuri a fondurilor destinate 
producției și chiar să raporteze și 
ceva economii. Uzinei „Emailul 
Roșu" Mediaș, de pildă, i s-a re
structurat de nouă ori planul pre
țului de cost, pentru a se putea a- 
coperi schimbarea arbitrară a des
tinației unor fonduri în valoare de 
peste 530 000 lei. Ea a înregistrat 
și „economii" la total producție 
marfă de 272 000 lei, precum și o 
depășire a beneficiului planificat 
de 194 000 lei.

Dacă punem întrebarea : dc ce 
totuși întreprinderile recurg la uti
lizarea în alte scopuri, decît

cele prevăzute, a unor fon
duri, răspunsul nu e greu de 
dat. Mai întîi, fiindcă lucră
rile se pot executa fără docu
mentații legal aprobate, iar con
sumurile de materiale și manope
ra sînt excluse de la controlul pre
ventiv. Deci, conducerile tchnico- 
administrative au posibilitatea să 
nu prezinte studii temeinice de 
justificare a cheltuielilor, să nu în
registreze lucrăl’ile în evidențe ca 
mijloace fixe noi, ascunzînd aba
terea, și să nu plătească amortis
mentele /legale. In acest sens, 
un teren de manifestare a 
anumitor acte de indisciplină 
financiară îl constituie și de
limitarea defectuoasă a repa
rațiilor capitale de lucrările de 
investiții. Directorii de întreprin
deri au păreri contradictorii în a- 
ceastă privință și, ca urmare, unii 
execută din fonduri de producție 
fie lucrări pentru care ar trebui 

solicitate resur
se speciale, fie 
reparații la mij
loacele fixe.

Ne vom opri 
din nou la uzina 
„Emailul Roșu“- 
Mediaș. Ea a 
executat din fon
duri de produc
ție, în 1965—1966, 
diverse amena
jări la clădirile 
productive exis

tente, ce au avut ca efect moder
nizarea fluxurilor tehnologice, ame
najări care au determinat în parte 
creșterea valorii mijloacelor fixe, 
sau chiar crearea unor noi 
fonduri fixe. Cu toate aces
tea, lucrările au fost catego
risite ca reparații curente și fi
nanțate ca atare, ceea ce consti
tuie o inexactitate. Practicile de 
acest gen sînt favorizate de faptul 
că precizările date de către Co
mitetul de Stat al Planificării (în 
iunie 1962), referitoare la înca
drarea diverselor tipuri de repara
ții, nu sînt suficient de clare și dau 
naștere la interpretări. O astfel 
de reglementare largă și aproxi
mativă favorizează executarea din 
fondurile de producție a unor lu
crări cu caracter de investiții în 
spațiile administrative, fără ca pe 
total clădire, care constituie uni
tate de evidență — mijloc fix. să 
se depășească cotele afectate re
parațiilor de întreținere și curen
te. De aceea, precizările suplimen
tare din partea organului amintit, 
în vederea utilizării mai economi
coase a fondurilor, sînt absolut ne
cesare.

Se întîlnesc și alte aspecte ale 
schimbării arbitrare a destinației 
unor fonduri, dar de data a- 
ceasta de la investiții la pro
ducție. Unele întreprinderi, ur
mărind să-și creeze cu mare ușu
rință rezerve care să le permită 
realizarea facilă a costurilor pla
nificate, practică această metodă. 
Este cazul Uzinei chimico-meta- 
lurgice din Copșa Mică. Ea a de
contat din fondurile destinate pro
belor tehnologice — deci fonduri 
de investiții — unele motoare e- 
lectrice și piese de schimb omise 
în documentație, în valoare de 
peste un milion lei. Utilajele res
pective au stat nefolosite mult 
timp după intrarea în funcțiune a 
instalației, imo’oilizînd banii sta
tului. Nu numai că s-a scumpit in
vestiția, dar «milionul de lei încă 
nu fructifică, și aceasta cu bună 
știință din partea conducerii uzi
nei. Intervenția forurilor de resort 
pentru a preveni, de acum înain
te, orice încălcări ale disciplinei 
financiare în utilizarea fondurilor, 
este strict necesară.

Andrei FOCȘA 
directorul Direcției de control 
și revizie -- regiunea Brașov



I

ȘTIINȚE STRĂVECHI

20,30.18;

BUTTER-

Ion OARCASU

■

mică 
CA-

’k'

prin 
însă 
mai 
cam

direcție, 
multe de 
dată poe- 
descripti- 

anchiloza-

pieirii, 
„sămînță grăbită".

ele stig- 
cenușa, pe 
atinge de

1
. 1.

• I , ■ ■. ...

’- • >; • ■ ', \ i.rt»

.„•3; V

din pri
mai ho- 

caracteristi-

PAGINA 4 SClNTEIA

Expoziția interregională de la Jașh lucrări de pictură, grafică, sculptură

18,00

21,45
22,05

DIN ISTORIA

sonate,
de AUGUSTIN Z. N. POP

20,00
21,00
21,15

actlvlfățl 
aprecie-

ea 
de 
fe-

exterioară, 
volum. Și 

față de

de prof. dr. docent Dumitru CIȘMARU
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inițiate 
de chimie-fizică- 
vizează rezolva- 

feoretică, cîf și 
a unor teme le- 
satisfacerea unor

(Foto Agerpres)

ORIZONTURI NOI LA
INTERFERENȚA A DOUA

Tn accepția generală, fi
zica și chimia sînt cunoscute 
ca două științe distincte ; 
practic, devine însă tot mai 
greu de făcut o delimitare 
strictă între ele. Astăzi, nu 
se mai poate susține că fi
zica studiază corpurile fără 
a ține seama de schimbările 
din natura lor, nici că chi
mia s-ar reduce la studiul 
transformării substanțelor. 
Procese chimice, ca în ca
zul binecunoscutelor bate
rii galvanice, pot da naș
tere unor curenți electrici, 
considerați de domeniul fi
zicii. Pe de altă parte, ira
dieri puternice, deci pro
cese fizice, sau mai precis 
de fizică nucleară, pot de
termina schimbarea naturii 
unor substanțe, imprimîn- 
du-le proprietăți cu totul 
noi. Șirul exemplelor de a- 
cest fel poate fi continuat 
fără de sfîrșit. Este semnifi
cativ că în prezent cuceriri 
științifice dintre cele mai 
importante și mai inedite au 
loc tocmai la „frontiera" 
dintre ramurile științei.

Chimia-fizică este și 
una dintre „științele 
frontieră" ; ea studiază
nomenele chimice prin pris
ma legilor fizicii și cu me
todele specifice ei. Ramură 
nouă, născută din interfe
rența acestor străvechi dis
cipline, chimia-fizică, intere
sează cercuri largi de spe
cialiști, din domeniile cele 
mai diferite — industria chi
mică și a petrolului, meta
lurgie, geochimie ; ea și-a 
găsit aplicații și în biochi
mie, tn studierea unor feno
mene ca fotosinfeza sau a 
unor procese din celula vie. 
Succinta enumerare arată cît 
de largă este aria de inves
tigație a acestei discipline.

Cercetările inițiate de 
Centrul 
București 
rea, afît 
practică, 
gafe de 
necesități ale economiei na
ționale. In acest scop se a- 
profundează studiul arhitec
turii intime a moleculelor, 

1 felul — uneori simplu, alte
ori extrem de complicat — 
în care sînt legați între ei 
atomii care compun mole
culele. Cunoașterea structu
rii atomice ne poate expli
ca proprietățile prin care se 
disting substanțele și des
chide porfi spre nebănuite 
transformări, spre realiza
rea unor substanțe cu pro
prietăți predeterminate.

Planul de activitate al 
Centrului de chimie-fizică 
cuprinde o serie de teme de 
cercetare de acest gen pri
vind fluidele, macromole- 
culele, diferite fenomene 
de electrochimie, procese 
de coroziune etc. — teme 
ce formează actualmente 
obiect de preocupare pe 
plan mondial. Un interes 
deosebit este acordat stu
diului lichidelor, ale căror 
molecule au o „comportare 
intermediară" — nici „ordi
nea perfectă" din cristale, 
nici „dezordinea totală” 
din gaze. Studiul proprietă
ților sărurilor topite, de pil
dă, oferă interesante per
spective de aplicabilitate 
în metalurgie, în industria 
silicafilor, în tehnica reacto- 
rilor nucleari. România este 
una dintre primele țări din 
lume în care s-au întreprins 
cercetări în această direc
ție.

Unele lucrări de cerce
tare sînt îndreptate spre re
zolvarea unor teme impuse 
de evoluția industriei chi
mice, cum este o mai bună 
ritmicitate a proceselor chi
mice, sporirea randamentu
lui unor instalații uzinale. 
Prin accelerarea vitezei unor 
procese chimice se tinde, 
de pildă, către o mai bună 
valorificare a gazului metan 
și obținerea, în condiții mai 
convenabile, a unor produ
se utilizabile în industria de 
mase plastice.

Un domeniu important al 
investigațiilor este cel al co
roziunii, inamicul ascuns dar 
omniprezent care dis
truge anual, în toată lumea, 
milioane de tone de me
tal. în unele ramuri ale in
dustriei chimice și metalur
gice se desfășoară frecvent 
procese electrochimice, în
soțite de coroziune. Protec
ția împotriva acestui feno
men nociv interesează și 
industria alimentară, cea 
constructoare de mașini, a 
materialelor de construcții 
etc.

Chimia-flzică joacă un rol 
important în domeniul ma
selor plastice, în obținerea 
unor produse cu calități su
perioare, cu rezistență me
canică și termică mult spo
rită, durabile și cu nume
roase posibilități de utili
zare. Interesante cercetări 
asupra unor mase plastice, 
folosibile la fabricarea be- 
foanelor, s-au încheiat cu 
obținerea unui brevet. Alte 
cercetări urmăresc obținerea 
de rășini furfurol fenolice, 
necesare înlocuirii bacheli- 
telor ca izolatori.

Nivelul acestei 
s-a reflectat șl în 
rea unor foruri științifice de 
peste hotare privind lucră
rile românești de chimie-fi
zică. în ultimul timp, studii 
de chimie-fizică ale specia
liștilor români (în domeniul 
formării păturii de oxizi 
protectori la temperaturi ri
dicate, al coroziunii chimice 
a unor metale la tempera
turi ridicate în atmosferă de 
bioxid de carbon și altele) 
au fosf solicitate în țări cu 
vechi tradiții de cercetare 
în acest domeniu, ca Italia 
și S.U.A.

Dezvoltarea cercetărilor 
românești de chimie-fizică 
impune o colaborare com
plexă între unitățile științi
fice de diferite nivele — 
ale Academiei, departamen
tale, laboratoare uzinale. 
Cu institutele Academiei e- 
exisfă relații de colaborare, 
— convenții în acest sens au 
fost încheiate cu institute 
departamentale, ca Institutul 
de cercetări chimice-Bucu- 
rești, Petrochim-Ploiești, In
stitutul de cercetări penfru 
prelucrarea fițeiului-Ploiești 
etc. Obiectivul acestor con
venții este abordarea cu 
forțe comune a unor cerce
tări de mai mare amploare, 
cum este problema comba
terii pe front larg a corozi
unii chimice și elecfro- 
chimice, producerea de noi 
catalizatori etc. De aseme
nea, în colaborare cu un 
colectiv al „Combinatului 
de cauciuc sintetic și pro-

duse petrochimice Gh. 
Gheorghiu-Dej”, se stu
diază eficiența analizelor 
instrumentale la aparatele 
optice.

Pînă în prezent, o anu
mită inerție a făcut să avem 
doar contacte sporadice cu 
laboratoarele uzinale. Aces
te laboratoare, pe lingă ac
tivitatea lor obișnuită — 
analize curente de produc
ție — ar putea fără îndoială 
participa mai activ și mai e- 
ficient la atingerea unor o- 
biective ale cercetării chi
mice. Îmbunătățirea contac
telor, dezvoltarea unei coo
perări multilaterale între 
forțele științifice din chimie 
ți cele din producție sau 
din sectoarele științifice în
vecinate presupune, desigur, 
găsirea unor modalități care 
să stimuleze schimbul de in
formații, de păreri ți expe
riență în acest domeniu. A- 
cest deziderat se va împlini 
desigur în viitor prin inter
mediul comisiilor teritoriale 
ale Consiliului Național al 
Cercetării Științifice.

Activitatea Centrului de 
chimie-fizică înfîmpină 
însă și unele dificultăți, în
deosebi legate de baza ma
terială a cercetărilor. Astfel, 
uneori, penfru diverse apa
rate sînfem obligați să re
curgem la import, chiar și 
în cazul unor aparaturi de 
mică valoare, ca miliamper- 
metre și vacuummetre etc., 
care ar putea fi lesne con
fecționate în țară. Există 
posibilități și există și spe
cialiști la Centrul de cerce
tări și producție de apara
tură științifică al Academiei, 
dar n-am reușit încă să-i-in
teresăm în construirea unor 
astfel de aparate. Unele a- 
parate au fost realizate cu 
forțele proprii, în atelierul 
nostru, organizat recent — 
pompe de difuzie, pompe 
cu filament de titan, care lu
crează la 
crobalanțe 
reductoare 
aparate 
la presiuni și temperaturi 
înalte, cuptoare electrice cu 
rezistență etc. — dar totuși 
nu pe această cale și nu 
prin asemenea soluții își vor 
putea găsi rezolvare proble
mele bazei fehnico-mate- 
riale.

In dezvoltarea activității 
de cercetare ne lovim, de 
asemenea, de impedimentul 
numărului insuficient de ca
dre cu experiență în dome
niul chimiei-fizice. Recruta
rea de noi cercetători se 
face de obicei din rîndul 
tinerilor absolvenți ai facul
tăților de chimie. E adevă
rat că în cadrul facultății de 
chimie a Universității din 
București funcționează de 
circa 15 ani o secție de chi
mie-fizică. (în acest an fa
cultatea a avut 36 de 
absolvenți, dintre care 24 
în specialitatea chimie- 
fizică, iar 12 în radio- 
chimie ; dar dintre aceș
tia, doar 15 absolvenți frun
tași au intrat în diverse uni
tăți de cercetare, ceilalți 
fiind repartizați în învăță- 
mînful de cultură generală, 
(ca profesori). Centrul însă 
nu a obținut numărul nece
sar de cercetători.

Pornlnd de la Importanța 
chjmiei-fizice, prin aplica- 
cațiile ei în economia na
țională și în dezvoltarea ge
nerală a științei, ar trebui pe 
de o parte mărit numărul de 
studenți în această specia
litate, iar pe de alfa, faci
litat accesul absolvenților 
în munca de cercetare, mai 
ales că locurile vacante se 
ocupă, în general, prin 
concurs. S-ar pufea forma 
astfei într-un scurt timp un 
număr de specialiști de 
chimie-fizică cu pregătire 
superioară care, la rîndul 
lor, ar contribui la crește
rea de viitori cercetători.

Soluționarea acestor pro
bleme ar îngădui Centrului 
nostru, singura unitate din 
țară cu acest specific, să-și 
intensifice cercetările la 
„frontiera” dintre chimie și 
fizică și să-și mărească a- 
portul la progresul tehnico- 
științific în diferitele ramuri 
industriale. Pot fi găsite, pe 
această cale, soluții noi, mai 
convenabile, constituind noi 
rezerve științifice în vede
rea abordării creatoare de 
alte teme, a elaborării de 
noi procedee industriale, 
adueîndu-se o valoroasă 
contribuție științifică origi
nală 
me

Fără a veni cu idei precon
cepute, dăunătoare întotdeau
na artei, criticul are obligații 
mai mari cînd se oprește asu
pra celui de-al doilea volum al 
unui scriitor decît la întîiul. Am 
parcurs deci cu un ochi mai a- 
tent volumele poetelor Victoria 
Ana Tăușan și Constanța Bu- 
zea, Culorile complementare și, 
respectiv, La ritmul naturii, 
apărute nu prea de mult, urmă
rind tocmai acel început de cris
talizare, în forme evoluate, a 
personalității lor artistice.

Nu există propriu-zis ele
mente estetice comune, care să 
unească sub aceeași constelație 
creația poetelor amintite, ajun
se, cum spuneam, la al doilea 
volum. La amîndouă se observă, 
însă, o certă evoluție față de 
primul volum, chiar o rupere 
voită de anumite preocupări ini
țiale ce păreau că le sînt speci
fice.

Victoria Ana Tăușan, de 
pildă, a părăsit lirica autobio
grafică, pronunțat evocatoare și 
cam 
mul 
tărîtă 
cile debutului, Constanța Buzea 
renunță (cum exact observa 
Aurel Martin într-o cronică 
din Gazeta literară) la lirica 
sa exultantă și cristalină. Chiar 
problematica versurilor sale e 
acum alta. Predomina în volu
mul ei de debut, De pe pă- 
mînt (1963), lirica erotică și o 
poezie a primelor contacte cu 
lumea cotidiană. Fără a neglija 
filonul erotic, greutatea volu
mului o dă astăzi lirica specu
lativă, străbătută de întrebări 
existențiale, nu o dată necon
vingătoare, această lirică, 
lipsa voită a structurării, 
în orice caz mai adîncă și 
imprevizibilă decît poezia, 
prea lineară, a debutului.

Plecînd de la folclor ca de 
la un motiv stabil, Victoria 
Ana Tăușan vede peste tot for
me, contururi, culori; e o pic
turală delicată, cu simț pentru 
policromia naturală. Poeta re
face treptat însuși procesul 
de creație plastică, recompune 
fazele picturii populare pe gla- 
jă, urmărind bineînțeles dega
jarea lirismului, fiindcă în ul
timă instanță fie mărturisirea 
directă, fie reconstituirea unui 
mod primordial de a concepe 
lumea, dacă se ridică la ten
siune emoțională, înseamnă li
rism. Motivul păsării, întîlnit 
pe ceramica populară, devine 
și el prilej de reconstituire a 
gîndirii și simțirii mitice. Li
niile prind repede viață, îți 
joacă înaintea ochilor, aburin- 
du-ți ușor privirea. Este toc
mai momentul trecerii de la 
poezia strict descriptivă, geo- 
metrizată, la lirica meditativă, 
cu valori simbolice, fiindcă pa-

sărea este, în concepția autoa
rei, setea noastră de absolut 
figurată plastic în motivul a- 
mintit:
„Zgîriată cu vîrf de briceag / 
pe lutul nears, ae-nceput, / pa
sărea doarme parcă pe-un 
prag / de tărîm neștiut, nevă- 

. zut./
O sete cumplită-n aripe / îi 
făcu smalțul să sîngere — / 
i s-a frînt zborul să țipe / în 
oarba constrîngere" 
(Asemănare pe smalț).

Sînt și alte motive populare 
(al Anei lui Manole, de pildă), 
urmărite cu aceleași mijloace 
ale retrospecției lirice. Proce- 
dînd prin reconstituire, poeta 
își însușește modul popular

specific de-a concepe viața sau 
moartea, iubirea și arta, cum 
rezultă și din această mărturi
sire vitalistă, unde moartea, 
văzută mioritic, devine sinoni
mă cu mișcarea permanentă în 
sînul protectoarei naturi : 
„Și mie îmi vor crește odată / 
frumoasele nopți în pupile / 
mărindu-se pînă vor trece / de 
marginea trupului meu —/ar
bori cîntați, mi-i voi crede / 
catarguri dueîndu-mă în legă
nări. / Culorile luate acum în- 
tr-adins, / le voi da stolului 
deasupra de mări / și vîntului 
cu sufletul stins" / (Pentru ce).

Exultarea vitalistă este tem
perată aici de o vădită încli
nare meditativă, ceea ce spo
rește și mai mult fluența și 
muzicalitatea versului.

în această ultimă 
poeta mai are încă 
făcut, fiindcă nu o 
ziile sale sînt prea 
ve ; formele vetuste,
te, de genul: „polenul grădi
nilor", „zbor de ciocîrlii și de 
vis", culese dintr-o singură poe
zie, Joc de mai, ar trebui evi
tate cu hotărîre, fiindcă între
rup circuitul liric.

Cealaltă poetă, Constanța 
Buzea, se dorește cît mai a- 
proape de „ritmul naturii", ceea 
ce în limbajul autoarei înseam
nă prospețimea percepției lirice, 
capacitatea de-a sta în perma
nentă atingere cu „misterele" 
lumii înconjurătoare : „La mar-

— Pentru copii și tineretul școlar : Ala-Bala : 
In țara lui Zicală-împărat — Sport la... mi
croscop : Patinaj.

— Publicitate.
— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic.
— Buletinul circulației rutiere.
— Atlas folcloric : Ținutul Neamțului Pre

zintă : George Derlețeanu.
— Săptămîna.
— Avanpremieră.
— Teleglob — emisiune de călătorii geogra

fice : Jurnal de bord (III)— film realizat de 
Studioul de televiziune.

— Un bilet Ia alegere. Examen muzical cu 
Sergiu Cioiu.

— Invitații noștri : Formația Trio de Santa 
Cruz.

22,25 — Telejurnalul de noapte.în numeroase proble- 
ale producției. ■
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Numeroase 
cicluri de lieduri, un 
Trio pentru vioară, 
clarinet și pian, pre
cum și recent audia
tul Cvartet pentru 
corzi și pian l-au con
sacrat pe Dan Con- 
stantinescu ca pe un 
compozitor care se 
realizează în primul 
rînd în muzica de ca
meră.

Calitate necontra
zisă nici de Concer
tul său pentru pian și 
coarde, scris în 1963, 
orchestrat în anul ur
mător. Totuși, în a- 
ceastă lucrare (ante
rioară deci Trio-ului 
sau Cvartetului) apar 
trăsături deosebite. 
Lirismul nostalgic, 
melancolia post-enes- 
ciană, stările medita
tive, toate acestea își 
găsesc o contrapon
dere mai mare în mo
mentele de mișcare, 
acum mai ample, mai 
bărbătești. Ciocnirile, 
contrastele sînt mai 
puternice. La acestea 
se adaugă o partitură 
de pian extrem de 
bine sonorizată, mo
dernă, cu multe uni- 
soane, alternînd cu a- 
corduri mereu expre
sive sau cu o vivacl-

tate seînteietoare a 
pasajelor rapide. Fra
za muzicală e largă, 
cantabilă, acoperind 
suprafețe din ce în ce 
mai ample, spre a cul
mina în volutele sui
toare și coborîtoare 
ale finalului. Există, 
aproape în permanen
ță, un dialog, o con
fruntare, între instru
mentul solist și or
chestră. Alteori, ca în 
momentul cameral 
realizat de instrumen
te soliste, cu care 
concertul începe, pia- 

. nul folosește, în regis
trul
lungi note, cu sonori
tăți de clopote. Scrii
tura coardelor e sim
plă, sobră, incisivă — 
în dialogurile întretă
iate ale părții secunde, 
cantabilă în momen
tele tente.

Mijloace sonore ca
merale ? Fără îndo
ială. Dar suflul e sim
fonic, iar partida pia
nului, întrețesută de 
lungi cadențe, e plină 
de strălucire. E o mu
zică plină de poezie și 
lirism, de meditație și 
elan, realizată cu ele
ganță și rafinament. 
Poate un plus de cu
loare orchestrală ar

cel mai grav,

ridica și mai mult va
loarea acestui concert, 
unul dintre cele mai 
bune ale noastre. Am 
mai semnala ritmica 
deosebit de bogată a 
muzicii lui Dan Con- 
stantinescu, încredin
țată, ingenios, mai de
grabă momentelor de 
solo ale pianului.

Interpretarea lui A- 
lexandru Hrisanide 
conjugată cu acompa
niamentul îngrijit și 
expresiv al dirijoru
lui Erich Bergel, de
notă o deplină înțele
gere a acestei muzici, 
calități instrumentale 
de prim rang și o cul
tură a sunetului în 
care subtilitatea și 
forța, 
caldă și 
tant își 
mina.

Asistăm, în ultimul 
timp, la o binevenită 
efervescență a litera
turii concertante ro
mânești, a cărei cali
tate vizează . acum 
(după concertele pen
tru violoncel sau 
vioară de Vieru și 
Berger) și circulația 
internațională.

Cornel JARANU

sunetului 
subtilitatea 

cantabilitatea 
stilul percu- 
dau, fericit,

ginea mării există un țărm / In 
care am stat goi de gindire, / 
Cind nu ne-am putut bucura / 
De nemărginire" (La ritmul na
turii). Fire iscoditoare și me
ditativă, ea este atrasă de con
tradicțiile vieții, are neliniștea 
omului modern, luciditatea lui 
necruțătoare, ce nu se mulțu
mește niciodată cu aparențele. 
Există, de aceea, în poezia ei 
o mulțime de întrebări catego
rice, uimiri și constatări voit 
grave, despre timp și existență 
(timpul depunînd „pămînt pe 
aripi"), sau despre trecerea ine
luctabilă a vremii („sfînt sim- 
țămînt al trecerii și al căderii" 
cum spune ea, vădit pe ur
mele lui Rilke și ale lui Blaga.

Din această ardere interioară, 
luminată de luciditate, rezul
tă uneori o poezie fluidă, plină 
de nuanțe, proaspătă și persua
sivă, ca următoarea meditație, 
feminină numai prin grație și 
ingenuitate :
„Marginile lumii parcă sînt de 
apă, / Setea ca un arbor s-a 
împrăștiat / lntr-un cer pe care 
l-a retras văzduhul / Pentru 

. ochiul lumii alb — încercănat /.
N-am curaj să umblu singură 
prin seară. / Trestiile negre cla
tină pămîntul. / Timpul scade-n 
noapte cadențat de umbre, / Tu, 
de ce-l cutremuri, tu, de ce, 
cu gîndul ?“ / (Tu, de ce...).

In general, poeta vede lu
crurile cu un ochi sever. Mieii 
aduși în orașul insensibil sînt 
sortiți, spune ea, pieirii, ca 
orice „sămînță grăbită". O- 
hiectele poartă în 
matul degradării, 
care poeta n-o 
teamă să nu îmbătrânească. Ten
dința este vădit polemică și se 
situează la antipodul unei false 
poezii, edulcorate, care înfăți
șează lumea în culori idilice, 
nefiind în stare să-i pătrundă 
esențele. Nu-i însă mai puțin 
adevărat că autoarea volumu
lui La ritmul naturii se lasă 

. uneori furată de farmecul unei 
poze a îmbătrânirii premature, 
vorbind atunci de moarte și 
de pulverizare cu un glas de 
împrumut, parcă prea barito- 
nal și forțat elegiac. Asemenea 
contaminări livrești scad din 
prospețimea și ingenuitatea ver
surilor sale, ca orice fenomen 
epigonic. în plus, Constanța 
Buzea, folosind tehnica sines
teziilor și a corespondențelor, 
cade nu o dată în prețiozități 
lingvistice de genul „galop — 
seîntei", „galop pur-sînge", 
„pur vînt", „aer vuit, luptător", 
etc., care-i încarcă expresia.

Solicitată din toate părțile de 
o lume în continuă transforma
re, curioasă și sinceră cu sine, 
dar cîte o dată parcă prema
tur blazată, Constanța Buzea 
scrie o poezie nervoasă, tre
pidantă, însă nu suficient de 
structurată logic (vorbim de 
logica expresiei lirice) ; tânăra 
poetă plătește un oarecare tri
but modei ermetice, modă tre
cătoare, bineînțeles, ca toate 
fenomenele neaderente la struc
tura intimă a artei.
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I © OMUL DIN RIO — cinemascop : PATRIA — 9; 
I 11,15; 13,45; 16,15; 19; 21,30, FEROVIAR — 8; 10,30;

13,15; 16; 18,45; 21,30 (la ambele completarea Scoica), 
I EXCELSIOR — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15,
, BUCUREȘTI —8,45; 11; 13.30; 16; 18,30; 21.

• FANTOMELE SE GRĂBESC : . REPUBLICA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45 (la ambele completarea

I George Coșbuc, cîntărețul pămîntului românesc), 
FLAMURA (comoletare Invizibilul vizibil) — 9;

I 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
I © CIMARON — cinemascop : LUCEAFĂRUL (com

pletare începutul) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, FESTI
VAL — 8.45; 11; 13,15; 16; 18,15; 21. MODERN — 
9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,30 (la ambele completarea

I Scoica), GRIVIȚA (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea Hunedoara) —

1 8.15; 10,45; 13,15; 16; 18,45; 21,15.
I © PARADA TIMPULUI PIERDUT : CINEMATECA

— 40; 12; 14.
| © ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR
. ZBURĂTOARE — cinemascop ; CAPITOL — 9;

11,45; 14,30; 17,30; 20,30.
© PORUMBELUL DE ARGILĂ : LUMINA (com- 

, pletare Vox Maris) — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 
I 18,45; 20,45, PACEA (completare Vizita conducăto

rilor de partid și de stat în regiunea Bacău) — 15;
I 17,30; 20.
, © DIPLOMATUL GOL : VICTORIA (completare

Tradiții maramureșene) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,45, AURORA (completare Timpul, legende, oa
meni de știință) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30. 
© IDIOTUL : CENTRAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;

■ 21
0 COLINA : UNION — 14.30; 17; 20.
© STEAUA FĂRĂ NUME : DOINA (completare 
Orizont științific nr. 6) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
© ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR, 7 — VIZITA CON
DUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE STAT 1N RE
GIUNEA HUNEDOARA — MAREA ȘARM ATICĂ... • 
MAREA NEAGRĂ — PODURI PESTE TIMP — 
PATA — ÎNCEPUTUL — A CUI E ȘOSEAUA ? — 
PILULA : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• TUNELUL : cinemâscop : GIULE.STI (completare
6 000 de ani) — 10,30; 15,30; 18; 20,30. BUZEȘTI
(comoletare Plasma) — 9,30; 12; 15.30; 18; 20,30.
• UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare Copiii... iar 
copiii) — 14; 16; 18; 20.
© ZORBA GRECUL : CRÎNGAȘI — 15,15; 18; 20.45.
• CASA DIN MONTEVIDEO — cincmascon : FE
RENTARI — 14,45; 17,30; 20,30, DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,30.
• WARLOCK — cinemascop : BUCEGI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45, VOLGA — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15.
© FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL ! : UNIREA (com
pletare Prezintă pisica) — 15,30; 18; 20,30. ,
• MINUNATA ANGELICA — cinemascop : TG'MÎS
— 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20.45, ARTA (com
pletare Soarele rănit) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;

■ 20,45.
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : 
MUNCA (completare 6 000 de ani) — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30.
• VERIFICAT, NU EXISTĂ MINE I : POPULAR 
(completare Tînărul căsătorit) — 15,30; 18; 20,30.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : 
COSMOS — 15; 17,30; 20,15.
• FIUL CĂPITANULUI BLOOD — cinemascop : 
VIITORUL (completare Frunze) — 11; 15,30; 18; 
20,30.
0 POVESTEA PROSTIEI MELE: FLOREASCA 
(completare Naică și barza) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : PROGRESUL 
(completare O noapte de vis) — 15,30;
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• Filarmonica de stat „G. Enescw" (la 
a Palatului) : CONCERT DE MțUZICĂ 
MERĂ — 20.
• Teatrul de Operă și Balet : MAfoAME 
FLY — 19,30.
© Teatrul de stat de operetă : LOGODNICUL DIN 
LUNA — 19,30, (la sala Palatului) : SECRETUL LUI 
MARCO POLO — 19,30.
® Teatrul National „I. L. Caragâale” (sala Come
dia) : REGELE MOARE — t9.30, (sala Studio) :
ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 19(30.
• Teatrul de Comedie : TROIUJS ȘI CRESIDA — 
20.
• .Teatrul „Lucia Sturdza Bulatndra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : MOARTEA LUI DAN
TON — 19,30, (sala din str. Afl. Sahia nr. 76 A) : 
SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — 19,30.
• Teatrul „C. I. Notta'ra" (sala Magheru) : HEN- 
RIC AL IV-LEA — 19,30, (sala Studio) : ABSENȚA 
UNUI VIOLONCEL — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : VARIETB-CON- 
CERT —20.
• Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA — 19.30. 
© Teatrul „Ion Creangă" : MONSTRUL DIN SA- 
MARCAND — 15,30.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din str. Academiei) : 
TIGRIȘORUL PETRE — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
REVISTA DRAGOSTEI — 20.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sin
dicatelor : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTERNA
ȚIONAL — 19,30.

CULTURII ARGEȘENE"

Apariția, în urmă cu 
cîteva luni, sub egida Co
mitetului regional pentru 
cultură și artă-Argeș a 
volumului semnat de Au
gustin Z. N. Pop — „Din 
istoria culturii argeșene” 
— constituie o inițiativă 
lăudabilă, menită să pună 
în lumină valoroase tra
diții spirituale ale acestei 
regiuni aflată astăzi într-o 
continuă înflorire econo
mică și culturală.

Autorul volumului a 
parcurs un vast material 
bibliografic, a întreprins 
cercetări în arhive și fon
duri documentare, conclu
ziile raportîndu-le la ca
drul geografic al regiunii. 
Prin 
reprezintă 
itinerar, punctat de nume
roase popasuri în acele 
locuri unde istoria și-a 
lăsat amprentele, unde au 
văzut lumina zilei sau 
și-au desfășurat activita
tea reprezentanți de sea
mă ai culturii noastre. De 
pildă, la Golești a trăit și 
și-a întocmit „însemnări
le" de călătorie Dinicu 
Golescu ; tot aici s-au 
născut fiii săi, viitorii re
voluționari pașoptiști; la

aceasta, cartea sa 
un interesant

Valea Mare, în apropiere 
de Pitești, au fost create 
unele dintre capodopere
le lui Liviu Rebreanu ; la 
Cîmpulung-Muscel a fost 
scris cel mai vechi text 
în limba româna păstrat 
pînă astăzi, Scrisoarea 
neguțătorului Neăcșu 
(1521) și a funcționat pe 
la 1635 una din primele 
tiparnițe; tot aici s-au 
născut pictorul Ion Negu- 
lici și poetul C. D. Arices- 
cu, participanți și ei la 
revoluția de la 1848 ; pe 
la Rîmnicu Vîlcea au tre
cut de-a lungul zbuciu
matei lor existențe Antim 
Ivireanul și, peste ani. 
Anton Pann; Curtea de 
Argeș, Cozia, Hurez sau 
Govora au fost vechi cen
tre de cultură feudală ; la 
Rucăr, Cîrstieni, Călinești 
sau Bucșani — folclorul a 
păstrat mărturii impresio
nante ale trecutului etc.

Desigur, am amintit 
doar cîteva dintre nume
roasele (apte ce le aflăm 
din lectura volumului, 
fapte care depășesc ade
seori interesul pur docu
mentar, relevînd semnifi
cații mult mal adinei ; ca 
de altfel și cele relatate

în capitolul consacrat re
constituirii drumurilor stră
bătute de-a lungul regiu
nii de unii clasici ai lite
raturii noastre și ecoului 
pe care aceste peregri
nări le-au avut în opera 
lor.

Chiar dacă datele cu 
caracter informativ, cît și 
evocările reunite în pagi
nile cărții nu sînt suficient 
închegate într-o sinteză 
unitară, rezultat al unei 
viziuni de ansamblu asu
pra bogatului material a- 
dunat, volumul lui Augus
tin Z. N. Pop aduce însă 
o mărturie convingătoare 
asupra moștenirii cultu
rale a acestor locuri, re
levînd acele momente și 
personalități ce au țucat 
un anumit rol în evoluția 
întreqli noastre culturi 
Credem, de aceea, că e- 
laborarea unor lucrări a- 
semănătoare și în alte 
reqiuni ale țării ar fi bl 
nevenită, constituind un 
pas necesar spre realiza
rea unor sinteze cuprin
zătoare asupra tradițiilor 
culturale și a tnariloT va
lori spirituale ale poporu
lui nostru.

S. M.

J
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P. C. R. IA COHSUl ■cunoaștere și apropiere intre
în toastul său, președintele Con

siliului de Stat al Republicii So
cialiste România. CHIVU STOICA, 
după ce a exprimat mulțumiri 
pentru atenția și prietenia ma
nifestate în tot cursul vizitei, pen
tru posibilitățile oferite de a lua 
cunoștință de munca constructivă 
și plină de avînt a harnicului po
por etiopian, a spus : Am vizitat 
frumoasa dumneavoastră capitală, 
obiective economice și industriale 
din Addis Abeba și provincie, a- 
șezăminte de cultură și artă. Vi
zita ne-a dat o imagine vie des
pre viața și preocupările poporu
lui etiopian, despre eforturile de
puse de acesta, sub conducerea 
Maiestății Voastre Imperiale, pen
tru propășirea și înflorirea Etio
piei.

Constatînd cu satisfacție intere
sul și prețuirea cu care sînt 
mărite în Etiopia activitatea 
înfăptuirile poporului român 
construcția economică, socială 
culturală a țării, ca și preocupă
rile sale pentru consolidarea păcii, 
președintele Chivu 
că ele corespund 
simpatiei de care 
România succesele 
Etiopia pe calea dezvoltării sale 
multilaterale, a realizării unor o- 
biective industriale și economice, 
menite să valorifice resursele de 
materii prime ale tării și să con
trite le la ridicarea nivelului de 
trai, material și cultural, al po
porului etiopian.

Desigur, a spus oaspetele român, 
obiectivul principal al vizitei 
în Etiopia a fost acela de a avea 
un schimb de vederi asupra pro
blemelor de interes comun pentru 
țările. noastre. Acest schimb de 
vederi a fost fructuos. îndreptă
țind încrederea în dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor priete
nești dintre Republica Socialistă 
România și Etiopia. întrevederile 
avute au evidențiat identitatea 
punctelor noastre de vedere într-o 
serie de probleme internaționale. 
Ele au subliniat, totodată, preocu
parea comună față de destinele 
păcii mondiale și convingerea că 
singura soluție care răspunde ce
rințelor omenirii în realizarea a- 
cestui deziderat vital este așeza
rea relațiilor dintre state pe ba
zele sănătoase ale principiilor su
veranității și independenței națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, res
pectarea dreptului sacru al fiecă
rui popor de a-și hotărî liber soar
ta, fără imixtiuni din afară, de a

ur- 
și 
în 
și

Stoica a arătat 
aprecierii 

se bucură în 
obținute

și
de

perării și înțelegerii internaționale. 
Dv.. domnule președinte, v-ați refe
rit astă-seară și în cursul actualei 
dv. vizite la multe probleme care 
preocupă astăzi pe oamenii de pre

stat — convorbirile pe care le-am tutindeni. Este de. datoria oameni- 
avut au confirmat încă o dată că 
deosebirile de orînduiri sociale nu ’ 
pot constitui, o piedică în calqa 
colaborării, îndreptată spre apăra
rea păcii și bunei înțelegeri între 
popoare. Plecăm din Etiopia cu 
profunde impresii, cu convingerea 
că relațiile româno-etiopiene vor 
cunoaște o dezvoltare fructuoasă, 
că se va adînci continuu coopera
rea dintre țările noastre în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite și în 
alte organisme internaționale, pen
tru lichidarea definitivă a sistemu
lui colonial, în vederea creării unui 
climat de încredere și înțelegere 
între popoare. Ne exprimăm, de 
asemenea, convingerea că această 
dezvoltare a relațiilor dintre Re
publica Socialistă România și Etio
pia, servind intereselor popoarelor 
noastre, va aduce o contribuție im
portantă la cauza nobilă a păcii 
și colaborării internaționale.

în încheiere, președintele Chivu 
Stoica a toastat pentru 
înflorire a tradiționalei 
româno-etiopiene. pentru 
tea și fericirea Maiestății 
familiei Imperiale, 
membrilor guvernului etiopian și a 
celorlalte distinse personalități pre
zente, nentru pace și prosperitatea 
poporului etiopian.

Răspunzînd. Maiestatea Sa Im
perială, HAILE SELASSIE I, a 
exprimat mulțumiri pentru cuvin
tele de prietenie cuprinse în 
tul președintelui Consiliului 
Stat al Republicii Socialiste 
mânia.

Sîntem încredințați, a spus 
bitorul. că în urma vizitei Exce
lentei Dv. în Etiopia, legăturile de 
prietenie care caracterizează rela
țiile dintre țările noastre vor fi 
întărite pe mai departe în intere
sul ambelor noastre popoare. Deși 
România și Etiopia se găsesc în 
două continente diferite, ele sînt 
unite prin hotărîrea de a lupta 
pentru menținerea păcii și secu
rității. Noi apreciem inițiativele 
României pentru crearea unui cli
mat favorabil creșterii încrederii și 
cooperării între state și pentru e- 
liminarea gcelor elemente care ge
nerează încordarea în relațiile din
tre ele. Etiopia, la rîndul său, a fost 
și va fi întotdeauna gata să-și a- 
ducă contribuția împreună cu ce
lelalte națiuni la promovarea coo-

urma calea de dezvoltare cp co
respunde cel mai bine voinței și 
intereselor sale fundamentale.

în felul acesta — a arătat mai 
departe președintele Consiliului de

continua 
prietenii 
sănăta- 

Sale și a 
în sănătatea

toas- 
de 

Ro-

vor-

lor de stat de pretutindeni să-și 
aducă contribuția la găsirea unor 
soluții realiste în rezolvarea aces
tor probleme pentru a le elimina 
sistematic. De aceea noi trebuie să 
ne dedicăm în această direcție pen
tru a elibera energii și resurse ma
teriale pentru dezvoltarea tuturor 
regiunilor lumii, astfel ’ încît oa
menii de pretutindeni să se poată 
bucura de o viată mai bună. Sîn
tem convinși că .toate problemele 
care par nerezolvabile pot fi solu
ționate. dar aceasta impune perse
verentă și dăruire.

Toate problemele colonialismului 
pot fi, de asemenea, eliminate prin 
colaborarea tuturor statelor intere
sate, aceasta constituind o bază ac
ceptabilă la care toți oamenii pot 
să-și aducă contribuția în mod 
egal.

Referindu-se la situația din unele 
țări africane, vorbitorul a spus : 
Unul dintre motivele existenței Or
ganizației Unității Africane este de 
a asigura pacea și stabilitatea în
tre statele membre și de a influența 
opinia publică internațională în 
promovarea cauzei nobile a păcii 
mondiale și a înțelegerii între oa
meni. Numai atunci cînd toate sta
tele, indiferent de mărimea lor, vor 
putea traduce în practică princi
piile cuprinse în Carta O.U.A. și a 
O.N.U. și anume neamestecul în a- 
facerile interne ale altor state, res
pectarea integrității și suveranității 
teritoriale ale națiunilor indepen
dente, autodeterminarea pentru 
statele care sînt încă subjugate în 
lume, ele pot să-și aducă întreaga 
lor contribuție la eterna căutare a 
păcii și dreptății universale.

Noi sperăm în mod sincer că vi
zita dv. aici v-a dat posibilitatea să 
faceți cunoștință cu diferite aspecte 
ale vieții etiopiene. Ne exprimăm, 
de asemenea, speranța că un rezul
tat al vizitei Excelenței Voastre și 
al discuțiilor sincere și prietenești 
pe care le-am avut în ultimele cî
teva zile, va fi că România și Etio
pia vor putea să colaboreze îm
preună și mai strîns în folosul re
ciproc al țărilor noastre și al înțe
legerii internaționale.

în încheiere, împăratul Haile Se
lassie I a toastat pentru progresul 
continuu și bunăstarea poporului 
român, în sănătatea oaspeților, pen
tru pace ‘

Tovarășul Dumitru Ivanovici, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., împreună 
cu Stanciu Brătescu, șef de sector 
la C.C. al P.C.R., a plecat joi dimi
neața în Belgia pentru a lua parte 
la lucrările celui de-al XVII-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Belgia.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Ghizela 
Vass, Ion Stoian, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., activiști de partid.

*
în aceeași zi, tovarășul Dumi

tru Ivanovici a sosit la Bruxelles. 
La sosire, pe aeroport au venit în 
întîmpinare tovarășii E. Burnelle, 
președintele P.C. din Belgia, M. 
Levaux, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Belgia, 
A. de Coninck, secretar al C.C. 
P.C. din Belgia.

și 
al
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HANDBAL: Ultimele pregătiri
pentru „mondiale"

FOTBAL PE
EGALITATE ÎN MECIUL REVAN

ȘĂ DINTRE JUNIORII ROMANI ȘI 
TURCI. — Ieri, în localitatea Anta
lya (Turcia), s-a disputat cel de-al 
doilea meci amical dintre echipele 
de juniori ale României și Turciei. 
De data aceasta s-a înregistrat un 
rezultat de egalitate s 1—1. în primul 
joc, marți la Mersin, juniorii turci 
învinseseră cu 1—0.

INTER A ÎNVINS DIN NOU PE 
VASAS. — Aseară, la Budapesta, pe 
„Nepstadion”, s-au întîlnit într-un 
meci revanșă pentru „Cupa campio
nilor europeni” echipele de fotbal 
Vasas Budapesta și Internazionale 
Milano, tn primul joc, la Milano, 
Inter a cîștiqat greu cu 2—1. Acum

GLOB
partida a avut același cîștigător : In- 
ternazionnle. Scor final 2—0.

REZULTATE DIN OPTIMILE DE 
FINALĂ ALE C.C.E.: La Amster
dam, echipa „Ajax", campioana O- 
landei, a produs o veritabilă surpri
ză surclasînd pe F. C. Liverpool cu 
scorul de 5—1 (4—0).

La Bruxelles, în prezența a 35 000 
de spectatori, echipa Dukla Praga a 
dispus în meciul retur de 
lecht cu scorul de 2—1 (1—0) și s-a 
calificat în sferturile de finală.

Pentru sferturile de finală ale a- 
celeiași competiții s-a mai calificat și 
Celtic Glasgow, care, în meciul 
tur cu F. C. Nantes, a cîștigat 
3—1 (ca

Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, primarul general al Mare
lui Berlin, împreună cu soția, au 
vizitat miercuri întreprinderea de 
piese de radio și semiconductori 
,,Băneasa“ din Capitală. La amiaza 
aceleiași zile, oaspeții au vizionat 
un program de filme documentare, 
organizat de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, iar seara au asistat la un spec
tacol al Teatrului de Operă și 
Balet.

Joi, primarul general al Marelui 
Berlin a fost oaspetele Combinatu
lui petrochimic Ploiești, după 
a făcut o călătorie pe Valea 
hovei și la Muzeul Doftana.

Seara, ambasadorul R. D.
mane la București. Ewald Moldt, a 
oferit o recepție în onoarea lui 
Friedrich Ebert și a soției sale, la 
cave au luat parte Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Ion Cosma, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului București. Va- 
sile Vlad. șef de secție la C.C. 
P.C.R., Mihai Marin, adjunct 
ministrului afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

*

Soliștii Teatrului de Operă 
Balet din Tirana, care în cadrul 
turneului în țara noastră prezintă 
o serie de recitale, s-au întîlnit 
joi, la sediul Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale și 
muzicale, cu artiști de la Teatrul 
de Operă și Balet din

al 
al 
Și

Și

și în primul meci).

de Operă și Balet din Capitală, 
în timpul întâlnirii, artiștii albanezi 
au împărtășit impresii din turneul 
în țara noastră, mulțumind pentru 
primirea plină de atenție care li 
s-a făcut și s-au referit la nivelul 
artistic ridicat al spectacolelor ro
mânești pe care le-au vizionat.

★
La sediul reprezentanței comer

ciale a R. P. Polone din București 
s-a deschis, joi la amiază, o ex
poziție organizată de Societatea 
poloneză de comerț exterior „Va- 
rimex". Expoziția, care cuprinde 
diferite instalații industriale, apa
rate medicale și instrumentar chi
rurgical, armături industriale, uti
laje pentru alimentația publică va 
fi deschisă pînă în ziua de 15 de
cembrie.

Conferința generală a 
Organizației Națiunilor 
Unite pentru educație, ști- 

I ință și cultură (UNESCO), 
I care s-a ținut între 25 
j octombrie și 30 noiem- 
I brie, a coincis cu a XX-a 
i aniversare a organiza- 
1 ției. La 4 noiembrie s-au 
I împlinit douăzeci de ani 
j de cînd conferința gene- 
1 rală și-a ținut prima șe- 
| dință la Paris și a făcut 
| din capitala Franței șe- 

diul său permanent. Aces
te împrejurări au conferit 
conferinței generale un 
caracter solemn, deosebit.

Importanța acestei ani
versări a fost marcată 
prin mesajele adresate 
organizației de către se
cretarul general al O.N.U., 
U Thant, și de către șefii 
statelor membre și prin
tr-o ședință 
care a 
zența 
Gaulle, 
încheiat 
cepție dată de guvernul 
francez în 
Versailles.

A XX-a 
UNESCO a 
prilejul unui examen de 
conștiință — usie prise de 
conscience, spunea di
rectorul general, Renâ 
Maheu — cu privire la 
felul în care organizația 
și-a îndeplinit misiunea, 
la metodele aplicate și 
la rezultatele pe care le-a 
obținut.

O semnificație deosebi
tă a avut-o faptul că, în 
cadrul ședinței festive 
consacrate celei de-a 
XX-a aniversări, plenara 
Conferinței generale a a- 
doptat în unanimitate 
„Declarația privind prin
cipiile cooperării culturale 
internaționale”, document 
de mare însemnătate pen
tru dezvoltarea în viitor 
a cooperării internațio
nale în domeniile educa
ției, științei și culturii. A- 
cest document proclamă 
dreptul și datoria fiecă
rui popor de a-și dez
volta propria sa cultură 
și de a stabili raporturi 
de cooperare culturală cu 
alte popoare pentru îm
bogățirea culturii sale na
ționale și pentru dezvol
tarea relațiilor pașnice, 
bazate pe respectul su
veranității naționale. Do
cumentul acordă o aten
ție deosebită educației 

I morale și intelectuale a 
tineretului într-un spirit de 
înțelegere și pace inter
națională. Adoptarea a- 
cestui document, la ela
borarea căruia țara 
noastră a participat în 
mod activ, 

I cred, actul 
portant al

I odată, actuala sesiune a 
supus unei examinări a- 
mănunțite programul de 
activitate al UNESCO pe 
următorii doi ani.

Acad. Andrei OȚETEA 
președintele Comisiei naționale române 

pentru UNESCO

solemnă, 
avut loc în pre- 
generalului de 

Festivitățile s-au 
cu o mare re-

palatul de la

aniversare a 
fost mai întîi

a constituit, 
cel mai im- 

sesiunii. Tot-

Pe agenda anului sportiv 1967, u- 
nul din cele mai importante eveni
mente internaționale îl constituie, fă- 
ră-ndoială, a Vl-a ediție a campio
natului mondial masculin de handbal 
în 7, programat între 12—21 ianua
rie în Suedia. Datorită dinamismului 
și spectaculozități' sale, handbalul în 
7 cunoaște în prezent o largă și ra
pidă răspîndire. Elocventă în acest 
sens a fost desfășurarea ultimei edifii 
a campionatului mondial (Cehoslova
cia, 1964) ; alături de milioanele de 
telespectatori și ascultători din alte 
fări, amatorii de sport d'n fara noa
stră au avut atunci în plus satisfac
ția de a-i vedea pe handbalișfii ro
mâni apărîndu-și cu brio medaliile de 
aur cucerite în 1961 la Dortmund 
(R.F.G.). După toate probabilitățile, 
radioteleviziunea română ne va oferi 
și de data aceasta posibilitatea să ur
mărim disputa pentru titlul mondial. 
Vom asista din nou 1a o finală me
morabilă (România—Suedia 25—22) 
cum a fost cea desfășurată în urmă 
cu trei ani ta Praga ? Și, mai ales, 
vor ieși învingători sportivii noștri 
pentru a treia oară consecutiv ?

Cu aproximativ o lună înaintea 
mult așteptatului start, majoritatea ce
lor 16 echipe participante au susfi- 
nut o serie de meciuri de verificare 
cu adversari dintre cei mai redutabili. 
După constatările prilejuite de a- 
cesfe confruntări, paralel cu „finisă
rile" de ordin tehnic și tactic, o a- 
fenfie deosebită se acordă pregătirii 
minuțioase a fiecărui meci din cadrul 
grupelor preliminare și, cu probabi
litatea de rigoare, a celor din eta
pele superioare ale competiției.

Prezenfi în echipa națională de se
niori sau în cea de tineret, handba
lișfii noștri susceptibili de selecționa
re au participat recent ta două turnee 
internaționale. In legătură cu evo
luția Io' în aceste turnee și cu prin- 
cioalele obiective de oregătire în 
răstimpul rămas pînă ta 12 ianuarie, 
antrenorul emerit Ion Kunst Ghermă-

nescu ne-a spus următoarele ! „Din
tre meciurile susținute în ultima vre
me, cele cu Cehoslovacia, R. F. Ger
mană (în deplasare), U.R.S.S. și Iu
goslavia (pe teren propriu) au con
stituit verificări foarte utile în com
pania unor protagoniste ale ultimei 
edifii a C. M., care prin forma lor 
actuală emit din nou pretenfii justifi
cate ta locurile fruntașe. Rezultatele — 
în afara primului meci cu Cehoslova
cia (ta Praga) și a celui cu Iugosla
via (la Cluj), încheiate ta egalitate 
— ne-au fost favorabile. Mai mult 
deci* rezultatele tehnice ne-a Intere
sat însă maniera de realizare a lor. 
Din acest punct de vedere trebuie 
sous că accentul a căzut mai ales pe 
jocul în forță, că nu am atins încă 
forma avută ta ultimele campionate 
mondiale sub aspectul fineții și le- 
geri*ă)ii acțiunilor. Este și firesc, de
oarece în lot au fost promovați o se
rie de tineri debutanți ca Licu, Gu- 
neș, Samungi, Gațu, Goran, Penu — 
nu lipsiți de experiență internaționa
lă, dar nesudafi încă suficient cu 
„vechea” generație Costache II, O- 
țelea, Gruia, Nodea, Nica, Hnat, Redl, 
lacob și Mozer (ultimii doi au fosf 
indisponibili în turneul ,țde ta Cluj). 
Din lot mai fac parte Marinescu, Pa- 
raschiv, Mureșan și Dincă.

Fără a intra în amănunte, evoluția 
selecționabililor în recentele turnee 
internaționale poate fl apreciată ca 
mulțumitoare pentru etapa actuală. 
Intre vechea și noua generație a în
ceput să se închege o legătură trai
nică, dar pentru perfecționarea a- 
cesteia va trebui să muncim cu mul
tă atenție : jucătorii înșiși sînt con
știent! de acest lucru, între e< există 
un climat favorabil și de aceea spe
răm că ne vom atinge scopul.

După „perioada de vîrf” 
teior turnee internaționale, 
încheiat penultima etapă a 
rilor, selectionabili' au primit 
„semivacanță", după care

menfele vor crește din nou tn 
fensitate. tată cîteva din obiectivele 
fixate pentru ultima etapă a pregă
tirilor : studierea și perfecționarea ac
țiunilor ofensive împotriva diferitelor 
sisteme de apărare, îmbunătățirea 
transmiterii cursive și rapide a min
gii, echilibrarea atacului în sensul de 
a avea în teren mai mulți finaliza- 
fori etc.

Părerea unanimă a specialiștilor 
este că „mondialele” din ianuarie 
1967 vor fi cele mai disputate din 
istoria acestei competiții. Echipa țări: 
noastre va trebui să facă față unor y 
asalturi grele încă din cadrul grupei 
prel:minare C, din care mai fac parte 
R. D. Germană, U.R.S.S. și Câni 
Fără-ndolală, succesul va fi de pa. 
tea aceluia care, pe lîngă o foarte 
bună pregătire fehnico-tacfică, va a- 
vea o putere superioară de a-și păs
tra calmul.

Pregătirea propriu-zisă se va 1 
cheia 1a sfîrșiful lunii decembrie. în 
zilele de 1 și 3 ianuarie vom întîlni 
echipa Japoniei ta Cluj și, respectiv, 
la București. Apoi se va porni spre 
Stockholm...*
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Joi după-amiază s-a deschis în 

sala mare a Muzeului regional al 
Banatului o expoziție de artă de
corativă aplicată contemporană din 
Republicile Sovietice Socialiste Li
tuania, Letonia și Estonia. La ver
nisaj au participat oameni de cul
tură și de artă din localitate, re
prezentanți 
Sovietice.

ai ambasadei Uniunii

★
aniversărilor unor 

eminente din dome- 
literaturii și artei, 

de UNESCO, joi a

în cadrul 
personalități 
niul științei, 
recomandate 
avut loc la Universitatea din Cra
iova o festivitate consacrată me
moriei lui Nicolae Teclu, savant 
român de renume mondial. Cu a- 
cest prilej a vorbit Constantin Ma- 
carovici, membru corespondent al 
Academiei, șeful catedrei de chimie 
anorganică a Universității „Babeș- 
Bolyai“ din Cluj.

★
Baletul național din Cuba, care 

a întreprins un turneu de aproape 
trei săptămîni în țara noastră, a 
părăsit joi seara Capitala, plecînd 
spre Varșovia. La plecare, artiștii 
cubanezi au fost conduși de repre
zentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, artiști ai 
Teatrului de Operă și Balet. A fost 
prezent Manuel Yepe Menendez, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București.

(Agerpres)C. ANI

dominînd din vest și nord-vest. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 6 și plus 4 
grade, izolat mai coborîte, iar 
maximele între minus 2 și plus 
6 grade. In București : Vreme 
relativ rece la început, apoi în 
încălzire ușoară. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros. La sfîr- 
șitul intervalului, ploaie slabă. 
Vîntul va sufla slab, pînă la po
trivit, predominînd din sectorul 
vestic.

cădea
i Ardeal și
1 sud-vestul 

ce se vor 
și burniță.

Timpul probabil pentru zilele 
de 10, 11 și 12 decembrie. In 
tară : Vreme relativ rece la 
început, apoi se va încălzi 
ușor mai ales în nordul ță
rii. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea nin
sori temporare în 
nordul Moldovei. In 
tării ninsori locale 
transforma în ploaie 
Vînt slab, pînă la potrivit, pre-

Statele semnatare ale 
Actului 
UNESCO
„să asigure tuturor oa
menilor accesul deplin și 
liber la educație", să 
multiplice relațiile între 
popoare, să le ajute să 
se cunoască mai bine și 
„să atingă treptat, prin 
cooperarea națiunilor lu
mii în domeniile educa
ției, științei și culturii, 
scopurile de pace inter
națională și de prosperi
tate comună omenirii".

Cei douăzeci de ani de 
existență ai UNESCO au 
fost ani de viață intensă, 
de realizări însemnate, 
de progres și de expe
riență. UNESCO a folosit 
educația, știința și cultu
ra nu ca scopuri în sine, 
ci ca mijloace menite să 
favorizeze comprehensiu
nea mutuală și coopera
rea între popoare. Pro- 
movînd cercetarea liberă 
și legăturile între specia
liștii diferitelor națiuni, 
organizația a servit in
contestabil cauza păcii, 
preocuparea dominantă a 
vremurilor noastre.

Problemele dezbătute și 
rezoluțiile adoptate la 
recenta sesiune au rele
vat creșterea rolului in
ternațional al organiza
ției și efortul ei de a 
răspunde unor nevoi pre
sante ale omenirii. Cele 
mai. însemnate subiecte 
discutate au fost cele re
feritoare la contribuția pe 
care UNESCO trebuie s-o 
aducă la consolidarea 
păcii, la rolul organiza
ției în lupta împotriva 
colonialismului, neocolo- 
nialismului și discrimină
rii rasiale, la dezvoltarea 
țărilor recent eliberate. 
Pentru fiecare dintre a- 
ceste trei mari probleme 
ale lumii contemporane 
au fost adoptate rezoluții 
importante care reflectă 
dezbaterile ample ce au 
avut loc și dorința clară 
a marii majorități a sta
telor membre de a 
intensifica contribuția 
fectivă a UNESCO în 
ceste domenii.

Sprijinirea dezvoltării 
economice, sociale și cul
turale a popoarelor re
cent eliberate constituie 
o necesitate urgentă și 
imperioasă. Termenul de 
dezvoltare, conceput în 
sens larg (nu numai eco
nomic) și aplicat, în func
ție de resursele naționale 
și de ajutorul internațio
nal, a devenit principalul 
cuvînt de ordine al 
UNESCO. In conformitate 
cu rezoluția O.N.U. care

constitutiv al 
s-au angajat

în 1961 a proclamat „de
ceniul 
UNESCO 
plan de 
că, menit 
lor state 
periilor, material

se 
e- 
a-

dezvoltării" — 
a adoptat un 
asistență tehni- 
să procure noi- 
servicii ale ex- 

1 didac
tic clasic și audio-vizual, 
burse de studii pentru 
formarea unor cadre na
ționale de înaltă califi
care, precum și ajutgr 
financiar. Planul de per
spectivă al UNESCO pre
vede pentru anii 1967— 
1968 ca dezvoltarea edu
cației să fie tratată cu 
prioritate și insistă asu
pra dreptului la instruc
ție fără discriminare, asu
pra noțiunii de educație 
permanentă și asupra 
dezvoltării cursurilor fără 
frecvență și prin cores
pondență.

S-a hotărît să se acor
de atenție în special pro
blemelor legate de pla
nificarea pe plan națio
nal a învățămîntului și 
cercetării științifice, pre
gătirii programului mon
dial de alfabetizare ini
țiat de UNESCO, educa
ției extrașcolare a tine
retului, răspîndirii cît mai 
largi a cărții și a altor 
mijloace de culturalizare. 
Cea mai mare parte din 
resursele alocate aces
tor programe a fost acor
dată acțiunilor menite să 
sprijine dezvoltarea edu
cației, științei și culturii 
din țările Africii, Asiei și 
Americii Latine.

în mod deosebit trebuie 
subliniată atitudinea fer
mă de condamnare a po
liticii colonialiste și ra
siste dusă de guvernul 
portughez în Africa, pre
cum și a politicii neoco- 
lonialiste a unor state, a- 
titudine care a fost expri
mată prin intervențiile și 
votul marii majorități a 
statelor membre ale 
UNESCO.

Delegația noastră s-a 
pronunțat pentru lichida
rea definitivă a colonia
lismului și rasismului și 
pentru eliminarea din via
ța internațională a tutu
ror formelor de neocolo
nialism care constituie o 
ofensă la demnitatea o- 
mului și un act de tră
dare față 
științific.

Delegația 
tală română 
o activitate 
rodnică prezentînd nume
roase propuneri privind 
programul de 
al organizației 
torii doi ani. 
fie subliniat 
proiectele de

cu- 
re- 
lor 
la
Și 

de 
re-

de spiritul

guvernamen- 
a desfășurat 

intensă și

activitate 
pe urmă- 

Merită să 
faptul că 

rezoluție

prezentate de țara noas
tră au întrunit o largă a- 
deziune încît au fost a- 
doptate în unanimitate. 
De o atenție deosebită 
s-a bucurat rezoluția re
feritoare la cadrul gene
ral al cooperării cultural- 
științifice pe plan euro
pean, inițiată de țara 
noastră, la care s-au ală
turat Austria, Belgia, 
Bulgaria, Danemarca, 
Finlanda, Iugoslavia, Sue
dia și Ungaria, adică ță
rile coautoare ale „rezo
luției europene”, adopta
tă în unanimitate la se
siunea de anul trecut a 
O.N.U. Celelalte rezoluții 
propuse de țara noastră 
prevăd o serie de acțiuni 
concrete care vor fi rea
lizate în următorii ani în 
vederea dezvoltării coo
perării cultural-științifice 
pe plan european. Făcînd 
aceste propuneri delega
ția română a pornit de 
la considerentul că co
laborarea intelectuală in- 
tereuropeană poate să a- 
propie popoarele Euro
pei printr-o mai bună 
noaștere și apreciere 
ciprocă a valorilor 
spirituale, contribuind 
consolidarea păcii 
crearea unui climat 
securitate în această
giune a lumii și jucînd 
astfel un rol important în 
ansamblul relațiilor cultu
rale internaționale.

A fost examinată, de a- 
semenea, problema de 
mare actualitate a valori
ficării resurselor umane, 
la propunerea țării noas
tre fiind adoptată în una
nimitate o rezoluție prin 
care se precizează sarci
nile ce revin UNESCO în 
acest domeniu.

îji perioada desfășură
rii lucrărilor Conferinței 
generale UNESCO, dele
gația română a avut nu
meroase întîlniri și schim
buri de vederi cu alte de
legații, discutînd posibili
tățile de dezvoltare a re
lațiilor bilaterale între 
comisiile naționale pentru 
UNESCO. Asemenea întîl
niri și schimburi de pă
reri au avut loc între re
prezentanții Comisiei na
ționale române pentru 
UNESCO și cei ai comi
siilor naționale din țările 
socialiste, țările balcani
ce, țările europene nordi
ce, Franței, Belgiei etc.

Succesul inițiativelor și 
propunerilor tării noastre 
la cea de-a XlV-a sesiu
ne a Conferinței generale 
UNESCO constituie o ex
presie a prestigiului cres- 
cînd de care se bucură 
politica externă a Româ
niei pe plan internațional, 
confirmă încă o dată jus
tețea principiilor care 
stau la baza acestei poli
tici.

PORȚI SPRE MARE J
Oricui vizitează Rosfock

ul, imaginea acestui oraș 
din nordul R. D. Germane, 
cu acoperișurile dantelate 
din țiglă roșie, în stil han
seatic, al clădirilor mai 
vechi, cu pădurea de ma
carale și catarge ale zeci
lor de nave care ancorea
ză în port, îi rămîne bine 
întipărită în minte. Și nu 
numai datorită acestui spe
cific, ci mai ales înnoirilor 
vizibile care s-au produs 
an de an și se produc în 
continuare în cuprinsul său.

Prezenja apropiată a mă
rii și-a pus cu pregnanjă 
pecetea asupra fizionomiei 
orașului 
celor peste 180 000 de lo
cuitori ai săi. O bună parte 
din populația activă a Ro
stockului este ocupată azi 
în transporturile maritime, 
construcțiile navale, în in
dustria pescuitului și de 
prelucrare a peștelui. Alta 
lucrează în cele 55 de în- 

indusfriale, a 
s-a ridicat, 

ta aproape 
mărci, cu 
mult decît

treacă la consfrucfia de 
nave, a fost clădită o hală 
de montaj lungă de 200 și 
lată de 100 metri, alături de 
care s-au construit alte 
șase hale de uzinaj și mon
taj. Seria navelor maritime 
a fost deschisă cu construc
ția unor vase de 9 500 Idw 
și a continuat cu vase de 
capacită|i din ce în ce mai 
mari. în zilele cînd am vi
zitat Rostockul a fost lan
sat la apă de pe calele de 
la Warnow cel de-al 79-lea 
vas de la asimilarea în fa
bricație a navelor maritime.

Ramurile 
gate de 
s-au dezvoltat nu numai 1a 
Rostock, ci și în alte orașe 
de pe țărmul Balticii. La 
Wismar și Stralsund se con
struiesc de asemenea nave. 
Șantierul naval „Mathias- 
Thesen" din Wismar este al 
doilea în ordinea importan
ței și ca volum al produc
ției și construiește vase de 
pasageri moderne, precum 
și cargouri cu o capacitate 
pînă. 1a 18 000 de tone. De 
asemenea, ta Wusfrow 
află sediul unei școli

economice le- 
prezența mării

urbanislic. Roslockul 
mult întinerit. îm- 
cu dr. Gerhard 
profesor de limbi 

la Universitatea 
localitate, am

și preocupărilor

treprinderi 
căror producție 
în ultimul an, 
1,2 miliarde de 
36 ta sută mai 
în anul 1960.

Altădată, dintre 
cîteva șantiere navale de 
mică importanță, numai șan
tierul „Neptun” — împlîn- 
faf adînc în mijlocul orașu
lui — avea o anumită pon
dere. In anii construcției 
socialiste, atelierele acestuia 
au fosf mult lărgite și s-au 
instalat utilaje noi, creîn- 
du-se condiții pentru pro
ducerea unor nave de ca
pacități mai mari. La „Nep- 
iun’ se construiesc azi car
gouri mijlocii, traulere, nave 
speciale pentru pescuit și 
vase-uzină.

Am avui prilejul să vizi
tez șantierul naval Warnow 
— cea mai mare întreprin
dere de construcții navale 
din R. D. Germană. Condu
cătorii întreprinderii ne-au 
explicat că, nu cu prea 
mu'ți ani în urmă, aceasta 
era încă un mic șantier cu 
50 de muncitori care se 
ocupa cu reparații de am
barcațiuni pescărești. In ur
ma hotărîrii ca aici să se

cele

Vizifînd noul port mari
tim Rostock Petersdorf — 
principala poartă spre mare 
a R. D. Germane — capefi 
o imagine clară a viefii in
tense pe care o trăiește o- 
rașul de pe țărmul Balticii. 
Numeroase vase, sub cele 
mai diferite pavilioane, a- 
costează aici zilnic, aducînd 
și încărcînd materii prime 
și produse. La întreprinde
rea maritimă, care își are 
sediul la Rostock, am fost 
informaji despre amploarea 
luată în R.D.G. de transpor
turile navale. întreprinderea 
dispunea la începutul aces
tui an de 135 nave cu o 
capacitate totală de încăr
care de peste 800 000 tdw. 
Vasele ei ancorează în a- 
proape 400 de porturi din 
80 de fări. Numai în cursul 
anului trecut ele au trans
portat pe mările și oceanele 
lumii circa 6,3 milioane tone 
de mărfuri.

Vorbindu-ne despre dez
voltarea comerțului exterior 
al jării, reprezentanții între
prinderii 'friarifime au rele
vat că în ultimii ani a cres
cut mult ponderea mașinilor 
și utilajelor complexe în 
exportul de produse. In
tr-un șir de fări de pe glob 
au fost livrate fabrici de ci
ment, centrale- electrice, di
ferite instatafii pentru indus
tria chimică etc.

se 
de

vizitat 
cartiere 
încon- 

Mai în-

navigație, care pregătește 
cadrele necesare transpor

ta 
si-

furilor maritime, Iar 
Sassnitz (un cochet oraș 
tuat pe insula Rugen) s-a 
creat un mare combinat 
prelucrare a peștelui. Cuie
rele combinatului își aruncă 
năvoadele nu numai în 
Baltica, ci și în Marea Nor
dului. Alături de Rostock, 
aceste orașe sînt totodată 
adevă'ate porfi spre mare 
ale R. D. Germane, fiecare 
dintre ele dispunînd 
porturi dezvoltate.

Consfrucfia de nave 
este numai rezultatul mun
cii șantierelor navale amin
tite. La ea contribuie mun
citori, tehnicieni și ingineri 
din zeci de alte uzine și fa
brici de pe întreg terito
riul fării. Centrele siderur
gice de ia Riesa și Brande- 
burg trimit oțel, combina
tele chimice de ta Leuna — 
materiale plastice. Chiar la 
Rostock se află o puternică 
uzină specializată în fabri
carea de motoare Diesel. Cu 
16 an' în urmă ea realiza 
motoare de 100 CP pentru 
primele vase construite 1a 
șantierele navale din Wis
mar, Rostock și Stralsund. 
Cîfiva ani mai fîrziu s-a 
trecut ta producția în serie 
a unor motoare de puteri 
mult mai mari. In prezent 
uzina livrează motoare Die-

de

de

nu

sel de 2 000 pînă ta 13 000 
CP.

Ca mulle alte localități 
din R. D. Germană — ora
șele de pe litoralul Bahicii 
cunosc în acești am o con
tinuă înflorire și în dome
niul
arată azi 
preună 
Langner, 
romanice 
din
două dintre noile 
de locuințe, ca>-e 
joară zona veche, 
tîi cartierul din sudul ora
șului, cu blocuri mai mici, 
de 3—4 etaje, a cărui con
strucție este deja încheiată. 
Cele cîteva mii de familii 
care locuiesc aici au ta dis
poziție magazine, spital și 
policlinică, un stadion și 
bazine de înot — în ge
neral tot ce e necesar pen
tru o vrajă 
dernă.

Am făcut 
constructorii 
Rostockului 
cartierului 
luat înlr-o 
orașului, în apropiere 
renumita sta|iune 
Wamemunde. Se 
ca aici 
sintă 
50 000 de persoane, 
mele blocuri au fost termi
nale în acest an. Ritmul de 
lucru pe șantier este intens. 
Se lucrează mai ales cu 
panouri mari, prefabricate, 
realizîndu-se un grad ridi
cat de industrializare a lu
crărilor și o productivitate 
a muncii sporită.

— Vrem ca orașul nostru 
să devină an de an mai 
frumos, mai bine gospodă
rit, să aibă o economie tot 
mai puternică — mi-a spus 
ta despărfire dr. 
O asemenea dorin 
b'lă în orașele 
calitățile țării, va 
guranfă realizată, 
stau realitățile de 
ocupările și munca harm 
a constructorilor socialismu
lui din Republica Democra
tă Germană.

cunoștință cu 
de locuințe ai 
pe șantierul 

Luften-KIein, si- 
zonă din afara 

de 
balneară 
prevede 

să se dea în folo- 
apartamente pentru

Pri-

Langner, 
iță, vizi- 

și le
fi cu si- 
Chezășie 
azi, pre- 

!că

Nîcolae PANTILIE



o. N. u. PRIMI HMIH
II DEZBATIRtt CBMITHULUI POLITIC
Cuvîntarea reprezentantului român
NEW YORK 8 (Agerpres).— In 

Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. continuă dezbate
rile în legătură cu „Stadiul înde
plinirii declarației asupra inadmi- 
sibilității amestecului în treburile 
interne ale statelor și respectarea 
independenței și suveranității lor“.

Ca și în zilele trecute, dezbate
rile de joi au prilejuit o viguroasă 
reafirmare a dreptului popoarelor 
de a-și hotărî singure soarta și o 
condamnare a imixtiunilor străine. 
„Principiul neintervenției — a de
clarat reprezentantul Franței — 
se referă la toate elementele care 
constituie identitatea națională a 
unui stat11. La rîndul său, pro- 
nunțîndu-se cu hotărîre în apă
rarea acestui principiu, reprezen
tantul Iugoslaviei a atras aten
ția asupra consecințelor nocive ale 
folosirii relațiilor economice ca 
instrument pentru amestecul în a- 
facerile interne ale statelor.

în cuvîntarea sa, șeful delega
ției române, Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, a 
spus: Societatea internațională este 
formată din entități suverane, a 
căror lege supremă este respecta
rea necondiționată a dreptului ina
lienabil al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, respectarea 
suveranității și independenței na
ționale, egalității depline în drep
turi, neamestecului în afacerile in
terne. Deși unanim recunoscut, nu
meroase au fost cazurile în care 
principiul neintervenției a fost ne
socotit sau încălcat în mod fla
grant, se recurge la diferite mij
loace de imixtiune în afacerile in
terne ale altora, mergînd pînă la 
folosirea forței și agresiunii ar
mate. Nu se poate ignora perico
lul grav pe care îl prezintă pentru 
pacea mondială războiul purtat de 
Statele Unite în Vietnam.

Delegația română, a spus vorbi
torul, reafirmă și cu această oca
zie poziția consecventă a guvernu
lui român, potrivit căreia poporul 
vietnamez trebuie lăsat să-și ho
tărască singur soarta, conform vo
inței și aspirațiilor sale naționale, 
în acest scop, este imperios necesar 
ca Statele Unite, care prin bom
bardamentele efectuate asupra Re
publicii Democrate Vietnam au co
mis un act de agresiune împotriva 
unui stat suveran, să dea dovadă 
de realism și să înceteze imediat, 
necondiționat și pentru totdeauna 
aceste bombardamente. în condi
țiile actuale, a spus vorbitorul, se 
impune ca toate țările să se abțină 
de la acțiuni contrare principiilor 
de bază ale relațiilor între state.

Peste 50 de țări au devenit inde
pendente în cei 21 de ani de exis
tență ai Națiunilor Unite — a spus 
în continuare Mircea Malița. Preo
cuparea centrală a acestora este de 
a-și făuri viitorul așa cum cred de 
cuviință, în interesul popoarelor 
lor. Ele nu vor ca acest proces în 
care sînt angajate și care reprezin
tă un semn distinctiv al epocii 
noastre, să fie turburat de ames
tecul străin care, în fond, este un 
război nedeclarat și deghizat îm
potriva acestor țări. Cu atît mai 
mult, ele nu pot sta nepăsătoare 
în fața formelor extreme ale in
tervenției — utilizarea forței ar
mate, bombardarea de teritorii

străine, impunerea unui regim ne
dorit de poporul în cauză. Este 
necesar ca toate statele să respecte 
scrupulos declarația pe care noi 
toți am adoptat-o anul trecut, con
form căreia „orice stat are drep
tul inalienabil de a-și alege siste
mul său politic, economic, social 
și cultural, fără nici o formă de 
amestec din partea vreunui alt 
stat11.

România caută prin politica sa 
externă să contribuie la statorni
cirea în relațiile dintre state ~ a 
principiilor de bază ale legalității 
internaționale, principii înscrise în 
constituția sa, ca și în documentele 
de politică externă. România spri
jină inițiativa unei reafirmări — la 
această sesiune — a rolului pri
mordial pe care îl ocupă princi
piul neintervenției în relațiile in
ternaționale. în reafirmarea și con
solidarea pe toate căile, în toate 
împrejurările, a acestui principiu , 
cardinal, noi vedem o cale spre în
tărirea păcii, diminuarea ariei pe 
care arbitrariul și forța le mai o- 
cupă în relațiile internaționale. Re
afirmarea acestui principiu repre
zintă premisa indispensabilă a 
construirii bazei trainice a relații
lor pașnice și de cooperare inter
națională între state.

Demonstrații muncitorești in Spania
MADRID 8 (Agerpres). — La 

chemarea comitetelor muncitorești 
(organizații sindicale ilegale din 
Spania) pe străzile centrale din Bar
celona a avut loc o demonstrație la 
care au participat peste 4 000 de 
muncitori. Demonstrația s-a desfă
șurat sub lozincile de luptă în 
sprijinul libertății sindicale, împo
triva referendumului propus de 
generalul Franco, pentru o reală 
democratizare a vieții politice din 
Spania. După cum anunță agenția 
France Presse, poliția a intervenit 
cu brutalitate pentru a împrăștia 
pe demonstranți. Numeroase per
soane au fost rănite.

O acțiune similară, la care au parti
cipat 2 000 de persoane, a avut loc 
în localitatea Tarrasa în apropiere de 
Barcelona. Demonstranții, masafi în 
fața clădirii primăriei din localitate, 
au scandat lozinca „Vrem libertate”. 
Poliția a operat numeroase ares
tări.

MADRID 8 (Agerpres). — Par
tidul Comunist din Spania a difu
zat miercuri la Madrid un mani
fest prin care cere boicotarea re
ferendumului din 14 decembrie a- 
supra „noii legi organice11 privind 
așa-numita reformă constituționa
lă. Atît timp cît nu există liber
tate politică, sindicate indepen
dente, o presă liberă, orice consul
tare populară nu merită decît un 
singur răspuns : abținerea, se 
spune în manifest. Schimbările

propuse de Franco sînt mai de
grabă schimbări de formă decît 
de fond.

S-au pronunțat, de asemenea, 
pentru abținerea de la referen
dum Federația universitară demo
crată, Organizația tinerilor so
cialiști și Uniunea ziariștilor co
muniști din Spania.

Pentru a evita eventuale ma
nifestări ostile referendumului în 
cadrul universității din Madrid, 
rectorul universității a hotărît să 
acorde tuturor studenților vacan
țe anticipate.

AMBASADORUL ROMAN 
In suedia și-a prezentai 
SCRISORILE DE ACREDITARE

STOCKHOLM 8 (Agerpres). — 
La 8 decembrie, Eduard Mezin- 
cescu și-a prezentat regelui Gustaf 
al VI-lea Adolf al Suediei scriso
rile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Suedia. Cu această o- 
cazie, între regele Suediei și am
basadorul român a avut loc o 
convorbire cordială.

Funeraliile lui
ROMA 8. — Corespondentul A- 

gerpres, I. Mărgineanu, transmite : 
La Roma au avut loc la 8 decem
brie funeraliile lui Mario Alicata, 
membru al Direcțiunii și Biroului 
Politic al P. C. Italian, director al 
ziarului „L’Unitâ11. La mitingul de 
doliu, în prezența lui Luigi Longo, 
secretar general al P. C. Italian, și 
altor conducători ai partidului, au

Mario Alicata
luat cuvîntul Pietro Ingrao, mem-> 
bru al Biroului Politic al PI C. Ita
lian, precum și alte personalități 
ale vieții politice și culturale.

La funeralii au fost de față re
prezentanți ai ziarelor comuniste și 
muncitorești din diferite țări. Din 
partea ziarului „Scînteia11 a fost 
prezent Constantin Mitea, redac
tor șef adjunct.

Declarații „neoportune"
la Canberra

Tn Australia s-a luat 
o măsură cu fotul ie
șită din comun : pri
mul ministru Holt a 
interzis categoric func
ționarilor de stat să 
facă declarații cu ca
racter politic.

Care este motivul 
acestei măsuri ? Din 
presa locală și inter
națională reiese că 
motivul îl constituie 
unele dezvăluiri fă
cute la Canberra de 
Bruce White, secreta
rul Ministerului For
țelor Armate. Cu prilejul 
unei conferințe a „So
cietății regale de ae
ronautică", referindu- 
se la participarea tru
pelor australiene la 
războiul dus de S.U.A. 
în Vietnam, White a 
declarat că comanda
mentele australiene nu 
vor mai admite ca 
„băieții" lor să lupte 
pe front, cot la cot cu 
soldații americani. A- 
ceasta se datorează 
— a precizat White — 
faptului că, deseori, 
comandamentele a- 
mericane trasează uni
tăților australiene sar
cini cărora nu le pot 
face față datorită „in-' 
suficientei dotări teh

nice", ceea ce, pen
tru acestea din urmă, 
este nu rareori fatal. 
De aceea, trupele aus
traliene au ocupat sec
toare distincte ale 
frontului și operează 
în mod de sine stă

tător. White a criticat 
în continuare bombar
damentele americane 
asupra R. D. Viet
nam, afirmînd : „nu 
cred că acestea ar pu
tea influența rezultatul 
războiului".

în viața politică a 
țării, dezvăluirile au 
avut efectul unei bom
be. în legătură cu ele 
Arthur Calwell, preșe
dintele partidului la
burist de opoziție, a 
acuzat guvernul că nu 
spune adevărul despre 
războiul din Vietnam. 
Pentagonul și autorită
țile saigoneze au cerut 
copii ale discursului 
lui White.

în această situație 
s-a văzut nevoit să in
tervină chiar ministrul 
forțelor armate, Mal
colm Fraser. Încercînd 
să toarne apă în vin, 
el a fost totuși nevoit 
să recunoască că in 
Vietnam, între austra
lieni și aliații lor e- 
xistă unele neînțele
geri, dar că acestea nu 
ar constitui motive de 
dezbinare. El a renun
țat însă să ia măsuri 
administrative împotri
va funcționarului său 
indiscret. Explicația, 
după cum scrie „Frank
furter Rundschau", este 
că „guvernul austra
lian ar dori ca această 
afacere să moară cîf 
mai curînd de moarte 
naturală".

Indiferent însă de 
măsurile luate de 
Hoit, declarațiile lui 
White au furnizat noi 
argumente de greuta
te puternicei mișcări 
populare din Australia 
împotriva participării 
la acest război mur
dar și care cere ca 
trupele australiene să 
fie rechemate în țară.

Gh. DASCALU

Ședința comună a Prezidiului 
și Comitetului Executiv 

al U. C. I.ai C. C.
BELGRAD 8 (Agerpres). — La 

Belgrad a avut loc o ședință co
mună a Prezidiului și Comitetului 
Executiv al C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, prezidată 
de Iosip Broz Tito, președintele 
U.C.I. Ședința a fost consacrată 
pregătirilor în vederea celei de-a 

1 6-a plenare a C.C. al U.C.I., care

va avea loc la 26 decembrie a. c. 
Au fost examinate situația poli
tică în urma celei de-a 4-a și celei 
de-a 5-a plenare a C.C. al U.C.I., 
orientarea activității ideologice și 
politice în perioada următoare și 
sarcinile Uniunii Comuniștilor. Au 
fost, de asemenea, examinate unele 
probleme actuale ale situației in
ternaționale.

La Academia diplomatică 
internațională

0 COMUNICARE
DESPRE POLITICA 
EXTERNĂ A ROMÂNIEI
PARIS 8 (Agerpres).— Joi, la Aca

demia diplomatică internațională, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Paris, dr. Victor Dimitriu, a 
prezentat o comunicare despre politi
ca externă a României. (Academia 
diplomatică internațională — creată 
la Paris in 1926 — este o organiza
ție interguvernamentală în care sint 
reprezentate 91 de state membre. 
Dintre membrii fondatori ai Acade
miei a făcut parte și Nicolae Titu- 
Iescu, care a fost, de asemenea, vice
președinte al ei).

Au participat ambasadori ai mai 
multor țări, membri ai corpului di
plomatic acreditați la Paris și alte 
personalități ale vieții diplomatice 
internaționale, ziariști francezi și
străini.

nu numai a Zambiei, ci și a celorlalte țări 
din Africa".

Egg PARIS. Joi, la Rambouillet — rteșc- 
“■ dința de vară a președintelui Fran
ței—a avut loc p convorbire între A. N. 
Kosîghin, președihtele Consiliului de Mir 
nițtri al U.R.S.S., și .Charles de Gaulle, 
președintele Franței. A fost continuat 
schimbul de vederi în legătură cu pro
bleme care interesează cele două părți.

HNEW. YORK. Reprezentantul Zambiei 
Ia O.N.U., M. B. Mwemb'a, a adresat 
Consiliului de Securitate o scrisoare de 

protest împotriva provocărilor trupelor 
colonialiste portugheze la granița dintre 
Zambia și Angola. „Actele agresive ale 
colonialiștilor portughezi, menționează 
scrisoarea, amenință pacea și securitatea

■ NEW YORK- Secretarul general al 
O.N-U., U Thant, a adresat joi , un 

raport 'Consiliului de Securitate propu- 
nînd prelungirea cu încă șase luni, pînă 
la 26 iunie 1967, a mandatului forțelor 
Națiunilor Unite- în Cipru. Mandatul ac
tual expiră la 26 decembrie.

VARȘOVIA. Joi s-a deschis cel de-al 
treilea congres al Uniunii centrale a 

cercurilor agricole din R.P. Polonă. La 
lucrările congresului participă Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Edward Ochab, președintele

Sporirea cheltuielilor militare în Elveția
GENEVA 8 (Agerpres). — Con

siliul Național elvețian. (Camera 
inferioară a parlamentului) a a- 
probat, cu 139 de voturi, din to
talul de 200. alocațiile pentru sco
purile militare din proiectul de 
buget pe anul 1967. Cheltuielile 
militare prevăzute în noul buget 
vor crește față de 1966 cu 33 mi
lioane franci și vor atinge cifra re
cord de 1 702 milioane de franci, 
ceea ce va reprezenta aproxima
tiv 28 la sută din totalul cheltuie
lilor Confederației Elvețiene.

Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor. deputatul Armand Forelle 
a declarat că Partidul muncii djn 
Elveția, al cărui reprezentant este, 
se pronunță cu hotărîre împotri
va creșterii cheltuielilor imitare 
care depășesc posibilitățile unei 
țări cum este Elveția. Totodată, 
atît el cît și alți deputați și-au ex
primat îngrijorarea în legătură cu 
faptul că creșterea cheltuielilor 
militare a dus în mod implicit la 
reducerea subvențiilor pentru ne
voile sociale..

Atacate și hărțuite în perma
nență de forțele patriotice sud- 
vietnameze, trupele intervențio- 
niste americane, în furia lor 
oarbă, caută să se răzbune pe 
populația civilă. Pe oriunde 
trec, agresorii lasă .în urmă 
moarte și ruine, lată-i, în foto
grafia alăturată, incendiind ca

sele unui sat sud-vietnamez

Consiliului de Stat, Jozcf Cyrankicwicz, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
membri ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului.
Mj ANKARA. In urma unei explozii 

care s-a produs joi dimineața într-o 
cazarmă din localitatea Dumlu, situată 
în estul Anatoliei, 65 de militari turci 
și-au pierdut viața și alți 27 au fost 
grav răniți.
Ka VARȘOVIA. La invitația C.C. al 
“■ P.M.U.P., la Varșovia a sosit o de
legație a Partidului Muncii din Coreea 
condusă de Pak Sen Cer, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al partidului, 
ministru al afacerilor externe.

La etajul III al unei clă
diri londoneze cu aspect 
dickensian se află o în
căpere modestă, unde te
lefonul zbîrnîie des. Aici 
m-a primit Nicholas T. 
Chitsiga, reprezentant al 
partidului Uniunea po
porului african Zimbabwe 
(ZAPU). Pe geamul ce 
dă la stradă citesc o in
scripție : „In Zimbabwe
— un om un vot". Zim
babwe este vechiul nume 
african al actualei Rho- 
desii.

Londra era cuprinsă de 
agitația politică stirnită de 
eșecul dialogului cu Ian 
Smith. De aceea convor
birea noastră a oferit pri
lejul de a cunoaște păre
rea unui om ce exprimă 
sentimentele și aspirațiile 
unui popor de patru mi
lioane, exclus de la toate 
mesele unde se discută 
asupra soartei sale. Cum 
era și firesc, Chitsiga s-a 
oprit întîi asupra croazi
erei crucișătorului „Tiger" 
pe care s-au intîlnit zilele 
trecute Wilson și Smith, și 
asupra răspunsului final 
negativ venit de la Salis
bury.

„Am avut toate motivele
— spune el — să preve
dem dinainte că dialogul 
nu poate da rezultate. Noi 
cunoaștem bine și îndea
proape regimul rasist al 
lui Smith, bazat pe dic
tatură și teroare. Aceștia 
sînt oamenii care nu, au 
vrut și nu vor să audă 
de principiul guvernării 
pe baza majorității. De 
cealaltă parte,- britanicii 
au fost mult prea îngă
duitori". ■ .

Despre așa-numitul 
„document de lucru" ela
borat în comun de Ha
rold Wilson și Ian-Ș.mith, 
N. Chitsiga spune, urmă
toarele : „Chiar dacă in

cele din urmă Smith ar 
fi spus „da", noi, airicanii 
din Zimbabwe, nu am fi 
acceptat acest document 
niciodată. In primul rînd, 
pentru că la discutarea 
lui nu a fost consultat 
nici un reprezentant al a- 
fricanilor. In al doilea

plătiți și numiți de ei. Or, 
„documentul de lucru' 
păstrează o asemenea si
tuație neschimbată.

In noua „Carte albă' 
britanică se propune în- 
tr-adevăr crearea unui 
așa-numit „senat", dar și 
aici proporția este a-

narea unor divergențe 
personale dintre Harold 
Wilson și Ian Smith, dar 
nu a conținut nici măcar 
un dram de intenția 
în favoarea intereselor 
populației africane. De 
aceea, pentru noi este to
tal inacceptabil, (n.n. —

deva în regiunea Gona- 
kudzingwa, un loc special 
ales pentru exilarea oa
menilor politici africani. 
Aceasta este cea mai pu
țin populată parte a 
Rhodesiei, la capătul ei 
de sud, unde călătorul nu 
intîlnește decît elefanți

„Victoria și viitorul 
sînt de partea noastră"
rînd — și cel mai im
portant — pentru că „do
cumentul" nesocotește în
săși existența intereselor 
vitale ale africanilor. Și 
iată cum. Este știut că 
noi am respins constitu
ția din 1961, tocmai pen
tru că ea consacră un 
regim al minorității ra
siste. Prevederile ei asi
gură minorității albe din 
Rhodesia 50 de locuri în 
ceea ce se numește în 
mod fals „parlament", 
iar africanilor — care to
talizează patru milioane 
de oameni — numai 15 
locuri. Dar chiar și așa, 
alegerea acestor 15 este 
numai teoretică, deoarece 
la vot ar putea participa 
maximum 2 000 de afri
cani, aceasta datorită 
exigenței censului, ca a- 
vere, educație, poziție 
socială etc. Iar candi- 
dații sînt oameni ai ra
siștilor, salariați ai lor,

Convorbire cu Nicholas T. CHITSIGA, 
reprezentant al mișcării de eliberare din 

Rhodesia

ceeași, urmărind men
ținerea supremației ra
siste. Cît privește crea
rea unei „comisii legale", 
care să studieze proble
mele constituționale, noi 
privim acest proiect ca 
o „afacere în familie". O 
confirmă însăși compo
nența ei: doi britanici, 
doi dintre colegii lui 
Smith, iar al cincilea, ca 
președinte, actualul șef 
al justiției rasiste de la 
Salisbury. Pe cine, așa 
dar, reprezintă toți aceș
tia, cînd în iqnd este vor
ba dă viitorul poporului 
Zimbabwe ? Documentul 
de lucru a fost de fapt 
destinat să fie o soluție 
temporară pentru apla-

Potrivit declarației lui Wil
son, documentul preve
dea ca începînd din pri
măvara viitoare, Ian 
Smith să fi putut „să cîș- 
tige independența legală 
pentru o Rhodesie al că
rui șef ar fi rămas").

Abordînd diferite as
pecte ale situației interne 
din Rhodesia, interlocuto
rul relatează unele deta
lii semnificative despre 
persecuțiile și măsurile 
polițienești teroriste, în
dreptate împotriva popu
lației airicane. „Nkomo, 
omul care este îh irun- 1 
tea partidului nostru, 
Uniunea poporului african 
Zimbabwe, se află de i 
multă vreme deținut, un- ■

sălbatici, o temperatură 
constantă de peste 50 de 
grade Celsius, malarie și 
secetă. Acest teribil loc 
de detențiune, păzit cu 
strășnicie zi și noapte de 
soldații lui Smith, se află 
la mai puțin de un kilo
metru de granița cu Mo- 
zambicul portughez și cu 
Africa de sud. In această 
regiune sînt închiși circa 
2 500 de deținuți politici.

Sistemul terorii este a- 
plicat însă pe scara în
tregii țări, astfel îneît în 
fiecare regiune există 
zone speciale de restric
ții, pe care africanii nu 
au voie să le părăsească. 
Organele poliției rasiste 
circulă în permanență 
prin aceste regiuni și ori 
de . cite ori li se-pare că 
au găsit „stispecți", îi a- 
restează și îi aruncă în 
lagăre. Puținii africani

care reușesc să evadeze 
din iadul lui Smith 
povestesc orori inimagi
nabile despre torturile 
folosite ca metodă prin
cipală la interogatorii, 
despre starea de subju
gare și de umilire rasială 
la care este supusă în
treaga populație afri
cană.

Propaganda de la Sa
lisbury — continuă Chit
siga —. încearcă să cree
ze impresia că în Rho
desia ar fi liniște și calm, 
împotriva acestei falsifi
cări se.ridică faptele, rea
litatea. Populația luptă, 
luptă pe toate fronturile și 
cu toate mijloacele. Din 
rîndurile poporului s-au 
ridicat oameni dîrji și 
pregătiți, care duc o in
tensă activitate revolu
ționară în rîndul africa
nilor, aprinzînd pretutin
deni flacăra luptei anti
colonialiste și antirasiste. 
Chiar zilele acestea a so
sit aici dintr-o țară afri
cană vecină unul din 
membrii partidului ZAPU 
care ne-a adus vești 
proaspete despre cele 
ce se petrec în reqiu- 
nea rhodesiană Wan- 
kie. Fiind bogată în ză
căminte de cărbuni, aco
lo s-a format o numeroa
să populație de munci
tori, cu nivel politic mai 
ridicat, un adevărat nu
cleu unde se formează 
revoluționari. Ultimele știri 
anunță că acolo se des
fășoară intense acțiuni 
de luptă. Frecvente sînt 
în această regiune și ac
țiunile îndreptate împo
triva plantațiilor stăpîni- 
te de rasiști. Mișcarea de 
eliberare a trecut la o 
formă superioară de lup
tă, aceea a luptei de gue

rilla. Patrioții rhodesieni 
atacă patrule sau pos
turi de poliție, așa cum 
s-a întîmplat nu demult 
la Lomagundi, nu departe 
de Salisbury. Această 
formă de luptă ■ se dez
voltă și este cert că ea 
va lua treptat amploare.

In această luptă ne 
bazăm pe propriile noas
tre forțe, cît și pe spriji
nul opiniei publice pro
gresiste din întreaga 
lume. Scopul nostru final 
este să răsturnăm regi
mul terorist de la Salis
bury, pentru a instaura 
un regim democratic, în 
care toată lumea să se 
bucure de libertate și 
egalitate deplină. Primul 
principiu pe care îl'enun- 
țăm în acest scop este : 
„un om — un vot". .

Din îndelungata expe
riență atît a noastră cît 
și a altor popoare ne-am 
putut da seama că me
toda sancțiunilor econo
mice, indiferent de forma 
și de autorii lor, este total 
ineficace, iar în cazul 
Rhodesiei ea nu ya pro
duce efecte, atîta vreme 
cît Africă de sud și Por
tugalia vor continua să 
sprijine regimul lui Smith. 
Misiunea de a asigura 
viitorul poporului Zim
babwe nu-i poate reveni 
decît lui însuși. Postul de 
radio al mișcării de eli
berare a transmis chiar 
luni un mesaj adresat 
poporului, cerîndu-i să 
continue cu fermitate 
lupta pentru o indepen-1 
dență reală. Sîntem siguri 
că victoria și viitorul sînt 
de partea noastră".

Lîviu RODESCU

Londra
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Naufragiul navei 
„Iraklion"

ATENA 8. — Corespondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite: Nava „Iraklion" a marinei comer
ciale grecești s-a scufundat în noaptea de miercuri spre 
joi în Marea Egee, în largul insulei Milo. La bordul 
navei se aflau 271 de persoane. Operațiunile de sal
vare care au început îndată după primirea semnalelor 
de alarmă au avut doar un succes parțial: numai 44 
de persoane au putut fi salvate.

Postul de emisie aflat la bordul navei a transmis 
primele semnale de alarmă în jurul orei 2 noaptea. 
Zece minute mai tîrziu, semnalele au încetat brusc, 
ceea ce face pe specialiști să creadă că naufragiul s-a 
produs foarte rapid și că nava s-a scufundat în cîteva 
minute, ca urmare a unc’ mari avarii.

Primul ministru grec, Stephanopoulos, a cerut tutu
ror membrilor guvernului șj înalților funcționari ai 
țării să păstreze timp de o săptămînă doliu. In același 
timp, a fost decisă constituirea unei comisii pentru an
chetarea circumstanțelor ;r care a aVut loc naufragiul 
și deschiderea unei anchete judiciare.

Ultimatum britanic 

dat Rhodesiei
LONDRA 8 (Agerpres). — Guvernul britanic a acor

dat joi Rhodesiei un nou ultimatum pînă la ora 24,00 
(ora Bucureștiului) pentru a -iceepta prevederile „do
cumentului de la Gibraltar", dacă vrea să evite con
secințele noilor sancțiuni economice. Potrivit agenției 
France Presse, care citează surse informate din cercu
rile politice londoneze, acest ultimatum a fost dat în 
urma reuniunii cabinetului britanic consacrată crizei 
rhodesiene. Ultimatumul coincide cu începutul dezba
terilor din Consiliul de Securitate și cu sfîrșitul celor 
din Camera Comunelor privind problema rhodesiană. 
Guvernul britanic s-a angajat marți în Camera Co
munelor să nu-și asume „nici un angajament irevoca
bil" înainte de această oră limită.
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