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Activistul de par

tid în confrun

și vechi

științifice a producției, activitatea co
lectivelor din unități a fost orientată 
spre analiza folosirii capacităților de 
producție ale instalațiilor, intro
ducerea procedeelor tehnologice mo-

Vineri 14 iulie 1967

de Stat, Chivu Stoica

ana- 
luni. 
acti- 
pînă

cadre tehnice pentru care s-au 
uneori în mod special anu- 

functii. Soluția ar trebui stu- 
împreună cu Comitetul de Stat

Ing. Gheorghe PESCARU 
director în Ministerul Petrolului
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ORGANIZARE ȘTIINȚIFICA

k PRODUCȚIEI Șl A MUNCII
In ampla acțiune de organizare pe 

baze științifice a producției și a mun
cii, în curs de desfășurare în între
prinderi, definitivarea studiilor și 
operativitatea cu care măsurile stabi
lite sînt aplicate au o importanță 
majoră. Cadrele de specialiști din 
unitățile industriei petrolului au 
lizat aprofundat. în ultimele 
condițiile în care se desfășoară 
vitatea productivă, desprinzînd 
acum o serie de soluții eficiente și 
stabilind măsuri imediate și de 
perspectivă în vederea perfecționării 
ei continue, în funcție de specificul 
producției din această ramură.

Practica demonstrează că. în con
dițiile complexității problemelor care 
trebuie rezolvate azi în industria pe
trolului. este necesară o mai mare 
mobilitate a formelor de organizare 
a conducerii producției. Pornindu-se 
de la unele neajunsuri existente pînă 
acum — consecință a fărîmitării uni
tăților din sectorul de foraj-extracție 
țiței — s-au studiat posibilitățile de 
îmbunătățire a structurii organizato
rice interne, ajungîndu-se la conclu
zia concentrării activității în între
prinderi specializate, organizate pe 
regiuni petroliere, avînd în subordine 
unități tchnico-operative de produc
ție. Se preconizează ca întreprinderi
le mari specializate să concentreze 
în cadrul lor întreaga activitate de 
planificare, investiții, financiar-con- 
tabilă, înlăturîndu-se necesitatea 
menținerii la unitățile subordonate 
(unități de foraj și schele de extrac
ție) a compartimentelor corespunză
toare, care lucrau în paralel sau 
furnizau date pentru centralizare la 
nivelul trustului. în cursul acestui an 
se va trece Ia aplicarea experimen
tală a reorganizării propuse într-una 
sau două regiuni petroliere, urmînd 
ca treptat, folosindu-se și experiența 
ce se va acumula pe parcurs, această 
reorganizare să se extindă și în 
celelalte regiuni. O primă etapă a 
reorganizării a constituit-o comasarea 
trusturilor de extracție Tîrgoviște și 
Ploiești, cu un efect economic care a 
justificat pe deplin măsura luată (re
ducerea cheltuielilor generale cu 4.5 
milioane lei), permițînd în același 
timp eliberarea unui număr însem
nat de cadre de specialitate, necesare 
noilor șantiere din sectorul extractiv.

Problema îmbunătățirii conducerii 
și structurii organizatorice a între
prinderilor prezintă multe fatete si 
specialiștii din unități au sugerat di
ferite modalități de rezolvare a 
acesteia. Aproape peste tot s-au pro
pus măsuri pentru compartimentarea 
mai judicioasă a întreprinderilor și 
delimitarea precisă a răspunderilor 
și componențelor. în așa fel ca să se 
înlăture paralelismele și treptele in
termediare în conducerea producției.

(Continuare în pag. a IlI-a)

tarea dintre nou

(Masă rotundă or
ganizată de redac
ția ziarului „Scîn- 
teia" și Comitetul 
regional Brasov al 
P.C.R.)

în unele schele din regiunea Ploiești, 
de exemplu, se preconizează comasa
rea serviciului mecanic cu cel ener
getic, a serviciului producție cu cel 
tehnologic. Măsura este îndreptățită, 
întrucît serviciile respective au ace
lași specific și preocupări similare. 
Dar nu toate conducerile de între
prinderi sînt tentate să o aplice, ve
nind cu justificarea că, pe de o parte, 
problemele nu vor mai fi rezolvate 
cu aceeași competentă, iar pe de altă 
parte, vor fi influențate cîștigurile 
unor 
creat 
mite 
diată 
pentru Problemele Organizării Mun
cii și Producției și ale Salarizării; 
ea ar consta, după părerea noastră, 
în crearea unor posturi de ingineri 
și economiști specialiști, care să răs
pundă de anumite laturi ale activită
ții întreprinderilor. în acest fel, în 
locul unui serviciu de 3—4 oameni, 
sarcinile vor putea fi duse la îndepli
nire tot atît de bine — și chiar mai 
operativ — de un om cu experiență. 
O asemenea soluție s-ar putea aplica 
și în organizarea unor direcții gene
rale, eliminîndu-se astfel o serie de 
servicii și funcții care nu-și găsesc 
astăzi justificarea.

în legătură nemijlocită cu organi
zarea conducerii producției, în cadrul 
unităților noastre s-a studiat fluxul 
informațional, modul în care se 
transmit deciziile, eficienta lor. Deși 
nu în toate compartimentele s-au fi
nalizat aceste studii, rezultatele obți
nute pînă în prezent sînt utile. Pe 
baza analizelor efectuate, s-a renun
țat la transmiterea a peste 30 situații 
statistice cerute la anumite nivele și 
de minister, a căror întocmire nece
sita un mare volum de muncă. De 
asemenea s-au elaborat unele forme 
de evidentă primară, care permit 
simplificarea formularisticii și meca
nizarea operațiilor de evidentă și 
calcul. A devenit oportun ca si Di
recția Centrală de Statistică să ana
lizeze posibilitatea reducerii sau chiar 
eliminării unor raportări care nu sînt 
necesare la nivel central. Considerăm 
că nu este normal ca unitățile să în
tocmească și să transmită ministeru
lui, iar ministerul la D.C.S., situații 
detaliate despre sortimentele și măr
cile de produse, despre materia pri
mă pe feluri de procese tehnologice 
și altele, care nu servesc la nimic.

în organizarea propriu-zisă pe baze

Studenți 
p© GOMibb 
ia recoltat

Răspunzînd unei frumoase inițiative a Uniunii Tineretului Comunist și 
Asociației Studenților, aproape 8 500 de studenți — din care 3 800 din centrul 
universitar București, 1 750 de la Iași, cîte 800 de la Cluj și Timișoara etc. — 
participă timp de trei săptămîni la strîngcrea recoltei și la alte lucrări agri
cole de sezon. în întreprinderi agricole și gospodării de stat ca Frățilești, Dra- 
galina, Andrășești, Bclciugatele — regiunea București, ^echința — Cluj, Zor- 
lenî, Codăești —-iași,- Pogoanele,■‘.•Săhăteni —Ploiești,/Enuncese-eîte 100 de 
studenți. în marea lor majoritate ei se străduiesc să aducă o contribuție în
semnată la recoltatul cerealelor, fructelor și legumelor, la executarea unor 
lucrări de întreținere a culturilor.

în munca de zi cu zi, în realizările obținute de studenții care lucrează în 
aceste zile pe ogoare este o manifestare a spiritului de răspundere a tinere
tului universitar față de menirea sa în societatea noastră și, totodată, o ma
nifestare a recunoștinței față de partid și de statul socialist pentru condițiile 
de învățătură și de viață ce i-au fost create.

înșiruite una după alta, ca niște 
nave argintii, combinele iau cu asalt un 
nou lan auriu. înaintează domol, tăind 
fîșii mai înguste decîf pot apuca cujite- 
le. Altfel nici nu se poate aici : grîul e 
des, înalt, cu spic bogat. Sus, pe plat
formele combinelor cîte doi lucrători la 
fiecare, leagă repede sacii plini, îi sfi- 
vuiesc pe tobogan și prind aljii la 
gurile prin care grîul curge șuvoi. Po
pasurile penfru descărcare se fac la dis
tante mai mici decît în lanul recoltat 
mai înainte. In medie, o combină, care 
e deservită doar de trei oameni — 
tractoristul și doi lucrători — recoltează 
zilnic peste 15 000 kg grîu. Dacă ing. 
Traian Mihai, directorul G.A.S. Țintești 
din raionul Buzău, nu ne-ar fi prevenit,

Secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
au primit joi după-amiază pe can
celarul federal al Republicii Aus
tria, dr. Josef Klaus, care face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul afa-

cerilor externe, Gheorghe Pele, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Viena.

Cancelarul federal al Austriei a 
fost însoțit de dr. Johann Manz, 
ambasadorul Republicii Austria în 
România.

Cu acest prilej s-a exprimat sa
tisfacția pentru dezvoltarea poziti
vă a relațiilor dintre cele două țări 
și hotărîrea comună de extindere 
a acestor relații. S-a subliniat, de

asemenea, dorința celor două țări 
de a contribui la asigurarea unui 
climat favorabil promovării relații
lor de înțelegere și colaborare între 
popoarele europene, la lichidarea 
focarelor de încordare internațio
nală și la asigurarea păcii în 
lume.

întrevederea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

(Âgerpres)

©Feerie. (Rafinăria din orașul „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej")

Foto : Âgerpres
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am fi socotit că tinerii care de dimi
neață pînă seara lucrează pe combine 
sînt muncitori ai gospodăriei sau țărani 
de prin satele apropiate.

— Din ziua cînd am început recol
tatul, pe cele 13 combine lucrează stu- 
denfi de la facultatea energetică a 
Institutului politehnic din București — 
spune directorul gospodăriei. Sînt foarte 
mulfumit. S-au încadrat, cum se spune, 
în ritmul campaniei de recoltare. Pentru 
mine este o dovadă în plus, foarte con
cretă, că studenții din (ara noastră pri
vesc cu seriozitatea cuvenită și activi
tățile care nu au legătură cu profesiunile 
penfru care se pregătesc, că ei pot 
aduce, în anumite împrejurări, o con- 
tribufie însemnată la realizarea unor 
lucrări urgente în agricultură sau în alte 
sectoare.

In a cincea zi de la începerea re
coltatului, privindu-le chipurile bronzate 
de soare, vigoarea cu care mînuiesc 
sacii de grîu, aproape că nu-ji vine să 
crezi că acești tineri sînt aceiași care, 
cu mai pu(in de două săptămîni în 
urmă, ieșeau de la ultimul examen 
purtînd pe față semnele zilelor și nop
ților de învățătură.

N. ENUȚA

(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit joi la a- 
miază, la Palatul Consiliului de 
Stat,, pe cancelarul federal 
pubiici-i -.Austria, dr. Josef

Au participat Ștefan 
președintele Marii Adunări 
nale, Ilie Murgulescu, 
ședințe al Consiliului de Stat, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Gheor
ghe Pele, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Viena.

Premierul austriac a fost. însoțit 
de dr. Lujo Toncic-Sorinj, minis
trul afacerilor externe al Austriei, 
dr. Cari Bobleter, secretar de stat 
pentru afacerile externe, dr. Jo
hann Manz, ambasadorul Republi
cii Austria în România.

Președintele Consiliului de Stat 
a avut o convorbire cordială cu 
cancelarul federal al Austriei.

Președintele Consiliului de Stat 
a oferit apoi, în saloanele Consi
liului de Stat, un dejun în onoa
rea cancelarului federal al Aus
triei.

în timpul dejunului, președintele 
Chivu Stoica și cancelarul Josef 
Klaus au rostit toasturi.

Președintele Consiliului de Stat 
a arătat că vizita în România a 
cancelarului austriac reflectă dez
voltarea relațiilor de prietenie din
tre România și Austria și preocu
pările comune dedicate cooperării 
dintre cele două țări, corespunde 
aspirațiilor și intereselor celor două 
popoare, cerințelor păcii generale.

Subliniind că relațiile de priete
nie și colaborare existente între 
România și Austria reprezintă un 
element de seamă al raporturilor

al Re- 
Klaus. 
Voitec, 
Națio- 

vicepre-

intereuropene, o contribuție la pa
cea și stabilitatea pe continentul 
nostru, Chivu Stoica a spus : Sper 
că vizita dv. în România v-a ofe
rit prilejul de a vă convinge de 
sentimentele de prietenie pe care 
poporul nostru le nutrește față de 
poporul austriac, de a constata 
înalta prețuire de care se bucură 
în România țara dv., precum și 
contribuția adusă de înzestratul dv. 
popor la progresul civilizației euro
pene, la tezaurul artei și culturii 
universale.

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a toastat pentru dez
voltarea continuă a colaborării rod
nice dintre România și Austria, 
pentru prosperitatea poporului aus
triac, în sănătatea președintelui 
Republicii Austria, Franz Jonas, 
pentru sănătatea și fericirea celor 
prezenți.

După ce a mulțumit pentru cu
vintele calde ce i-au fost adresate, 
cancelarul Austriei a arătat că re
lațiile dintre România și Austria 
s-au dezvoltat foarte bine și că 
vizita pe care o întreprinde va 
contribui la extinderea acestora. 
Referindu-se la vizita făcută în

țara noastră și la contactele avute 
cu factorii de răspundere, Josef 
Klaus a spus: Am putut constata 
că România pășește pe o cale pro
prie, independentă, pe o cale ba
zată pe principiile internaționale 
recunoscute, care în țara dv. sînt 
îndeplinite într-un mod atît de 
convingător.

Relevînd manifestările de sim
patie pe care le-a constatat atît în 
Capitală, cît și în regiunile Bra
șov, Bacău și Dobrogea, pe care 
le-a vizitat, cancelarul austriac a 
spus : Ne vom înapoia în țară cu 
convingerea că în România avem 
prieteni și că există posibilități 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
țările noastre spre binele păcii în 
Europa. în încheiere, el a toastat 
în sănătatea președintelui Consiliu
lui de Stat, Chivu Stoica, a mem
brilor Consiliului de Stat, pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre Aus
tria și România, pentru progresul 
poporului român.

ÎN PAGINA A V-A : Dineul 
oferit de cancelarul federal al 
Austriei, dr. Josef Klaus.

convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Miniș

tri s-au încheiat joi după-amiază 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion

fe-
Jo-

Gheorghe Maurer, și cancelarul 
deral al Republicii Austria, dr. 
sef Klaus.

Convorbirile s-au desfășurat 
tr-o atmosferă cordială. (Âgerpres)

în-

Valea Stînei — un nume 
atît de des întâlnit în geo
grafia plină de farmec a Car- 
paților și totuși, această vale 
e atît de deosebită de alte zeci

■ și sute de văi asemănătoare. 
Mai întîi, pentru că aici te în
tâmpină oglinzile, șipotul și stro
pii argintii ai unei păstrăvării 
și o casă de vînătoare înconju
rată de o pajiște ireală, în care 
iarba și florile îți ajung pînă 
la piept. Totul pare pustiu și 
neumblat, totul pare atît de de
parte de asfaltul și arhitectura 
orașului de care mă despărțisem 
doar cu o zi mai înainte. După 
un an poiana îmi pare și mai 
frumoasă.

Dar iată că după o seară de 
amintiri vînătorești și de poves
tiri despre obiceiurile păstrăvi
lor, îngrijitoarea de la păstrăvă- 
rie ne explică cu mîndrie că 
peste un an sau doi aici se vor 
construi blocuri, poiana din Va
lea Stînei va dev'eni o stațiune 
de odihnă. De ce oare noțiunea 
de civilizație să fie legată nea-
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Telegramă
Excelenței Sale CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

București 
în numele guvernului, al poporului somalez și al meu personal adre

sez Excelenței Voastre mulțumiri pentru amabilul mesaj trimis cu prilejul 
celei de-a VH-a aniversări a independenței Republicii Somalia.

Mă folosesc de această ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastre 
cele mai bune urări de fericire, de succes continuu și prosperitate poporu
lui țării dumneavoastră.

Cu cele mai înalte considerațiuni,

parat de imaginea blocurilor 7 
Presimt clipa în care o căprioa
ră rătăcită dincoace de liziera 
pădurii va privi mirată blocurile 
multicolore, asurzită de tono- 
maturi și de larma fotbaliștilor 
amatori în pajiștea devenită 
maidan prăfuit. E oare necesar 
să transplantăm Mangalia sub 
cetatea de cremene a Zăganu- 
lui ? Unde se vor retrage cerbii, 
pentru care acum se pregătesc 
frunzare ?

Să nu ne grăbim. Chiar dacă 
va trebui să mai așteptăm cîți- 
va ani fondurile turistice nece
sare și pe acel arhitect inspi
rat, merită. Încerc să-mi închi
pui, peste ani, așezarea din Va
lea Stînei, izvoarele și pîraiele 
ce converg spre vale pot asigura 
apă curentă în cele mai surprin
zătoare cotloane, pot alimenta o 
piscină în care se vor oglindi și 
brazi, și țancuri de piatră, și 
coarnele cerbilor. Nu, nu blocuri 
reușesc să-mi imaginez 
mici căsuțe și cabane, 
de vînătoare pentru o 
sau două, colibe cu duș 
chicinete electrice, colibe auten
tice dar înzestrate cu rafinatul 
gust și confort al secolului 
nostru.

Și liniștea căprioarelor va fi 
salvată. A căprioarelor sau a 
oamenilor ? Adevăratul înțeles 
al noțiunii de turism nu în
seamnă, în 
cu natura, 
și măreția 
zia plină de 
a pădurii ?
români și străini vor fi atrași, 
fără doar și poate, de o aseme
nea poiană așezată între cerbi 
și păstrăvi, mic paradis natu
ral care-și așteaptă viitorii arhi- 
tecți ai odihnei.

aici ci 
refugii 
familie 
cald și

fond, reîntîlnirea 
cu singurătatea 

munților, cu poe- 
miresme și cîntece 
Nenumărați turiști

Paul DIACONESCU

ră

ABDIRASHID ALI SHERMARKE 
președintele Republicii Somalia

CASA: simbol al duratei
Acum cîțiva ani am cu

noscut un mecanic de lo
comotivă Diesel. Am că
lătorit de la București la 
Constanța în cabina de 
conducere a locomotivei, 
publicînd apoi un reportaj 
„Trenule, mașină mare". îl 
știam pescar amator, ima
ginativ în descrierea cra
pilor uriași prinși nu știu 
unde, visînd să-și cumpe
re un autoturism, dar po- 
vesțindu-mi cu vădită tris
tețe amintiri din copilăria 
lui trăită prin mahalaua 
Grandului : — și tata a fost 
muncitor feroviar. Cel mai 
grozav vis al său era să-și 
construiască o casă. Era 
prin 1937. Parcă-1 văd cum 
aducea acasă diverse ma
teriale. Azi venea cu un 
kilogram de cuie, peste cî
teva zile aducea în spina
re o pereche de seînduri 
sau un sac de ciment. în
tîi cumpărase terenul. 
Mergeam duminica să-1 
vedem și tata visa cu ochii 
deschiși, declarînd cu glas 
tare, ca și cum voia să se 
convingă în primul rînd pe 
el însuși de veracitatea vi
sului său : aici va fi bu
cătăria, aici marchiza, aici 
dormitorul. Făcea schițe 
cu creionul, ștergea linii
le, iar le refăcea, măsura 
încăperile cu pasul, sau cu 
sfoara. Soru-mea căuta 
prin iarbă trifoi cu patru

foi, eu căutam melci, mama 
stătea visătoare, privind 
locul cu ochii micșorați. A- 
vea părul cărunt la tîm- 
ple, chiar și tata îmi pă
rea uneori foarte bătrîn și 
istovit. L-am văzut apoi 
săpînd șanțurile pentru te
melia casei, cumpărînd var 
cu vadra și roaba, con
struind casa pe încetul, în
tîi o marchiză, apoi o ca
meră, 
Acum 
s-au 
rești, 
în vechea noastră căsuță, 
fiecare ne amintim chiar 
și de cel mai mic cui. Tata 
ascultă foșnetul oțetarului 
din curtea casei și ceea ce 
revine cel mai des în spu
sele sale e sfatul să ne 
construim și noi cîte-o ca
să. „Ia gîndește-te — îmi 
spunea el — ca să-ți faci 
o casă, ar mai trebui să 
cari varul cu 
mine ?“. Așa 
ideea de a-mi 
apartament...

— Vino să-l
invitat mecanicul de loco
motivă. Stau în Bucureștii 
Noi, la doi pași de vechea 
și modesta casă părinteas
că. Mi-a dat adresa. I-am 
făgăduit să-l vizitez. îmi 
vorbise atît de înflăcărat 
despre blocurile C—1 și 
C—2 cu apartamente per-

apoi încă o cameră, 
e pensionar ; copiii 

risipit prin Bucu- 
dar cînd îl vizităm

vadra, ca 
a încolțit 
construi un

vezi, m-a

Petru VINTILĂ

sonale, îneît eram într-ade- 
văr curios să le văd. Zi
lele trecute l-am căutat. Nu 
l-am găsit acasă. Era în 
tură. Dar am stat de vor
bă cu numeroși vecini ai 
săi, uimit să descopăr con- 
creteța unei fericiri de ca
re eu, chiriaș „la bloc" și 
„la comun", mă simt gelos. 
Cele două blocuri amintite 
mai sus sînt așezate în 
preajma faimosului parc 
Bazilescu. Alte cîteva 
blocuri cu apartamente 
personale sînt în construc
ție, constituind de pe a- 
cum o imagine de ilustrată 
trimisă dintr-o stațiune 
balneo-climatică. Viitorii 
proprietari își cunosc de 
pe acum apartamentele și 
îi recunoști imediat, cobo- 
rînd din tramvai, din fe
lul cum se învîrtesc în 
jurul șantierului și cum 
vorbesc între ei. Blocurile 
C—1 și C—2 sînt gata de 
astă iarnă. Locatarii lor 
și-au văzut visul împlinit. 
Dar, să revenim Ia ami
cul meu, mecanicul diese- 
list. Negăsindu-1 acasă, am 
intrat în vorbă cu vecinii

săi, trezindu-mă pe neaș
teptate, dintr-o veche și 
nevindecată deformare pro
fesională, că fac o docu
mentare de reporter.

Convorbire pe palier, cu 
Silvia Enescu, din blocul 
C—1 :

Casa:
pe care

un vapor 
te îmbarci

pentru 
întreagă...

o viață

— Cum ne-a venit ideea 
de a ne cumpăra un apar
tament propriu ? Eram în
scriși pe lista de atribuire 
a unui apartament, bine
înțeles c.u chirie. Așteptam 
de mult. Ca să vă spun 
drept, cel mai des subiect 
de discuție dintre mine și 
soțul meu era aceia cu 
privire la locuință. Ve
deam cît de mult se con
struiește și mi se părea un 
paradox că nu ne mai ve
nea și nouă rîndul să pri
mim casă. Eram mirați de 
faptul că multe cunoștințe 
de-ale noastre, fiind în a- 
ceeași situație cu noi, își 
cumpăraseră autoturisme.

dar așteptau să 11 se „dea" 
casă de la stat.

— Dar dumneavoastră nu 
v-ați gîndit să vă cumpă
rați mașină ?

— Nu ! Consider că nu 
este normal să aduni întîi 
bani pentru mașină și să 
aștepți ca statul să-ți ofe
re pe tavă cheile unui a- 
partament pe care practic 
ți l-ai putea face tu. Nu 
sînt împotriva autoturis
mului, poate că ne vom 
cumpăra și noi o mașină, 
dar am socotit că drept și 
înțelept este să ne luăm 
întîi un apartament.

— Ce sentiment ați în
cercat în ziua cînd v-ați 
mutat în apartamentul pro
prietate personală ?

— Mă familiarizasem cu 
el cu multe săptămîni îna
inte. Am venit aproape zil
nic aici, încă din perioa
da cînd era în construc
ție. Mă așezam în ușa a- 
partamcntului și mă uitam 
cum montează caloriferul, 
cum mi se dă bucătăria în 
ulei, cum se fixează par
chetul. în ziua mutării e- 
ram la servici. îl rugasem 
pe soțul meu să nu deschi
dă apartamentul fără mine. 
Dar, cînd am venit de la 
servici totul era gata, mo
bila adusă și distribuită în

(Continuare în pag. a II-a)
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Drumeții
Sînt 7. Toți lucrează

D.R.T.A.-Ploiești, Autobaza
la

- 11 
Pucioasa. Iată-i: Mihai Drăgoi, 
șeful autobazei; Ion Stanciu, dis
pecer ; Aurel Diaconescu, conta
bil șef ; Cornel Hartaș, planifica
tor ; Traian Ionescu, șeful plani
ficării și organizării muncii ; Ion 
Șerban și X. Foamete, tehnicieni. 
Se plimbau de la munte la mare 
cu autobuzele aflate în rodaj ale 
autobazei (desigur, nu pe traseul 
de rodaj stabilit). Prima excursie, 
două zile în nordul Moldovei, a 
fost un vis. Apoi au plecat la 
pescuit în Deltă. Tot două zile. 
Neobosiți, după 24 ore ău schim
bat traseul : Snagov, BănUasă, 
Capitală. Acum li se impută cos
tul excursiilor. Un control le-a 
stricat toate planurile. Mâi aveau 
de cutreierat Valea Oltului, 
plecau și ei. în concediu.

Lupta dintre nou și vechi, luptă în cadrul că
reia partidul acționează ca forță conducătoare, 
generator și promotor consecvent al noului, re
prezintă o forță motrice a progresului în orîndu- 
irea socialistă. Ăbordînd prin prisma unei pro
funde analize teoretice condițiile concrete ale 
promovării noului în actuala etapă de dezvoltare 
a societății noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat, în lucrarea „Rolul conducător al 
partidului în etapa desăvîrșirii construcției so
cialiste", că „LUPTA ÎMPOTRIVA TUTUROR 
ELEMENTELOR VECHIULUI CARE ÎNCEAR
CĂ SA FRÎNEZE SAU SĂ STÎNJENEASCĂ 
NOUA OPERĂ SOCIALA, ÎMPOTRIVA A TOT 
CEEA CE ESTE PERIMAT, DEPĂȘIT, ANCHI
LOZAT ÎN SOCIETATE ȘI CARE NU DISPARE 
PESTE NOAPTE, NU PIERE DE LA SINE, CON- 
STITUÎE UNA DIN LATURILE PRINCIPALE 
ale rolului Conducător al partidu
lui COMUNIST ÎN SOCIETATEA SOCIA- 
LÎSTĂ^i

Analizării aspectelor concrete ale receptivității 
față de nou a organizațiilor de partid, a activiști
lor, ale căilor de stimulare ă acesteia i-a fost con
sacrată masa rbtundă organizată de rfedacția 
ziarului „SCîhteia" în colaborare cti Comitetul
regional Brașov ăl P.C.ft.

Apoi

Ca să fie
agri-
(W)

IN CONFRUNTAREA
£223

Conducerea cooperativei 
cole de producție Sinești 
a cumpărat tot felul de utilaje 
cărora nu le-a dat nici a între
buințare. Stau nefolosite zece 
pluguri reversibile; o basculan
tă de 20 tone, 4 camiogne de- 
covil, un grup electrogen de, 
15 C.P. Și se aprovizionează în 
contitiilâ're. Să fie. La banii astfel 
irosiți nu se gîndesc. Cooperatorii 
spun că asta nu e treabă de gos
podar. Păi, nici nu este. Mai cu- 
rînd o treabă de colecționar.treabă de colecționar.

Pe urmele
lui Pasoi

»

este Ion Pașoi ? Un in-Cine 
divid foarte căutat. îl caută 
miliția pentru că a dispărut fără 
urmă cu suma de 9 208 lei din 
salariile muncitorilor de la Ocolul 
silvic Babadag unde era briga
dier ; îl caută tovarăși din con
ducerea ocolului, în frunte cu in
ginerul șef Constantin Bitoleanu, 
sancționați și obligați să plătea
scă suma furată. Doar ei au dis
pus întocmirea statelor de plată 
cu anticipație și semnarea lor de 
muncitori, tot cu anticipație 
(practică neadmisă, ilegală). Pro- 
fitînd de atîta anticipație, I. Pa
șoi ă dispărut cu banii, Dacă-1 
vedeți, anunțați miliția. Pentru 
sprijinul dv. conducerea ocolului 
vă mulțumește. Tot cu anticipa
ție. E „specialitatea" casei.

REDACȚIA: Noul se_a- 
firmă îh condițiile 6 rân
duirii noastre sub formă. 
acțiunilor decurțjind din 
hotărârile de partid și jie 
stat, precum și a activității 
creatoare a colectivelor de 
întreprinderi și instituții; 
a inițiativelor oamenilor 
muncii. Ar fi interesant de 
ilustrat aportul activiștilor 
de partid la promovarea 
noului în diferitele 
ale vieții sociale.

IOAN GOGA, 
al șefului ■ secției 
mice a comitetului regio
nal : Aș vrfeă să mă refer 
la acțiunile întreprinse pen
tru aplicarea sarcinilor tra
sate de plenara C,C. al 
P.C.R. din decembrie 1966. 
Perseverența cu care în
deosebi comitetele orășe
nești de partid Sibiu și 
Brașov au sprijinit apli
carea măsurilor privind 
creșterea rentabilității în
treprinderilor constituie o 
manifestare grăitoare a 
rolului ăbtiv ăl organizații
lor de partid pentril pro
movarea noului. Pînă acum 
au fost rentabilizate 7 din
tre Cele 13 întreprinderi 
nerentabile din regiune și 
1 000 de nrbdiise din 1

VALENTIN POP, 
structor al Comitetului 
gional de partid : Nu 
sesiza noul dacă nu cunoști 
temeinic problemele pe 
care le ridică viața, dacâ-țl 
faci treaba superficial. în 
fugă. într-o discuție cu tov. 
Francisc Csurplya, activist 
al Comitetului orășenesc 
Brașov, l-am întrebat cum 
ajută organizațiile de partid 
pe căre le îndrumă să a- 
plice ce e nou, înaintat în 
munca de partid. Mi-a răs
puns că nu are ce extinde, 
pentru Că lucruri noi nu 
prea există. Asemenea acti
viști. nereceptivi fată de

domenii
adjunct 
econo-

300. 
in- 
re- 

poți

nou, se limitează să trans
mită indicații și să ădunS 
date statistice.

Ing. agr. ION ENESCU, 
șeful secției agrare a comi

tetului, regional de partid: 
Nenumărate elemente ale 
noului apar pretutindeni. 
Dar nu întotdeauna „sar 
în ochi", mai ales acelora 
care consideră că sînt cu 
atît mai legați de tefen cu 
cît străbat mai multi kilo
metri pe zi..,

IOSIF S1ZASZ, șeful sec
ției organizatorice a Gbmi- 
țetului regional de partid : 
Efectele capacității de a se
siza Și aplica formele noi. 
superioare de organizare a 
muncii sînt evidente și în 
munca sfaturilor populare, 
întirun dialog... la 
distanță între orășele Sibiu 
și Brașov privind 
gospodărire, sibienii ar fi 
de departe cîștigători. Pre
ședintele sfatului popular 
orășenesc Brașov, Gh. Du
mitrescu, n-a fost lipsit de 
posibilitatea să se docu
menteze la față locului a- 
supra modalităților de gos
podărire a unor mari orașe 
ale.iumii. Totuși, singurul 
căpitbl unde se vădește o 
„folosire" a experienței 
cîștigate este acela al a- 
mintirilor personale...

JEAN POPESCU, secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid Sibiu ■ Uneori se în
locuiește o formă de activi
tate cu alta,, care nu are 
însă nou decît numele. Th 
raionul Sibiu s-a ihițiăt,.. 
caravana cultural-științifl- 
că Care e deosebirea fată 
de brigada științifică, cu
noscută șl apreciată la sate 7 
Titulatura. Trebuie să com
batem tendința de a înlocui 
munca perseverentă pentru 
descoperirea noului cu „mo
da noului”.

te din țară și străinătate. 
Activiștii de . partid de la 
„Tractorul" și de la Comi
tetul orășenesc Brașov nu 
ău intervenit la timp spre 
â recCptă b, ideie valoroasă.

Ing. CONSTANTIN ȘU- 
ȚU, secretarul comitetului 
de partid de lâ Uzina de au- 
tocamioane: Eforturile uzi
nei noastre în direcția pro
movării noului își găsesc 
concretizare în rezultatele 
privind înfăptuirea sarcl. 
nilor trasate de conducerea 
partidului privind ridicarea 
calitativă a activității eco
nomice. Combătînd scepti
cismul care se înrădăcinase 
sub oblăduirea fostei con
duceri â . uzinei, am reușit 
nu numai să fundamentăm 
o safeifiă de reducere a 
consumului de metal, spo
rită de la 430 la 1 700 de 
tone, dăr să ne luăm un 
angajament suplimentar de 
peste 400 de tone. Numai 
prin aplicarea propunerilor 
făcute în cadrul concursu
lui de inovații pe tema re
ducerii consumului de me
tal se vor realiza economii

de 350 de tone. De aseme
nea, în urma studiilor în
treprinse în toate sectoa
rele uzinei, am pornit o 
largă acțiune pentru valori
ficarea maximă a fondului 
de timp. Primele rezultate 
se reflectă în producerea 
într-o singură lună a 36 de 
autocamioane peste sarci
nile de plan. Sprijinul acor
dat acestor acțiuni a con
stituit verificarea în prac
tică a receptivității față de 
nou a cadrelor de partid.

Ing. I. BORDAȘ, secretar 
al comitetului regional de 
partid : Meritul noului di
rector general al uzinei, al 
noului secretar al comitetu
lui de partid este că au 
știut să tragă concluzii de 
pe urma efectelor atmosfe
rei de inerție încetățenită 
aici în anii din urmă. Dacă 
în ultimul an s-a realizat 
aici o îmbunătățire radicală 
a activității acestora se da- 
torește faptului că acum 
aici s-a trecut de la decla
rații platonice fată de nou 
la activitate perseverentă 
pentru promovarea lui.

Neimpăcare față de
mică
buna

S mentalitățile perimate

Ce vă faceți?
Liniște / Conducerea Întreprin

derii de foraj Tecuci (ing. 
Gheorghe Nițică, director, și loan 
Istrate, președintele comitetului 
sindicatului) are de lucru. Tova
rășii sînt foarte ocupați. Trebuie 
să-l salveze pe bietul maistru Ion 
Brădățeanu, lovit de năpastă (în 
urmă cu doi ani, el a maltratat 
pe sondorul Enache Motoașcă iar 
acum este trimis în judecată). Au 
făcut cercetări (la rugămintea in
culpatului) au dovedit că lucru
rile s-ati petrecut „pe dos" (nu 
cum a stabilit procuratura 11), că 
huliganul ar fi „sărmana victi
mă". Rezultatul cercetărilor l-au 
trimis în scris tribunalului. Și se 
cheamă mărturie mincinoasă. De 
data aceasta' scrisă. Oricum, scri
să sau vorbită, minciuna are 
picioare scurte. Și se pedepsește.

A ști să descoperi
izvoarele noului

Alo, 
Constanta!

9

în sezonul estival, pe litoral, 
cînd telefoanele interurbane sînt 
suprasolicitate, unul din oficiile 
mari, cu nouă cabine, din Con
stanța (unde este instalată și 
centrala telefonică automată) se 
află în renovare de aproape trei 
luni. în centrală, telefonistele lu
crează într-un nor de praf, în 
zgomotele constructorilor. Deci, 
atunci cînd comenzile nu vă sînt 
onorate la timp rezervati-vă ob
servațiile pentru Trustul de con
strucții Constanța (telefon 3424) 
cărb a întîrziat lucrarea. Dacă nu 
vă răspunde, înseamnă că și la 
trust este mare deranj.

Gh. PANA, prim-secretar 
al Comitetului regional de 
partid : Mi se pare esen
țial ca activistul de partid, 
orientîndu-se în lumina 
politicii partidului, a hotă- 
rîrilor de partid și de stat, 
să cunoască izvoarele nou
lui, să le urmărească atent 
cursul. Oricît de bihe ar fi 
pregătite ședințele, ele nu 
pot înlocui controlul direct, 
sistematic. A căuta și de
pista la timp noul, a-i a- 
precia de la început va
loarea — sînt îndatoriri de 
căpetenie ale activistului. 
Voi recurge. în acest sens, 
la un exemplu din acțiunea 
întreprinsă pentru organi
zarea științifică a produc
ției și a muncii. Ideea, a- 
supra căreia vreau, să mă 
opresc, părea, la început, 
aplicabilă într-o etapă mai 
îndepărtată. Dincolo de nu
mele modest — „mecaniza
rea unor operații de lansare 
a fabricației" — comitetul 
de partid de la uzina „Hi-

dromecanica” a întrevăzut 
valoarea reală a propune
rii și a urmărit cu grijă 
aplicarea ei. în prezent, 
peste 2 000 de repere pre
lucrate în uzină sînt lansate 
mecanizat, cu o producti
vitate de aproape 6 ori mai 
mare și cu un cost al ope
rației de 4—5 ori mai mic.

Uneori, îhsă. țrecem cu 
ochii închiși pe lîrigă ger
menii noului. Recent, cate
dra de specialitate a insti
tutului Politehnic a avut 
inițiativa de a veni. în în- 
tîmpinarea unor cerințe ale 
uzinei „Tractorul", privind 
prelucrarea cămășilor de 
cilindri. S-au făcut studii, 
s-au purtat discuții. Propu
nerea însă a fost respinsă, 
apreciindu-se că prin apli
carea ei se va obține o ca
litate... prea bună fată de 
cerințele piesei respective. 
Și, în timp ce în uzină se 
tot căuta altă rezolvare, 
specialiștii de la institut își 
publică concluziile în revis-

REDACȚIA : Noul nu gă
sește întotdeauna Ușile des
chise. Cum se manifestă 
combativitatea activistului 
împotriva manifestărilor de 
rutină și inerție ?

Ing. IOAN BORDAȘ: Via
ta arată că progresul nu se 
impune spontan, înaintarea 
lui nu e lină, fără asperi
tăți. Fără a înlătura menta
litățile învechite e cu nepu
tință de progresat. Concep
ția că planificarea pierderi
lor este un lucru firesc a 
determinat comitetele de 
partid și conducerile în
treprinderilor „Timpuri 
noi" și I.S.C.M.-Brașov să 
se adapteze pînă într-atît 
la această „fatalitate". in
cit au privit cu scepti
cism cererea noastră de 
a înceta să mai produ
că... pierderi. Măsurile a- 
doptate aici, in urma unui 
studiu ai secției economice 
a comitetului regional, au 
diis la rentabilizarea ambe
lor întreprinderi. Am dat 
astfel o lovitură inerției.

A, ZAPÎRTAN, secretar al 
Comitetului regional de 
partid Deși organizațiile 
de partid din regiune au 
obținut rezultate pozitive în 
generalizarea unor Initia
tive valoroase sînt si 
cazuri cînd unele metode 
noi nu depășesc porțile 
unităților în care s-au 
născut. Aceasta ne atrage 
atenția asupra faptului că 
schimbul de idei, informa
rea reciprocă a activiști
lor se fac uneori superfi
cial, tinii se mulțumesc să 
constate că noile metode se 
aplică în sectorul lor de ac
tivitate sau dau indicații în 
ședințe ca ele să fie prelu
ate fără însă a mai contro
la și cum se realizează a- 
cest lucru. Mă gîndesc. 
de pildă, la tehnologia de 
grup. Extinderea ei e de

mare importantă în între
prinderile constructoare de 
mașini, totuși faza discuții
lor și consfătuirilor se pre
lungește nejustificat, iar 
metoda se extinde lent.

Uneori porțile noului se 
închid chiar între colecti
ve învecinate. Comitetul o- 
rășenesc de partid Brașov 
și organele de partid din o- 
rașele Codlea si Rîșnov știu 
că în aceste ultime două 
localități unitățile agricole 
de stat obțin rezultate eco
nomice mult diferite, totuși 
nu se acționează cu perse
verență pentru ca experien
ța înaintată să devină, un 
bun comun. Nu-i de ajuns 
să li se atragă atenția celor 
din Rîșnov că au o produc
ție de cartofi cu 6 700 kg la 
hectar mai mică decît cea 
a vecinilor din Codlea. Im
portant este ca activiștii de 
partid să acționeze ferm 
pentru a lichida mentalita
tea închistării între hota
rele gospodăriei, să impună 
trustului si consiliului agri
col să stabilească mă
suri practice privind pre
luarea ștafetei fruntașilor.

CONSTANTIN STANCA, 
secretar al Comitetului ra
ional de partid Tîrgu Se
cuiesc : Locul activiștilor 
celor mai combativi este a- 
colo unde întîmpinăm
greutăți în promovarea
noului. Atunci cînd la coo
perativa agricolă din Ză
bala.introducerea retribuției 
suplimentare se tărăgăna 
am repartizat aci pe in
structorul Mihăly Anton, 
cunoscut pentru dîrzenia cu 
care combate scepticismul 
fată de nou. într-un timp 
scurt, lucrurile s-au schim
bat. întîi. oamenii i-au dat 
crezare, văzînd cît suflet 
puhe ca să-i facă 
leagă, apoi i-au 
rezultatele.

REDACȚIA ; Simțul nou
lui, aversiunea față de tot 
ce reflectă închistarea în 
mentalități și practici peri
mate sînt. se știe, inegal

să înțe- 
convins

măsurădezvoltate. In ce 
se ține seama de aceasta în 
selecționarea și promova
rea cadrelor I

MIHAI BACIU, secretar

al Comitetului orășenesc de 
partid : Neglijarea recepti
vității față de nou în poli
tica de cadre nu rămîne 
niciodată fără efect. Dacă 
la Uzina :,Rulmentul", mun
ca de partid își exercită 
slab rolul mobilizator, dacă 
sînt insuficient sprijinite e- 
forturile noii conduceri a 
uzinei pentru înlăturarea 
deficiențelor în organizarea 
producției, aceasta se dato- 
rește, în primul rînd, iner
ției proprii secretarului co
mitetului de partid, Ilie 
Gutu. Ceea ce-i repro
șăm nu e că nu muncește, 
ci că nu vede noul, că nu 
se bate pentru el.

VALENTIN POP : După 
părerea mea, nu e vorba 
de un caz izolat. Alături de 
numeroși activiști buni, mai 
întîlnim. în orașul Brașov, 
destui oameni care trec 
parcă legați la ochi pe lin
gă tot ce e nou. Ctim pot 
ei acționa ca un factor de 
progres ? Nil este vorba de 
deficiențe constatate doar 
în ultimul timp. De ani și 
ani se știe că unii activiști 
ai comitetului orășenesc 
„nu fac față". Dar 
lucrurile s-au oprit aici și 
nu fără consecințe asupra 
muncii de partid. Trebuie 
să spunem deschis că în po
litica de cadre a Comitetu
lui orășenesc de partid Bra
șov orientarea de perspec
tivă. exigenta nu sînt la loc 
de cinste. Menținerea unor 
cadre despre care toată lu
mea s-a convins că sînt de
pășite de . sarcinile actuale 
este justificată de tov. V. 
Apolzan: secretar cu pro
blemele organizatorice 
comitetului orășenesc, 
considerentul că nu are 
cine le înlocui.

IOSIF 
semenea 
de fapt, 
stagnării. Organizația oră
șenească de partid numără 
peste 30 000 de comuniști. 
Este absurd să susții în 
aceste condiții că nu al de 
unde selecționa cadre com
petente

ȘTEFAN ANTONIU, șe
ful secției de propagandă și 
agitație a comitetului regio
nal de partid : Am anumite 
rezerve fată de cele spuse 
în cadrul discuțiilor. Des
pre '■ '
sînt 
pre 
rile 
simpliste, iar 
tre studiu șl 
muncă ale activistului în- 
trucîtva mecanică Cred că 
ar trebui să abordăm pro
blema în discuție nu numai 

prin prisma calităților acti
viștilor. deși ele au un rol 
esențial. dar și prin 
aceea a îndatoririlor 
și răspunderilor ce revin în 
această privință comitetului 
regional, comitetelor ra
ionale și orășenești de 
partid Nu mi se pare e- 
xagerat să afirm că. în
tr-un fel sau altul, calită
țile activistului reflectă ni
velul calitativ al muncii 
noastre.

REDACȚIA : Uneori, tim
pul și forțele unor cadre 
valoroase sînt irosite în 
„sprijinirea" unor oameni 
care au nevoie de cîrje spre 
a se menține (cu greu) în
tr-o funcție Unde repre
zintă. de fapt, un balast. 
Alteori, ne aflăm în fața 
practicii nefericite care 
constă în transferarea din- 
tr-o funcție de conducere 
în alta a unor oameni 
inapți de a asigura îmbu
nătățirea activității.

al 
pe 
cu

a-SZASZ: O 
mentalitate duce, 

la justificarea

unii s-a afirmaf că 
receptivi 
alții că 
mi s-au

la nou. des- 
nu : aprecle- 
părut uneori 
legătura în- 

rezultatele în

Oile în can
tonament

In Gheorghieni există un 
ren de hochei pe gheață, 
vestiare. Pe acest teren s-a ame
najat, pentru perioada de vară, 
o scenă pe care s-a desfășurat, 
nu de mult, faza regională a celui 
de-al VllI-lea concurs al artiștilor 
amatori. Dar, cînd să intre în 
vestiare, organizatorii concursului 
âu constatat că acestea sînt pline 
cti... gunoi de grajd. Explicația P 
Vâra, vestiarele sînt folosite de 
pâznicul-haci drept „cantona
ment" 
tișlii 
avut,

te- 
cu

_______ l. „I

" pentru oi. Revoltați, ar- 
amatori au regretat că n-au 
lâ îndemână, o crosă...

de:Rubrică redactată
Stefan ZIDARIȚĂ
Ștefan UNICĂ 

sprijinul corespondenților
!

CU !- „Scînten

N. GAVRILESCU, secre
tar al comitetului regional 
de partid : în astfel de ca
zuri. înlocuirea exigenței și 
principialității cu sentimen
talismul duce la abandona
rea Criteriilor esențiale de 
promovare a 
Fără îndoială, 
nea, ajutorul 
marea atentă 
caracterizeze 
tră cil cadrele, dar grija 
față de om înseamnă, 
în primul rînd, grija față 
de interesele colectivității. 
Pentru a înainta trebuie să 
te miști singur. Ajutorul 
și îndrumarea trebuie să 
găsească teren fertil îh 
aptitudinile cadrelor. în ca
pacitatea și voința lor de a 
împinge munca înainte. Nu 
ne putem îngădui să „du
blăm" oameni deprinși să 
tot fie ajutați ani în șir, 
prea comozi ca să facă 
eforturi de a ține pasul cu 
ceilalți. Trebuie ca în po
litica de cadre să-și gă
sească reflectare cerința ca 
fiecare să fie folosit 
trivit calităților sale.

REDACȚIA : Cum se 
nifestă receptivitatea ..... 
de nou îrl munca ideologi
că ?

ANDREI FEIER, directo
rul Cabinetului regional de 
partid : Consider că inerția 
față de nou în domeniul 
propagandei se manifestă 
îndeosebi în aceea că a- 
desea programele formelor 
de învățămînt, lecțiile. Con
ferințele, temele puse în 
dezbatere nu sînt axate pe 
cele mai actuale 
pe cele 
documente 
Tendințele 
lism, stilul 
manifestă

cadrelor, 
solicitiidi- 

și îndru- 
trebuie să 

mutica noas-

po-

ma- 
față

probleme, 
recente 
partid, 
forma

se

CASA" simbol eS duratei
(Urmare din pag. I)

camere și peste tot — surpriză — 
numai buchete de flori. Vă mărturi
sesc că un sentiment asemănător am 
avut numai cînd am intrat în fa
cultate. Soțul meu a destupat o 
sticlă de șampanie. Rîzînd, i-am 
spus :

— Șampanie ? Foarte bine. întoc
mai ca lă inaugurarea
Pentru că și casa este un vapor în 
care te îmbarci pentru o viată în
treagă.

vapoarelor.

Un lucru de care să te
bucuri

Sunînd la ușa apartamentului lui 
Gheorghe Stefu. economist la C.S.P.. 
m-a întîmpinat soția sa.

— Am stat la mama soțului meu, 
într-o casă veche, deteriorată de 
bombardamentele războiului. Stăteam 
înghesuiti. Visam liniștea unui cuib 
propriu. Fericirea de-a avea o casă 
proprie este — după mine — cea 
mai frumoasă si omenească fericire, 
mai ales cînd ai si copii.

— Aveți copii ?
— Da. O fetită, elevă la școala de 

muzică nr. 2.
După cîteva minute o ascultam 

cîntînd la pian.

Simplu : o casă, un copil, o fereas
tră deschisă dincolo de care vezi 
frunzișul unor pomi și. picurate, 
ușor, notele sonatei lui Beethoven.

Ușa unui alt apartament. Aici stă 
Antorieta Dobre. asistent universitar 
la Facultatea de chimie.

— Tatăl meu e muncitor. Educația 
primită de la el a avut între altele 
un principiu simplu si sănătos : să 
faci în viată un lucru durabil, un lu
cru de care să te bucuri.

★
— Sînteti burlac si v-ati cumpărat 

un apartament propriu ?
întrebarea am adresat-o lui Petre 

IancU. inginer chimist la „Marmora" 
Observînd în camera sa de lucru un 
vraf de caiete, fișe, grămădite pe bi
rou. aflu că se pregătește centru doc
torat.

— Ca să vă spun drept am avut 
mașină, dar am renunțat deocamda
tă la ea. E mai sigur între patru pe
reți decît pe natru roate. Deși sînt 
burlac, iată-mă în postura unui băr
bat cu... zestre. Am un apartament 
frumos, cu trei camere si mă simt în 
el Ca,„ acasă. Tata locuiește la 
Buzău. Nu-i spusesem nimic despre 
ideea mea de a-mi cumpăra un a-‘ 
partament. De fapt de cînd îl știu, 
mi-a făcut capul calendar ca să-mi 
cumpăr un apartament. La început 
nu-1 luam în serios, considerîndu-i 
îndemnul ca pornind dintr-o concep
ție „veche". Acum. iată, l-am adus de

la Buzău să-mi vadă casa. Nu vă 
mai spun ce emoționat era. ce con
trol de calitate a operat peste tot. 
si ce mulțumit a fost. Mi-a spus : ..Să 
știi că-mi place !“.

★
— De ce v-ațl cumpărat un apar

tament ? l-am întrebat pe Hodor 
Ioan, tehnician la „Electrotehnica" ?

— Tata e pensionar C.F.R. si la noi 
în casă am crescut într-un adevărat 
cult al familiei, al responsabilității 
familiale. Tata nutrea, tin minte, un 
dispreț profund pentru acei dintre 
cunoscuții săi care-si tocau salariile 
cu băutura, dar care nu se gîrideau 
să-și întemeieze o casă. Casa — îmi 
spunea el cu tonul unui proverb de 
o străveche si îndelung verificată în
țelepciune. n-o primești plocon, ci o 
ridici cu sudoarea frunții si brațelor 
tale.

într-adevăr a aștepta toti.il de la 
colectivitatea în care trăiești, â cre
de că statui este în exclusivitate da
tor a-ti ..da" casă iată expresia unei 
mentalități care trebuie combătută.

Următoarea ușă la care am sunat 
a fost usa de la apartamentul soților 
Adrian și Anca Georgescu, amîndoi 
medici pediatri

— Avem o fetită de cîteva luni, ne 
spune doctorița Anca Georgescu. Naș
terea fetitei a coincis cu cumpărarea 
acestui apartament. Nu cunosc o 
bucurie mai mare decît aceea de a 
avea un copil, de a munci pentru e-

întrlbuit la extinderea ei 
majoritatea cooperativelor 
din raion.

GH. PANA : Cu toate 
progresele realizate, extin
derea noului este încă lentă 
în propaganda de partid. 
Am găsit, la Mediaș și Sf. 
Gheorghe, lecții și semina- 
rii scolastice, unde oamenii 
repetă formule și definiții 
învățate pe de rost. în loc 
să fie deprinși a gîndi.

A fi receptiv la nou în-

șeamnă, în domeniul propa
gandei de partid, a îm
prospăta formele de pregă
tire a propagandiștilor, fo
losind, în acest scop, dez
baterile teoretice, simpo
zioanele, referatele etc, 
combătînd orice formă de 
automatism, după cum în
seamnă a concepe cercul de 
studiu ca un mijloc de a 
dezvolta gîndirea creatoare 
a oamenilor, de a pune în 
dezbatere problemele poli
tice cele mai actuale.

Forme noi se cer promo
vate mai larg și în munca 
cu intelectualii. Și-au do
vedit eficacitatea întîlnirile 
organelor de partid din re
giune cu intelectualii, con
sultarea și antrenarea lor 
la soluționarea unor pro
bleme cerînd o înaltă com
petență, cum sînt organi
zarea științifică a producției 
și a muncii, reducerea con
sumului de metal, extinde
rea progresului tehnic, mo
dernizarea învățămîntului. 
Au fost primite cu interes 
dezbaterile teoretice cu 
participarea cercetătorilor 
științifici, a lucrătorilor din 
domeniul artei și culturii. 
Totuși, în acest, domeniu 
inițiativele nu se bucu
ră întotdeauna de aten
ția cuvenită. Aș cita 
cererile îndreptățite ale 
economiștilor privind în
ființarea unor lectorate e- 
conomice sau altor forme 
de dezvoltare a cunoștin
țelor de specialitate.

Cum se întrețin® capa
dtatea de a sesiza noul

mai 
de 
de 

șablonard 
în învățămîntul

de partid prin lipsa preo
cupării de a adapta tema
tica studiului la specificul 
fiecărei unităti, precum și 
în slaba preocupare a 
unor organe de partid 
pentru perfectionarea for
melor și metodelor. Deși 
practica a confirmat intere
sul curșanților pentru 
dezbaterile teoretice, con
ferințele urmate de răs
punsuri la întrebările 
curșanților. secretarii cu 
problemele de propagandă 
ai comitetelor raionale de 
partid Mediaș și Făgăraș, 
tov. M. Bosînceanu și Jon 
Crișnic, organizează foarte 
rar asemenea manifestări.

ȘTEFAN ANTONIU : Re
ceptivitatea la nou mi se 
pare importantă și cînd 
e vorba de sesizarea u- 
nor forme mai eficiente de 
organizare a muncii politi
ce de masă. Multă vreme 
ne-am zbătut să îmbunătă
țim gazetele de perete din 
cooperativele agricole — 
progrese mari n-am izbutit 
însă. Și iată că îh cîteva 
comune din raionul Agnita 
au răsărit mici „ziare" ale 
cooperativelor. în timp ce. 
în toiul lucrărilor agricole, 
nimănui nu-i trecea prin 
cap să vină la sediul coo
perativei ca să se uite la 
gazeta de perete, aceste 
„ziare” — de fapt, foi vo
lante — ajung la fiecare bri
gadă și echipă. Ele infor
mează la zi despre mersul 
întrecerii, evidențiază pe 
fruntași, „pișcă" pe delăsă
tori. dă scurte sfaturi agro
tehnice. anunță activitățile 
culturale. Munca politică 
„se deplasează" astfel la 
arii. în ferme, peste tot. Este 
meritul tov. Boroș Bela, 
secretar al comitetului ra
ional. și Const. Munteanu, 
instructor raional, de a fi 
sesizat la timp utilitatea, 
acestei metode, de a fi con-

REDACTIA: Uneori se 
mai, consideră că simțul 
noului este o însușire, o 
aptitudine înnăscută, iar 
rolul organizațiilor de par
tid este doar de a detecta 
oamenii cu asemenea pre
dispoziții. Din ce se hră
nește capacitatea de a se
siza noul ? Cum asigurăm 
cdntliiua ei regenerare ?

JEAN POPESCU : Păre
rea mea este că existența 
unui teren fertil reprezintă 
o condiție ce nu poate fi 
subapreciată, tot atît de a- 
devărat este însă că aceste 
aptitudini se cer cultivate.

N. GAVRILESCU : Re
ceptivitatea la nou nu e un 
bun cîștigat o dată pentru 
totdeauna, ea poate fi di
minuată sau pierdută, dacă 
nu e întreținută prin efor
tul permanent de a te men
ține la curent cu tot c<ș e 
nou în țară și pe plan mon
dial în sectorul unde lu
crezi . Aceasta înseamnă 
să nu te mulțumești nici
odată cu nivelul atins, 
să-ți îmbogățești mereu cu
noștințele. Cine vrea 
cruțe efortul impus de 
tinua perfecționare a 
gătirii profesionale 
poate pătrunde în 
feridhienelor, 
de ici, colo, cîte ceva pen
tru informarea pe care o 
prezintă, trece pe lîngă 
nou fără a-1 sesiza.

ION GOGA : Dacă acti
viștii secției economice a 
Comitetului regional au pu
tut acorda un ajutor efi
cient întreprinderilor în or
ganizarea științifică a pro
ducției și a muncii, aceasta 
se datorește faptului că, în 
mod curent., studiază publi
cațiile tehnice din tară și 
străinătate, literatura de 
specialitate. se consultă 
cu tovarășii de la Institu
tul Politehnic. Institutul de 
proiectare a autocamioane
lor. din marile uzine.

ION ENESCU : A te li
mita la cunoștințele do- 
bîndite în școală înseamnă 
a te condamna singur la 
stagnare. Unii socotesc, pe 
semne, că sînt fixați cu 
cuie în funcția respectivă, 
așa că nu-și bat capul să-și 
îmbunătățească mereu mun
ca astfel ca să corespundă 
încrederii arătate. Pînă la 
urn:ă însă viata risipește 
aceste iluzii : nimeni nu-i 
bătut în cuie...

ȘTEFAN ANTONIU : în 
condițiile actuale, cînd spe
cialiștii trebuie să facă 
eforturi serioase spre a nu 
fi depășiți de ritmul pro
gresului ........................
concepția 
cure eu" 
la impas.

să-și 
con- 
pre- 

nu 
esența 

„ciugulește”

tehnico-științific. 
..las’ că mă des- 
duce iremediabil 
Experiența e, fi-

Părinții și un vis împlinit

ducarea și creșterea lui, iar locul cel 
mai fermecător și potrivit în care 
poate înflori acest sentiment este 
casa ta proprie. Te legi sufletește de 
balconul pe care-1 împodobești ca 
ne-o grădină suspendată, de geogra
fia intimă a încăperilor și. ceea ce 
este esențial e faptul Că întreg acest 
univers îl îngrijești altfel, mai cald, 
mai atent, mai ocrotitor, cînd știi că 
este al tău. Omul este o ființă care 
are memoria trecutului și conștiința 
viitorului. De ce oare ne amintim cu 
atîta duioșie si cu atîta putere evo
catoare de casa părinților, de locul 
copilăriei ? Un cămin propriu forti
fică în mod hotărîtor sentimentul 
unității si al duratei familiei. O casă 
proprie, un apartament propriu. îm
podobit după gustul și plăcerea ta. 
este cel mai delicat și frumos mo
ment pe care și-1 ridică sie-și omul 
cumpătat. înțelept si harnic.

în apartamentul lui Iancu Sterian 
tehnician la aeroportul Băneasa. am 
vorbit cu

— Am 
mei. chiar 
bine, dar
casa noastră. Am avut o 
..Wartburg Lux* 
dut-o. iar cu banii rezultat! am plă
tit transa la apartament. Vă spun 
sincer. în prima noapte nici n-am 
putut dormi de emoție.

soția sa :
locuit în casa părinților 
aici, a doua casă. Stăteam 
voiam să ne stabilim în 

mașină
pe care am vîn-

Nici pe Iaricu Cireșeanu, tehnician 
electrohist. nu l-am găsit acasă, dar 
soția și soacra lui mî-au arătat apar
tamentul. pe drept cuvînt demn de 
un electriciah. Zăresc un televizor, 
un magnetofon, un aparat de radio, 
tot felttl de abajururi într-un inte
rior de mare modernitate. Stăteam 
— spune soția — într-o singură ca
meră, într-un bloc naționalizat. Tot
deauna părinții mei și-au dorit o lo
cuință proprie, dar acest vis ne-a 
fost dat să-l înfăptuim noi. copiii 
lor. Cum ne simțim ? Ca în casa mult 
visată.

•k
Profesorul Al. Costescu e în va

canta de vară, asa că l-am găsit aca
să. Ne-a declarat:

— Din ziua cînd familia noastră 
s-a îmbogățit cu un copil, am căpă
tat un neașteptat sentiment al con
tinuității. al duratei. Am trăit copi
lăria în atmosfera neasemuit de fru
mos aromată a unei căsuțe moldove
nești. închid ochii și văd gutuile în
gălbenind pe muchia șifonierului, simt 
mireasma sulfinei, aud scîrțîitul por
tiței. Copilul meu e încă mic. dar 
sînt convins că îsi vă aminti la rîn- 
dul său de balconul acestui aparta
ment. de ghivecele cu flori, de liniile 
pe care am si început să le trag la 
tocul ușii măsurîndu-i centimetrii cu 
care creste de aromele dulceturilor 
din cămară de soneria ușii care sună 
într-un fel cînd vine tata și în alt fel 
cînd vine mama, de toate acele amă
nunte fermecătoare Ce constituie mi
cul univers familial. Pînă în iarna 
asta am umblat ca eroul Iui Topîr- 
ceanu din „Balada chiriașului grăbit". 
S-au terminat discuțiile iritante cu 
vecinii despre cotele de întreținere

rește, de mare preț, dar bî- 
zuindu-se numai pe ea, ac
tivistul ajunge la un prac
ticism lipsit de orizont. 
Spre un asemenea stil ru
tinier l-au împins pe tov. 
Simion Văsile, secretar al 
comitetului raional de 
partid Făgăraș, comodita
tea, desconsiderarea nece
sității de a-și 
gătirea.

GH. PANA 
multilaterală 
este, 
în
Nicolae Ceaușescu, condiția 
primordială a receptivității 
sale la nou. între pre
gătirea activiștilor și ni
velul instruirii periodice 
e o strînsă legătură. In
struirea nu poate, singură, 
să asigure perfecționarea 
pregătirii acestora, dar ea 
creează un anumit cadru de 
preocupări, imprimă o anu
mită orientare, și aceasta 
are o însemnătate deosebi
tă pentru stilul de muncă 
al activistului. Un interes 
deosebit au stîrnit, la ulti
mele instruiri alb acti
vului regional, exnunc’-ile 
prezentate de lectori ai
Comitetului Central, oa
meni de știință, specialiști 
în conducerea economiei, 
oameni de cultură și artă, 
vizitele la obiective de mara 
interes economic și social- 
cultural. Trebuie să trans
plantăm acest fel de pregă
tire și la nivelul raioanelor 
și orașelor. De multe ori, 
informările, expunerile din 
cadrul acestor instruiri se 
desfășoară după același ti
pic ; lună de lună, se re
petă aceleași indicații, ace
leași probleme, așa încît 
oamenii știu dinainte des
pre ce anume se va discuta. 
Tocmai o asemenea prac
tică. încetățenită în orașul 
Mediaș. în raioanele Rupea, 
Sibiu. Sf. Gheorghe, dimi
nuează aportul instruirii la 
îmbunătățirea muncii de 
partid. Or, instruirea tre
buie să pună accen
tul pe dezbaterea pro
blemelor noi ale politicii 
partidului, pe extinderea 
metodelor bune de muncă, 
pe analizarea fenomenelor 
concrete ale vieții sociale. 
Prin întreaga lor desfășu
rare. prin temele dezbătu
te. ca și prin modul de a- 
bordare a problemelor, in
struirea trebuie să devină 
un mijloc dintre cele mai 
eficace de cultivare a re
ceptivității față de nou. de 
popularizare și generalizare 
a experienței înaintate.

dezvolta pre-

a
așa cum 

articolul

Pregătirea 
activistului 
se relevă 
tovarășului

Prezentarea consfătui
rii redactată de
Tudor OLARII

și despre șalterele stricate si pe care 
nu se grăbea nimeni să le schimbe, 
pentru geamul spart pe cate aștepți 
să ti-1 nună I.A.L.-ul.

0 adresă str. Gu
tenberg nr. 1

Venind acasă din surprinzătoarea 
mea excursie documentară, i-am po
vestit încîntat soției mele despre a- 
partamentele vizitate. Apoi, deși trec 
zilnic prin fata acelei clădiri, am 
descoperit că în strada Gutenberg 
nr. 1 se află „Oficiul pentru con
struirea de locuințe personale din 
București". Am început si eu să mă 
gîndesc la o locuință personală. Iată 
așadar o firmă și o adresă pe care 
vreau să le notez si să le tin minte. 
Aci se afla o dată o anexă a I.T.B, 
unde se vindeau abonamente și se 
depuneau obiectele pierdute. Tot aci 
se organizau cîndva si niște roman
tice baluri de sîmbătă seara. Oare 
de cîte ori în voluta unui vals, tine
rele perechi nu-si vor fi mărturisit 
visul de-a întemeia un cămin ? Fă- 
cînd o vizită de sondaj informativ to
varășul Gheorghe Melinte. directorul 
oficiului, ne-a spus :

— înregistrăm zilnic 25—30 de ce
reri neni.ru contractarea construirii 
de apartamente personale. Am des
chis si vom deschide numeroase fron
turi de lucru în Baită Albă. în 
Bucureștii Noi. pe JiulUi-SCînteih. ne 
străzile V. Braniște Luterană. Plan
telor. pe Bd; Dimitrov. îh strada Bi
serica Enei.

I-am spus : voi veni și eu într-o 
zi cu o cerere.

toti.il
neni.ru


In raioanele

recoltarea
griului

g

s-a terminat

BRĂILA
și FĂUREI

A

GALAȚI (corespondentul „Scînteîi"). In 
cursul zilei de ieri, în raioanele Brăila și 
Făurei s-a terminat recoltarea griului în 
toate cooperativele agricole de producție 
din această parte a Bărăganului. Recolta 
de pe 39 084 ha și respectiv 35 700 ha se 
află în hambare. Menționăm cîteva exem
ple demne de reținut: tractoriștii Mihai 
Săpunaru care lucrează la cooperativa a- 
gricolă Lunca și Bobi Banu de la coope
rativa agricolă Oprișănești, raionul Făurei, 
au recoltat zilnic cîte 32 000 kg grîu, ceea 
ce constituie, evident, un model de exploa
tare intensivă a combinelor. După termi
narea recoltării griului, mecanizatorii și 
țăranii cooperatori grăbesc strîngerea pa
ielor de pe miriști, fertilizarea solului cu 
îngrășăminte organice și chimice, însă- 
mînțarea culturilor duble. Recoltarea 
griului se apropie de sfîrșit și în raioanele 
Galați și Tecuci.

CAUT A TEA Șl
ECONOMIILE
in concepția

de conducere

a întreprinderii
In conceptul de înaltă eficiență 

economică, calitatea superioară a 
producției și cheltuirea rațională a 
fohdurilor materiale și bănești alcă
tuiesc o unitate inseparabilă. Afir
mația nu necesită o demonstrație 
prea complicată. Este un adevăr in
contestabil că orice producție, chiar 
de cea mai bună calitate, se dove
dește păgubitoare pentru societate, 
atîta timp cit ea se realizează cu 
risipă de materiale, bani și forță de 
muncă. După cum tot așa, orice mic
șorare a cheltuielilor de producție în 
dauna calității înseamnă în fapt nu 
economii, ci irosire de muncă și 
materiale, pierderi pentru întreprin
dere, pentru economia națională. Cu 
prilejul unei anchete desfășurate în 
regiunea Suceava am urmărit modul 
în care înțeleg conducerile unor în
treprinderi industriale să îmbine a- 
ceste două cerințe care definesc 
însăși esența ridicării continue a ni
velului eficientei activității.

Am fost mai întîi la topitoria de in

Organizarea științifică

a producției și a muncii
(Urmare din pag. I)

derne, îmbunătățirea orga
nizării lucrărilor de revizie 
și reparații și a controlului 
calității produselor. în in
dustria petrolului, utiliza
rea cît mai deplină a capa
cităților de producție pre
zintă o importanță deosebi
tă. Pornind de la adevărul 
bine cunoscut că mărimea 
capacităților de producție 
nu este fixă, precizată o 
dată pentru totdeauna prin 
proiecte, s-a acordat o a- 
tenție deosebită tuturor 
factorilor care influențează 
folosirea mai bună a utila
jului de foraj, a sondelor 
și instalațiilor din extracția 
și prelucrarea țițeiului, a 
conductelor de țiței etc.

Analiza atentă a acestor 
factori a dus la concluzii și 
măsuri de certă valoare e- 
conomică. La trusturile de 
extracție Momești și Plo
iești. de exemplu, s-a tre
cut operativ la desființarea 
unor stații de tranzit al ți
țeiului și a unor parcuri de 
separatoare, concomitent cu 
centralizarea mai multor 
sonde la parcurile rămase, 
ceea ce duce la folosirea 
mai eficientă a utilajelor și 
a forței de muncă. La în
treprinderea de forai Plo
iești — unitate etalon pe 
sector — s-a ajuns la con
cluzia că volumul de lu
crări planificat în 1967 și 
pentru următorii ani ai cin
cinalului poate fi realizat 
cu un număr mai mic de 
instalații și utilaje. Pînă a- 
cum. întreprinderea și-a 
micșorat patrimoniul, prin 
transfer de instalații și uti
laje disponibile, cu peste 18 
milioane lei și a renunțat 
Ia material tubular și scule 
în valoare de 4.5 milioane 
lei. Micșorarea amortismen
tului va avea astfel o în- 
rîurire pozitivă asupra re
ducerii prețului de cost pe 
metru forat.

Se semnalează însă. în a- 
cest domeniu, și anumite 
tendințe dăunătoare. Pe de 
o parte, unele conduceri 
de întreprinderi, conside- 
rînd că „mai bine să pri
sosească, decît să lipseas
că". nu renunță ușor la uti
lajele care practic nu sînt 
folosite; altele, dimpotrivă, 
dau disponibile sau propun 
pentru casare instalații 
bune. Firește că ambele 
tendințe trebuie combătute 
cu tărie. întrucît not aduce 
serioase pagube economiei. 
Peste tot va trebui să se 
manifeste discernămînt si 
spirit gospodăresc în apre
cierea utilității și folosirii 
mijloacelor tehnice din do
tare.

Este demn de relevat că 
acțiunea a stimulat intere
sul cadrelor tehnice și eco
nomice din industria petro
lieră pentru introducerea 
unor metode moderne de 
organizare a producției. La 
Rafinăria Brazi, spre exem
plu. cîtiva specialiști au a- 
plicat cu succes metoda 
„drumului critic" la organi
zarea reviziei instalației de 
distilație atmosferică si în 
vid. Ei au determinat suc
cesiunea normală a lucră
rilor și timpul afectat fie
căreia dintre ele. ne aceas
tă bază trecînd la elabora
rea graficei or-rețea si Ia 
precizarea formațiilor de 
lucru necesare execuției 
lor. Prin organizarea lucru
lui după metoda drumului 
critic, durata reviziei insta
lației a fost redusă cu cîte
va zile. Experimentul de la 
Rafinăria Brazi va sta la 
baza extinderii acestei me
tode la lucrări similare.

în cîmpul vizual al spe
cialiștilor noștri au stat si 
problemele legate de orga
nizarea mai bună a muncii, 
de perfecționarea activității 
de normare tehnică. în ra
finării, în urma anali-

zei aprofundate a sche
melor și gradului de o- 
cupare a personalului de 
la fiecare instalație, s-a tre
cut la elaborarea unor 
scheme mai economice, care 
să asigure folosirea depli
nă a capacității si expe
rienței oamenilor. Compo
nenta echipei tip pentru o 
instalație de solventare cu 
furfurol a fost redusă de la 
7 sau 8 muncitori la numai 
patru. Pînă acum s-a deter
minat în rafinării o rezer
vă de 535 cadre, ce va fi 
dirijată spre noi sectoare.

O importantă sursă de u- 
tilizare mai bună a forței/ 
de muncă o constituie e- 
xercitarea de funcții supli
mentare. în momentul de 
fată nunîndu-se cu acuitate 
problema policalificării 
muncitorilor. S-a stabi
lit că prin policalifi
care se vor putea cumula 
în viitor un număr de peș
te 40 de meserii (la o bri
gadă de foraj, ajutorul me
canic poate fi si electrician, 
la intervenție — operatorul 
poate fi si trolist. iar în 
rafinării operatorul poate 
îndeplini și funcția de lă
cătuș mecanic sau chiar de 
electrician pentru întreține
rea aparatelor de măsură 
și control).

Tinînd cont că acțiunea 
de perfecționare a organi
zării producției si a muncii 
nu se va încheia o dată cu 
terminarea primei etape de 
studiu și analiză, ministe
rul nostru va căuta să im
prime preocupărilor în a- 
cest domeniu un caracter 
permanent, prin crearea de 
compartimente de organiza
re a producției la toate ni
velurile. Se va asigura astfel 
aplicarea în practică a mă
surilor desprinse din stu
diile elaborate, introduce
rea de noi metode în orga
nizarea producției.

și cînepă „Fuiorul" din Suceava. Din 
capul locului trebuie spus că aici 
înalta calitate a producției primează, 
iar spiritul de economie s-a fortifi
cat an de an. Observăm, din datele 
cercetate, o depășire constantă a pre
vederilor în ce privește produsele de 
înaltă calitate — fuior superior și de 
calitatea I — și o diminuare a sortu
rilor inferioare, sau menținerea lor 
la un nivel cît mai scăzut posibil. 
Bunăoară, în trimestrul II a.c., din 
totalul producției 
pondere de circa 60 la sută o for
mează fuiorul de 
de calitatea I, pe
IV-a s-a înregistrat doaT puțin peste 
11 la sută.

— Faptul că din fiecare sort de 
tulpină s-a obținut un procent mai 
ridicat de fibră superioară calita
tiv, decît cel scontat, a sporit sim
țitor volumul acumulărilor bănești 
— ne-a spus tov. Ion Scocan, direc
torul adjunct al întreprinderii. Este 
suficient să arăt că un kg de fuior 
de in superior are un preț de vîn- 
zare cu 6 lei mai mare decît unul de 
calitatea I și cu 12 lei decît unul de 
calitatea Il-a. Noi ne-am convins că 
eforturile pentru obținerea de pro
duse de calitate superioară se sol
dează automat și cu o simțitoare di
minuare a costurilor de fabricație.

Directorul adjunct s-a folosit de 
cîteva date privind rezultatele din 
anul trecut, întrucît producția acestui 
an a început abia în luna mai. Eco
nomiile obținute prin reducerea pre
țului de cost, ca și sumele mai mari 
realizate din vînzarea unei cantități 
sporite de fuior din cele mai bune 
calități au dus la depășirea benefi
ciilor planificate cu aproape 2 mi
lioane lei.

La Filatura de in și cînepă din 
Fălticeni aflăm de la ing. Traian 
Dominte, șeful C.T.C., că materia pri
mă — fuiorul — pe care o 
de la topitoria din Suceava 
țumește. Ce rezultate s-au 
aici, în domeniul ridicării 
produselor ? Față de nivelul 
cat — 57,5 la sută — s-a înregistrat 
în primele 5 luni din acest an, o spo
rire a producției de fire calitatea I 
cu aproape 2 procente. Este un salt 
serios pe drumul continuu ascendent 
al îmbunătățirii calității, dacă ne 
gîndim că în 1963, cînd a intrat în 
funcțiune filatura, producția de fire 
de calitatea I nu atingea nici 30 la 
sută. Ca și în cazul unității sucevene, 
ridicarea calității produselor se re
flectă nemijlocit într-o tot atît de 
bună situație financiară : în primele 
5 luni din acest an s-au obținut peste 
1,2 milioane lei beneficii peste plan.

Dincolo de aspectele particulare 
dintr-o întreprindere sau alta, am 
reținut însă cîteva elemente esen
țiale. Ca un prim element se des
prinde importanta covîrșitoare pe 
care o are afirmarea bunei calități 
încă de la prelucrarea materiilor 
prime în forma lor cea mai simplă. 
Odată repusă aici în drepturile ei, 
„înalta calitate se va multiplica" tot 
de atîtea ori cîte verigi parcurge ea 
în marele lanț al producției mate
riale — fuior-fir-pinză-confecție — 
avînd în același timp efecte econo
mice favorabile în fiecare din între
prinderile pe unde trece. în practică 
s-a demonstrat că dintr-o materie 
primă de slabă calitate nu se poate 
fabrica decît un produs finit slab 
calitativ. Chiar dacă această regulă 
uneori este infirmată, procesul se 
înfăptuiește cu importante sporuri 
de cheltuieli materiale.

de fuior de in, o
in superior și cel 
cînd Ia calitatea a

primesc 
îi mul- 
obtinut 
calității 
planifi-

— Pe un plan mai general și. 
după mine, aici îi esența problemei 
— ne mărturisește tovarășul Domin- 
te — în ridicarea calității produc
ției trebuie avută în vedere îmbina
rea intereselor omului, în dubla lui 
postură : de producător și consuma
tor. în numele acestui deziderat am 
acționat noi.

Urmărind într-un album evoluția 
salariului mediu al muncitorilor, ve
dem că. față de 1934. în prezent a- 
cesta este mai mare cu aproape o 
treime. Din acest spor. 25—30 la sută 
s-a obținut pe seama recompenselor

de calitate primite de muncitori. Cît 
privește cea de a doua latură, nu 
este greu de înțeles ce cîștigă consu
matorul atunci cînd cumpără un pro
dus de bună calitate.

Dar această esență a eficientei ac
tivității economice nu este pretutin
deni înțeleasă. De ani de zile, acti
vitatea întreprinderii de contractare 
și industrializare a laptelui din Su
ceava se zbate convulsiv sub limi
tele mediocrității. Tovarășa Irina 
Midori, infiinera șefă, nu vede cau
zele situației create. Ea susține sus 
și tare : „Produsele noastre sînt de 
bună calitate. Excepțiile se datoresc 
comerțului care nu ne ajută".

Să vedem care e realitatea. Iaur
tul livrat de fabrică, după cum 
ne-au spus numeroși consumatori din 
localitate cu care am discutat, este 
sub orice critică. De asemenea, lap
tele dulce și smîntîna livrate maga
zinelor au fost în repetate rînduri 
găsite necorespunzătoare. Bunăoară, 
în ziua de 11 iunie a.c.. din cei 660 
litri lapte dulce livrați magazinului 
„Arini". 500 litri au trebuit să fie re
trași din circuitul comercial, întrucît 
ajunseseră la limita de acidulare. Și 
fenomenul nu-i 
între 10 și 25 
35 000 1 lapte.

Ce consecințe _____
clanșat ? în primul rînd, pe piață, 
consumatorii Sucevei au găsit cu 
35 000 1 lapte mai puțin. Pentru a-i 
da totuși o „utilitate", conducerea 
întreprinderii a hotărît folosirea a 
12 100 litri lapte la fabricarea cașului 
gras, produs din care întreprinderea 
avea în stocuri fără mișcare, la 30 
aprilie a.c., peste 33 de tone. Cealaltă 
cantitate, de 23 000 litri a fost su
pusă procesului de degresare. După 
cum confirmă chiar documentele în
treprinderii. la degresarea fiecărui 
litru de lapte acidulat se pierd cu
rent 0,5 unități de grăsime. în cazul 
de față, s-au irosit circa 11 500 u.fi„ 
echivalente cu peste 9 000 lei. Dacă 
la ele adăugăm și miile de lei amenzi 
penalizatoare ce se vor plăti la 
stocurile de caș firas fără mișcare, 
care s-au adăugat la cele deja exis
tente, avem o imagine clară a ceea 
ce se numește proastă gospodărire. 
Și lipsa de spirit gospodăresc în a- 
ceastă fabrică este certificată de fap
tul că. în loc să reducă prețul de 
cost cu 145 000 de lei, în 4 luni l-au 
depășit cu 260 000 de lei.

„Ne-am făcut planul la toți 
indicatorii. Stăm bine". Așa ni 

răspuns și la întreprinde- 
de reparații auto Suceava, 

lucrurile nu stăteau tocmai așa. 
nu acest lucru ținem să-l evi- 

eco-

către uzină circa 40 000 Iei despăgu
biri pentru autocamioanele căzute în 
perioada de garanție. Trebuie preci
zat că despăgubirile primite de be
neficiari nu reprezintă decît o infimă 
parte din pagubele suportate de ei 
datorită reparațiilor de slabă calitate 
efectuate la I.R.A.-Suceava. Pînă la 
începutul lunii iunie a.c., aproape 
100 de vehicule, după ce au ajuns la 
unitățile beneficiare au luat din nou 
drumul Sucevei, unele parcurgînd 
chiar mai multe sute de km. Or. 
asta a însemnat mari cantități de 
carburanți irosiți, diurne plătite în
soțitorilor de mașini etc.

Chiar dacă calitatea slabă a repa
rațiilor devorează prețul de cost, 
conducătorilor de la I.R.A. le place 
să se laude că... se străduiesc să 
cheltuiască economicos fondurile 
materiale și bănești pe care, le ad
ministrează. Tov. Radu Ciortescu, 
contabilul-șef ne spune că „anul 1966 
l-am încheiat cu bine și că și în a- 
cest an vom realiza economii la pre
țul de cost, deși momentan situația 
nu-i prea favorabilă".

La Direcția orășenească Suceava a 
Băncii Naționale aflăm că așa-zisele 
economii obținute în anul trecut și 
în acest an. pînă în luna aprilie, nu 
sînt altceva decît sume sustrase de 
la buget prin aplicarea, la utilajele 
noi cu care este dotată întreprinde
rea. a unor coeficienți de amortizare 
mai mici decît prevăd dispozițiile 
legale. Acum, cînd banca s-a sesizat, 
contabilul-șef apreciază că „s-a ivit 
o situație nefavorabilă".

Situația din ultimele două între
prinderi. pe care de altfel am în- 
tîlnit-o și la Fabrica de conserve Su
ceava, arată pregnant că mai sînt 
conducători de întreprinderi pentru 
care esența actului producției — fa
bricate de înaltă calitate, cu maxi
mă eficientă economică — rămîne un 
deziderat. Ei consideră că, de vreme 
ce sarcinile de plan cantitative se în
deplinesc, totul merge bine, fără a se 
întreba dacă produsele unităților pe 
care le conduc sînt de calitate sau 
folosesc cuiva. Și aceasta din 
simplul motiv că însăși gîndi
rea lor economică a rămas în 
urmă. Teza realizării planului cu 
orice preț, cu gîndul că produsele 
„merg" indiferent ce calitate au și că 
statul mai poate acoperi pierderile, 
nu se mai poate tolera. A o admite 
în continuare înseamnă a strînge tot 
mai tare în chingi suflul economic 
al întreprinderilor. Or. tocmai acest 
suflu nou trebuie pretutindeni vita- 
lizat 1

Foto : Agerprcs

întreprinderea de prefabricate din beton 
„Progresul" din Capitală
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întîmplător ! Numai 
mai s-au acidulat

economice s-au de-

s-a 
rea 
deși 
Dar 
dențiem. ci faptul că gîndirea 
nomică a unor cadre de conducere 
de aici este încă puțin evoluată. Ele 
consideră că dacă anumite prevederi 
de plan s-au îndeplinit, sau chiar de
pășit cu ceva, asta înseamnă că s-a 
făcut totul. Se feresc pur și simplu 
să pună unul lîngă altul diferiții in
dicatori. să-i compare, să-i analizeze.

Discutînd despre calitatea repa
rațiilor, tov. Corneliu Iordăchel. in
giner șef adjunct, se mîndrea 
de 5 la sută admis prin lege, 
avut un procent de căderi 
prost reparate) de numai 3,8 
Se poate considera acest . 
drept un rezultat bun ? Și apoi, nu-i 
oațe și în acest caz vorba de un re
but... planificat ? De ce trebuie sta
bilit din capul locului că cinci ma
șini din o sută să fie prost reparate ?

Neîndoielnic, o asemenea mentali
tate are firave consecințe economice 
atît pentru uzină, cît și pentru bene
ficiari. Pentru uzină : creșterea con
sumurilor specifice de piese de 
schimb, umflarea cheltuielilor cu ma
nopera. diminuarea capacității de 
producție, plata unor amenzi și pe
nalizări pentru depășirea . duratei de 
reparații. Exprimate valoric iată ce 
înseamnă aceste consecințe : la sfîr- 
șitul lunii mai a.c. producția marfă 
vîndută și încasată este sub plan cu 
2,3 milioane, din care cauză nici a- 
cumulările planificate nu au putut fi 
realizate cu mai bine de 163 000 lei. 
Dar nu numai atît. S-au plătit de

: „Față 
noi am 
(mașini 
Ia sută, 
procent

Studenți pe combine la recoltat
(Urmare din pag. I)

— A fost binevenită această ieșire la 
fără — spune studentul Drăghici Petrică. 
După un an petrecut în săli de curs, 
laboratoare și biblioteci, munca de aici 
este fortifiantă. Și-apoi, pentru cei mai 
mulfi dintre noi, adică pentru orășeni, 
esfe ceva cu totul nou. Contactul direcl 
cu satul, cu munca în agricultură 
prilejuiește o cunoaștere și o expe- 
rienfă pe care în nici un alt 
mod nu le-am fi cîștigat. Știam că în 
iulie la sate se desfășoară o campanie 
care necesită mobilizarea tuturor forțe
lor, strîngerea recoltei fără pierderi 
fiind o chestiune care interesează toată 
tara. Acum, ca participant la această 
campanie, avem satisfacția că facem și 
noi cîte ceva pentru reușita ei.

— Are dreptate colegul Drăghici,

adaugă studentul Albină Alexandru. 
Știm acum, din experiență, cum se pro
duce grîul, pîinea. în agricultură munca 
nu e deloc ușoară, și cei ce o fac 
merită toată prefuirea. Tractoriștii gos
podăriei sînt oameni harnici și buni me
seriași. Gospodăria ne-a asigurat condiții 
bune de cazare, iar cu munca ne-am o- 
bișnuit repede. Ne simfim bine, munca 
pe combină are ceva spectaculos și avem 
satisfacție că facem o treabă folositoare. 
De altfel, gospodăria ne plătește pentru 
munca efectuată. Unii dintre noi cîștigă 
pînă la 40 de lei pe zi. In plus, mun
cind în aer liber, sub dogoarea soarelui, 
ne simfim parcă mai căliți, mai puter- 
nici. Colegul Bulfinschi Alexandru, îm
preună cu care lucrez pe combină, își 
pipăie mușchii și îmi spune : „Cît stau 
aici, să vezi ce bicepși facem. Or să se 
mire cînd ne-om întoarce acasă". Ener

gie avem, și munca n-o micșorează. 
Seara, după lucru, mai jucăm și fotbal. 
Așa că toate merg bine. Avem am
biția ca oamenii de aici, din gospodă
rie, să spună lucruri bune despre stu
denții de la energetică1.

Păreri asemănătoare/ au exprimat și 
studenfii Lăzărescu Laurenjiu, de loc din 
Rm. Vîlcea, Baraf Fredi, bucureșlean, 
și alfii.

— Simfim o satisfaefie după fiecare 
zi de muncă, văzînd că pe suprafețe de 
zeci de hectare, grîul, care dimineafa 
era în spic, se află în saci — ne-au 
spus ei. Pînă pe 16-—17 iulie terminăm 
recoltatul.

întregul grup de studenți de la 
G.A.S. Țintești se străduiește să-și aducă 
contribufia la strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei de grîu. Hărnicia 
lor este stimulată și de faptul că con

ducerea gospodăriei a luat din timp 
măsuri pentru a le asigura condifii co
respunzătoare de cazare și masă. S-a 
amenajat un dormitor cu toate cele ne
cesare, spălătoare și dușuri ; meniul 
pentru fiecare zi este alcătuit pe baza 
propunerilor făcute de studenți. In mij
locul lor se află fot timpul asistentul 
Radu Medinfu, conducătorul grupului, 
care urmărește desfășurarea activității, 
solicită conducerii gospodăriei să re
zolve problemele ce se ridică.

★
Peste cîteva zile se termină recol

tatul, se încheie și acea parte a vacantei 
pe care acești studenfi au dedicat-o 
unei activități noi, atît de utilă unită
ților agricole. Se poate spune însă că 
fot atît de folositoare le-a fost lor înșiși, 
pentru că, așa cum ne-au declarat, le-a 
prilejuit cunoașterea din practică a efor
turilor depuse de milioane de oameni 
de la sate pentru sporirea produefiei a- 
gricole, au învăfat să prețuiască munca 
acestora. Este de la sine înfeles că o 
asemenea cunoaștere și experiență 
înnobilează.

Utilaje ggriesk pe 
care se așterne rugina

In ultimii ani, gospodă
riile de stat au fost do
tate cu un mare număr de 
mașini și utilaje care au 
asigurat creșterea gradu
lui de macanizăre â lu
crărilor agricole. In multe 
gospodării însă, o parte 
din acestea nu sînt utili
zate, încărcînd în mod i- 
nutil prețul de cost al pro
ducției.

în unitățile aparținînd 
Trustului regional Gostat 
Bacău au rămas nefolosite 
utilaje și mașini agricole 
a căror valoare se ridică la 
circa 3 milioane lei. Care 
sînt cauzele ? Tov. Vasile 
Petrea, inginer-șef meca
nic al trustului, ne-a spus: 
„Adesea, gospodăriile au 
fost dotate cu tot felul de 
utilaje și mașini fără să 
fie întrebate dacă au sau 
nu nevoie de ele. Așa au 
ajuns, în unitățile noastre, 
utilaje pe care acestea nu 
le pot folosi deoarece nu 
corespund profilului și 
condițiilor în care lu
crează".

Pe teren am găsit des
tule exemple de acest fel. 
La marginea orașului Ba
cău se află întreprinderea 
agricolă de stat „Avicola". 
După cum arată și nu
mele, unitatea se ocupă cu 
creșterea păsărilor. De a- 
ceea, ne-a surprins exis
tența unor utilaje Gare nu 
au nimic comun cu teh
nologia de creștere a pă
sărilor. Ing. Petru Plă
cintă, directorul întreprin
derii, ne-a condus într-o 
magazie improvizată, în 
care se afla un banc de ro
daj cu frînă hidraulică. 
Atît electromotorul, eît și 
pupitrul de comandă au 
ruginit, s-au deteriorat, 
ceea ce , atestă prezența 
neglijenței. Acest utilaj a 
fost adus aici încă din 
1963, adică cu un an îna
inte de intrarea în funa- 
țiune a întreprinderii.

„Nu l-am cerut și nisi 
nu avem nevoie de el — 
ne-a spus directorul între
prinderii agricole. Cred 
însă că ar fi foarte util 
într-o uzină de reparații, 
pentru rodarea motoare
lor".

în aceeași unitate am 
găsit un autodezinfector și 
alte utilaje nefolosite. Un 
grup electrogen de 170 
C.P., 6are valorează circa 
260 000 lei, stătea nou-nouț 
pe rampa de garare a în
treprinderii. A fost trimis 
aici din „generozitatea" 
Departamentului Gostat, 
fără să fie nevoie de el. 
Alături stăteau în condiții 
necorespunzătoare 10 in
cubatoare tip „Arad" cu a-

jutorul cărora s-ar putea 
scoate sute de mii de pui 
dacă ar fi utilizate acolo 
unde este nevoie de ele. 
Pentru toate acestea, în
treprinderea plătește, în 
fiecare an, amortismente 
în valoare de peste 60 000 
lei.

Consecințe negative ale 
modului defectuos de re
partizare a utilajelor de 
către Departamentul și 
Trustul regional Gostat am 
întîlnit și în alte unități. 
Gospodăria agricolă de 
stat din Girov, de pildă, 
s-a pomenit în acest an cu 
7 mașini de plantat car
tofi, deși ea dăduse dispo
nibile încă din anul tre
cut 5 asemenea utilaje. La 
G.A.S. Zeletin, așa cum 
ne-a spus ing. Sterian 
Benghiuc, directorul gos
podăriei, s-au primit încă 
din 1964 două combine, cu 
toate că gospodăria nu 
cultivă porumb siloz. Aici 
prisosesc, de asemenea, 9 
pluguri, 10 grape și alte 
utilaje. în fiecare an sînt 
date disponibile, dar gos
podăria nu reușește să 
scape de ele.

Directorul gospodăriei 
ne-a arătat un dosar des
tul de voluminos cu adre
se trimise aproape lunar 
către Trustul regional Gos
tat și către alte unități din 
regiune prin care anunță 
disponibilitatea utilajelor 
respective, dar, nici un re
zultat.

în unele unități, mași
nile și utilajele sînt ținute 
ca simple piese de mu
zeu, deoarece nu cores
pund condițiilor de lucru. 
Gospodăria agricolă de 
stat Traian, bunăoară, a 
fost dotată cu 3 combine 
de recoltat porumb siloz 
pe două rînduri. Acestea 
nu pot fi folosite însă 

pentru că aproape întreaga 
suprafață de teren a gos
podăriei este în pantă. în 
același timp, la G.A.S. Dă- 
mienești și Letea stau ne
folosite combine pe un 
singur rînd după care 
tînjeso lucrătorii de la 
G.A.S. Traian. Datorită 
unei dotări neraționale, 
stau nefolosite unele ma
șini și utilaje și la G.A.S. 
din Oprișești, Pufești, Șer- 
bești, Zănești și altele.

în ultimii doi ani, pen
tru extinderea mecanizării 
în sectorul zootehnic s-au 
cheltuit fonduri în valoare 
de 2,3 milioane lei. în 
bună parte, lucrările au 
fost executate și recepțio
nate, dar multe instalații 
nu sînt folosite. G.A.S. Ră- 
căciuni, care are un nu
măr mare de vaci, a pri
mit în 1966 o instalație

pentru răcirea laptelui. 
Deoarece pînă acum „nu 
s-a găsit" încă o clădire 
corespunzătoare, instalația 
nu este utilizată, iar răci
rea laptelui se face ca și 
înainte, cu apă. La G.A.S. 
Dămienești s-a adus în 
1965 un uscător de furaje, 
dar care n-a fost pus în 
funcțiune pe motiv că făi
na de lucernă ce se obține 
costă prea scump. Oare 
nu se putea calcula dina
inte prețul de cost al pro
duselor rezultate pentru a 
stabili utilitatea uscătoru- 
lui ?

Cîtă lipsă de interes și de 
răspundere manifestă u- 
nele conduceri de rnități 
pentru folosirea zestrei 
tehnice de care dispun 
gospodăriile de stat se 
poate vedea și din urmă
torul exemplu: la G.A.S. 
Parincea a fost repartizată 
în 1959 o basculă de 15 
tone în valoare de 19 000 
lei. Bascula a rămas ne
montată. Timp de 6 ani 
s-au plătit amortismente 
în valoare de 14 000 lei. 
încă doi ani și utilajul va 
fi „amortizat" fără să fi 
adus vreun folos.

Folosirea nerațională și 
incompletă a mijloacelor 
cu care sînt dotate gospo
dăriile agricole de stat se 
răsfrînge negativ asupra 
producției și productivită
ții muncii, duce la crește
rea nejustificată a prețului 
de cost al produselor, de
termină o slabă eficiență 
a activității economice. 
Multe dintre gospodăriile 
de stat în care zac utilajele 
au încheiat bilanțul anu
lui trecut cu pierderi. La 
Trustul regional Gostat 
am fost informați că unele 
dintre utilajele nefolosite 
au devenit disponibile în 
urma schimbării profilu
lui producției în unități. 
O parte au fost redistri
buite în cadrul trustului, 
iar despre celelalte a fost 
înștiințat, în mai multe 
rînduri, Departamentul 
Gostat.

Pentru curmarea acestei 
situații anormale este ne
cesar ca Departamentul 
Gostat și trustul regional 
să manifeste mai mult 
discernămînt în repartiza
rea mașinilor și utilajelor, 
să asigure redistribuirea 
operativă a celor disponi
bile acolo unde este ne
voie de ele, astfel ca baza 
tehnică de care dispun 
gospodăriile agricole de 
stat să fie utilizată cu ma
ximum de eficiență.

Gh. BALTA 
corespondentul 
„Scînteii"
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Sugestii de 
parfeefsooare 
a sistemului

Dacă am înceroa să sintetizăm un 
tablou ăl manifestărilor cultural-ar- 
tistice și distractive ale caselor de 
cultură, cu greu am putea epuiza 
lista lor, chiar dacă ne-am opri doar 
la cele mai semnificative. Universi
tăți populare în peste 40 de locali
tăți, conferințe ținute de personali
tăți de prestigiu, spectacolele teatre
lor populare — la Mediaș, Lugoj, Că
lărași, Tr. Severin, Sighet, spectacole 
ale ansamblurilor folclorice raionale- 
Bistrita, Rupea, Strehala, expoziții 
de artă plastică — la Babadag, Cerna
vodă, Zalău ; expozițiile raionale de 
artă populară ; pentru tineret, baluri, 
concursuri — iată doar cîteva spicuiri 
din activitatea lor.

Prezenta mai frecventă în ultimii 
ani a unor oameni de știință, scrii
tori, compozitori, artiști plastici, ac
tori, regizori din Capitală și din alte 
orașe mari ale tării, precum și a 
spectacolelor artistice profesioniste și 
expozițiilor de artă plastică la casele 
de cultură a ridicat prestigiul aces
tor institufii, multe din ele devenind, 
prin ținuta acțiunilor lor, adevărate 
centre ale vieții culturale. Rezulta
tele sînt, evident, meritorii.

Totuși în fața tuturor caselor de 
cultură se ridică o serie de probleme, 
ale căror soluții, deși imperios nece
sare, se lasă încă așteptate. Ele n-au 
reușit să se integreze deplin în pro
cesul introducerii cuceririlor civili
zației moderne în viața tuturor orașe
lor și satelor noastre, deși sîntem 
contemporanii unor mutații esențiale 
social-demografice, ai diversificării 
interesului pentru cultură și ai creș
terii mijloacelor de informare în 
masă și de petrecere a timpului li
ber.

Ne apare, deci, legitimă întrebarea 
dacă activitatea fiecărei case de cul
tură este întemeiată pe baze științifi
ce, pe o cunoaștere aprofundată a 
noilor realități, sau dimpotrivă se 
desfășoară empiric, diletant ? Cu
nosc oare casele de cultură publicul 
căruia i se adresează ? Și întreprind 
oare ele acele acțiuni care, pe de o 
parte, să satisfacă gusturile și pre
ferințele diferitelor categorii ale 
populației, iar pe de altă parte să 
înrîurească pozitiv aceste gusturi ?

Să ne adresăm, cum e firesc, în 
primul rînd beneficiarilor.

Iată ce ne spune, de pildă, profe
sorul emerit Achim Costea, din Tur- 
nu Severin : „Tradițiile culturale ale 
orașului nostru sînt foarte bogate. La 
noi a existat în trecut o „casă a lu
minii" și o „Universitate liberă", care 
funcționau fiind sprijinite material
mente nu numai de municipalitate, 
dar și de diferiți cetățeni, care coti
zau anumite sume (subl. ns.). La Tur- 
nu Severin veneau mari personalități 
ale vieții culturale a țării să se în- 
tîlnească cu intelectualii orașului. 
Aici au vorbit, și nu o dată, Iorga, 
Rebreanu, Goga, Sadoveanu. Or, în 
prezent, deși casa de cultură desfă
șoară un anumit volUm.de activitate, 
intelectualii orașului nu o simt ca o 
casă a lor. Ei primesc din partea ca
sei de cultură doar solicitări, sarcini, 
răspunderi, dar lor înșile nu li se o- 
feră nimic. Intîlnirile cu personalită
țile vieții culturale sînt sau prea 
rare, sau vorbitorii nu sînt... chiar 
personalități ! Nici club, nici mani
festări distractive speciale pentru in
telectuali, pentru adulți în general".

La Turnu Severin, oasa de cultură 
activează într-un adevărat palat. 
Ea posedă aparatajul necesar, disco
tecă, un număr important de instru
mente muzicale, jocuri etc. Gama 
manifestărilor este oarecum variată, 
de la cursurile universității populare 
la întîlnirile cu valoroși oameni de 
cultură și știință (într-un număr 
destul de redus, însă) ; în plus, latura 
cultural-educativă e susținută de 
spectacolele profesioniste venite în 
turneu (114 în 6 luni !) și de forma
țiile artistice proprii și de cercurile 
pe specialități. Din păcăte, cu toate 
că există condiții pentru o bogată 
activitate de club, nici pînă în pre
zent acesta nu a fost pus în func
țiune.

Dar să examinăm, spre compara
ție, situația din Calafat și Rm. Vîlcea. 
Cei 8 500 de locuitori ai Calafatului 
dispun de un sediu nou al casei de 
cultură, o adevărată bijuterie, care 
însă... stă mai toată vremea gol. Și 
la Rm. Vîlcea sălile casei de cultură 
stau goale și nici măcar nu sînt ame
najate corespunzător, atractiv. E su
ficient să spunem că în depozitele 
muzeului zac 300 de obiecte valoroa
se, care ar putea fi expuse în sălile 
casei de cultură, dar probabil nu se 
găsește nimeni să le mute dintr-un 
loc într-altul. La ambele case de cul
tură, numeroase acțiuni di-n progra
mul lunar sau săptămînal — chiar și 
manifestările distractive — sînt amî- 
nate sau anulate. Activiștii casei de 
cultură din Calafat sînt trimiși zile 
întregi „pe teren", cu rost sau fără, 
astfel că de activitatea la sediu, prac
tic. nu se prea ocupă nimeni. Din re
latările a 659 de cetățeni din Rm. 
Vîlcea, chesti.ohăți în cadrul unei an
chete organizate în luna mai a.c. de 
consiliul așezămintelor culturale, re
iese că nu vin decît foarte rar perso-

nalități ale vieții culturale, teatrul 
popular nu a prezentat în stagiunea 
1966—1967 nici o premieră, iar teatrul 
de stat din Pitești, care organizase 
aici, în urmă cu 2 ani, o stagiune 
permanentă, a abandonat această 
idee. Este normal ca, în asemenea 
condiții, mulți intelectuali, tehni
cieni, muncitori calificați, studenți, 
elevi ai claselor superioare de liceu 
să ocolească sediul casei de cultură.

Există însă posibilități reale ca în 
fiecare oraș oricît ar fi de mic, să 
fie creată o ambianță culturală cît 
mai bogată și interesantă. La aceas
ta, o contribuție de prim ordin o pot 
aduce spectacolele diferitelor genuri 
de formații profesioniste și de ama
tori, expozițiile, întîlnirile cu oame
nii de artă și de cultură. Din pă
cate, la căsele de cultură se ma
nifestă o atitudine extrem de pasivă 
față de această problemă. Activiștii 
lor se mulțumesc de regulă doar să 
încheie contracte, să găzduiască re
prezentațiile instituțiilor de artă pro
fesioniste și să sprijine vînzarea bi
letelor, difuzarea afișelor, găzduiesc 
expozițiile care le primesc de alt
fel extrem de rar din Capitală sau 
din, centru de regiune. Normal ar fi 
însă ca activiștii caselor de cultură 
să cunoască repertoriul teatreloi’ din 
regiune și chiar al celor din țară, să 
popularizeze în rîndurile publicului 
din oraș, să efectueze sondaje pen
tru a afla ce spectacole ar dori ă- 
cesta să vadă și pe această bază 
să-și formeze o viziune selectivă a- 
supra repertoriului pe care l-ar pu
tea realiza în colaborare cu OSTA, 
invitînd cele mai bune instituții de 
artă cu Cele mai valoroase specta
cole, zbătîndu-se să obțină specta
cole și concerte de un mare interes.

După cum normal ar fl ca acti
viștii caselor de cultură să urmă
rească atent ce e nou în arta plas
tică, în creația pictorilor, Sculptori
lor, graficienilor din localitate sau 
din alte orașe, să-și asigure organi
zarea unor expoziții personale ale 
acestora sau chiar retrospective.

în cultura contemporană un loc a- 
parte îl ocupă educarea estetică și 
educarea prin artă. Casele de 
cultură au menirea de a or
ganiza, pe cicluri tematice, mani
festări în direcția formării culturii 
literare a cetățenilor, cicluri pe prin
cipiul cinematecii, destinate să infor
meze cu privire la principalele cu
rente, marii creatori etc ; pe bază de 
audiții muzicale, populația, tineretul 
poate afla, la casa de cultură, ele
mente de istorie a muzicii (expuse 
atractiv și diferențiat). (Menționăm 
că din 318 persoane chestionate la 
Rădăuți, de pildă, 241, respectiv 209, 
își exprimă în ordinea preferenția
lă, interesul pentru muzica ușoară 
și populară, dar 77 — cifră deloc 
nesemnificativă — pun pe primtll loc 
al preferințelor — muzica simfonică). 
Asemenea manifestări ciclice pot a- 
vea loc în domeniul istoriei și teo
riei teatrului, artelor plastice etc.

Multi interlocutori aii fost unanimi 
în a sublinia că activitatea caselor de 
cultură nu poate fi supusă unui 
șablon, unui rețetar unic. Totul de
pinde în ultimă instanță de posibili
tățile și condițiile de care ele dispun, 
că și de necesitățile reale ale publi
cului căruia i se adresează, de Spe
cificul fiecărui oraș, fiecărui raion. 
Dar în metodologia caselor de cultură 
n-a intrat încă practica anchetelor so
ciale, a sondajelor și studiului cerin
țelor și preferințelor populației. Ma
joritatea activiștilor caselor de cul
tură nu cunosc exact nici numărul 
locuitorilor cărora li se adresează. $i 
acest lucru poate fi constatat la Stre- 
haia și la Rădăuți, la Fălticeni și 
Aiud, la Călărași și Bistrița. Lipsesc 
manifestările de completare a cu
noștințelor profesionale pentru di
ferite grupuri profesionale și, în 
general, activitatea informați o- 
nal-educativă, de educare moral- 
cetățenească. estetică sau sani
tară are un caracter întîmplător si 
eclectic. Nu rareori, unor absolvenți 
de universitate li se explică pentru 
a nu știu cita oară „adevărul despre 
Adam", în timp ce unor școlari, nă
duși la conferință în colectiv", fără 
ca cineva să se fi interesat în prea
labil ce teme Se expun, li se vorbește 
despre cibernetică.

Este ciudat faptul că tocmai popu
lația activă nu audiază cursurile uni
versităților populare. Or, casele de 
cultură pot și trebuie să devină veri
tabile școli tehnice, științifice, profe
sionale, de cultură generală. în com
pletarea diferitelor etape ale învăță- 
mîntului de stat. A înscrie activitatea 
informațional-educativă a caselor de 
cultură în contextul urban-intelectual 
contemporan implică și o preocupare 
mai amplă, mai perseverentă pe tărî- 
mul studierii limbilor străine. în a- 
cest domeniu, pot fi menționate re
zultatele unor case de cultură din 
Capitală, din Zalău, Rădăuți, Turnu 
Severin. în schimb, lipsa de preocu
pare a atîtor altor case de cultură 
sau desființarea (!) cursurilor de 
limbi străine la Bistrița și Botoșani, 
apar de-a dreptul surprinzătoare.

în legătură cu aceste probleme, 
trebuie să arătăm că filialele uniuni
lor de creație, ale societăților știin-

țifice, filozofice, medicale, istorice, 
asociațiile juriștilor se mulțumesc, 
deocamdată, să-și desfășoare activi
tatea internă la casele de cultură, 
deși normal ar fi ca tocmai aici, 
scriitorii, compozitorii, pictorii, oa
menii de știință, să găsească locul și 
prilejul de a-și pune în valoare în 
fața publicului cunoștințele, opiniile.

O altă problemă la care vrem 
să ne oprim în legătură cu activi
tatea informațional-educativă este 
aceea a „gigantomaniei". Credem că 
tendința de a se organiza, cu orice 
preț și în orice condiții, nu numai 
acțiunile la care să participe nea
părat Sute și sute de oameni, nu 
dintr-un interes autentic al acestora, 
ci ca rezultat al „mobilizării" lor, 
este o frînă în activitatea caselor de 
editură. Nu se poate vorbi despre 
paleontologie și cibernetică, despre 
existențialism sau pictura impresio- 
niștilor, despre teatrul absurdului 
sau despre școala de matematică ro
mânească, și nu pot fi predate lim
bile străine în cadrul unor mitin
guri ! FieCare temă are publicul ei, 
mai avizat sau cel puțin dornic de a 
se informa.

Totodată se simte acut necesitatea 
ca la fiecare casă de cultură să se 
creeze posibilitatea ca oamenii să 
găsească o ambianță plăcută pentru 
a-și petrece timpul liber. în în
treaga lume civilizată cunosc o 
mare dezvoltare cluburile orășe
nești. de cartier. înființarea lor este 
un deziderat și al populației orașe
lor noastre, dar casele de cultură și 
organele de care ele depind mani
festă, în continuare, reticență și ti
miditate în rezolvarea acestei pro
bleme. Nu se poate spune despre 
casa de cultură din Bistrița, de pil
dă, că nu ar avea o activitate rodni
că. Dar. deși dispune de un sediu 
încăpător, adeseori, sălile de aici 
stau goale, în timp ce, pe aceeași 
stradă, într-o încăpere neaerisită, 
zeci de oameni, înghesuit! într-o at
mosferă insuportabilă, tineri și 
adulți, joacă șah, remi, table, biliard, 
într-un așa-zis „club". Majoritatea 
din sutele de cetățeni chestionați la 
Tr. Severin, Rm. Vîlcea, Calafat, Bo
toșani, Zalău, Bistrița și în alte orașe 
au pretins caselor de cultură să des
chidă cluburi. Aici oamenii vor tre
bui să găsească colecții de ziare.

românești și străine, reviste cultura
le, științifice, de modă, distractive, 
televizor, discotecă și fonotecă, jocuri 
de societate, biliard, șah, remi, table, 
tenis de masă și, — de ce nu ? — o 
cafea, o sticlă rece de pepsi-cola etc. 

în cadrul clubului pot fi organi
zate — zilnic — acțiuni care nu au 
nevoie de o sală tnare, audiții muzi
cale, scurte prezentări de genul en
ciclopediei liliputane, mozaicuri lite
rare, muzicale, maxime și cugetări 
celebre, demonstrații de comportare 
civilizată, cursuri de dans modern 
(la Bistrița, „cineva" a interzis cursul 
de dans modern I), pot fi recitate 
versuri din creația celor mai iubiți 
poeți, pot fi organizate campionate 
de club etc. Dacă opinia publică o 
va cere, pot fi programate zile spe
ciale pentru tineri sau chiar o zi a 
femeilor, tinerelor fete, gospodine
lor. Astfel, clubul poate deveni o 
atracție permanentă a casei de cul
tură.

Realizarea acestor obiective de
pinde în cea mai mare măsură de 
calitățile directorului caSei de cul
tură. El trebuie să fie unul dintre 
intelectualii de vază din oraș, răs
punzător de întregul conținut, de va
loarea și de riffnul vieții culturală 
locale. în orașele în care casa de 
cultură este unica sau cea mai im
portantă instituție culturală, directo
rul ei trebuie să devină unul dintre 
principalii factori de modernizare a 
vieții spirituale locale.

Ținînd seama de avîntul pe care 
l-a luat cultura, de înmulțirea mij
loacelor de difuzare a ei, este firesc 
să pretindem o cotitură hotărîtă pe 
acest tărîm.

Sarcina principală constă în a ri
dica nivelul manifestărilor și întrea
ga optică asupra menirii lor, în- 
scriindu-le ferm în perimetrul cuce
ririlor moderne ale culturii. Casa de 
cultură trebuie să vină astfel în în- 
tîmplnarea cerințelor publicului nos
tru, contemporan al revoluției teh- 
nico-științifice, al unor mari reali
zări în toate domeniile culturii și 
artei.

Theodor MăNESCU 
Maria LICA
Șerban RADULESCU
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U TtATRUL DE VARĂ HERĂSTRĂU 
SPICTACOIE AIE TEATRULUI 
JUCIA STURDZA BDLABDRA"

In zilele următoare teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" 
prezintă o serie de spectacole 
la teatrul de vară Herăstrău. 
Astfel, în zilele de 15 și 16 
iulie, la orele 20 este progra
mată piesa „Kean“ de Jean 
Paul Sartre după Al. Dumas- 
tatăl, avînd in distribuție pe 
actorii Septimiu Sever, Gina 
Petrini, Gh. Ghițulescu, Du
mitru Onofrei, Rodica Suciu, 
Evelyne Gruia, Vasile Flores- 
cu și alții. Astăzi, 14 iulie, 
orele 20 se prezintă piesa 
„Sfîntul Mitică Blajinu" de 
Aurel Barangaj cu Ștefan Cio- 
botărașu, Marcela Rusu, Toma 
Caragiu, Rodica Tapalagă, Paul 
Sava, Dan Damian, George 
Oancea și alții

Biletele se vînd zilnic la ca
sele din Parcul Herăstrău, în
tre orele 10—13 și 17—20, tel. 
17 62 20.
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Casa de cultură a sindicatelor din Piatra Neamț
Foto : Agerpres

t V
18,00 — Drumuri și popasuri. — 

Emisiune turistică.
18.20 — Buletinul circulației ru

tiere.
18.30 — Pentru copii.

A.B.C. : Povești din pă
dure.

19,00 — Pentru .tineretul școlar : 
Neobișnuita călătorie în 
lumea cărților.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. 
20,00 — Studioul muzical.
20.30 — Săptămîna.
21,00 — Reflector.
21.20 — Filmul artistic : „Stan

și Bran eroi fără voie".
22.20 — „Tricoul galben" — film

documentar artistic.
22,40 — Moment muzical.

Parisul cîntat de Mick 
Michey, Jaqueline Fran
cois, Jean Claude Pas
cal.

23,00 — Telejurnalul de noapte.

PREMIILE UNIUNII
ARTIȘTILOR PLASTICI

ț

PE ANUL 1966
Comitetul de conducere al Uniu

nii Artiștilor Pldstici a acordat joi, 
într-un cadru festiv, Premiile 
Uniunii Artiștilor Plastici pe anul 
1966.

Premiul Uniunii Artiștilor Plastici 
a fost atribuit pictorului Gheorghe 
Popescu, pentru ansamblul de pic
tură monumentală 
în Palatul Sfatului 
șului Constanța.

Pentru diferitele
ție au fost acordate următoarele 
premii :

Pictură — I. Aurel Cojan ; II. Va
sile Celmare șl Georgeta Năpăruș ; 
III. Viofel Mărgineanu, Silviu Liviu 
Florian și Emilia Apostolescu.

Sculptură — I. Gh. Iliescu Căli- 
nești ; II. Victor Gaga ; III. Gh. 
Stănescu jr. și Maria Cocea.

(frescă), realizat 
popular al ora-

genuri de crea-

Gralică — I. Ion Stats ; II. Nico- 
lae Apostol și Dumitru Cioncă; 
III. Stan Done și Francisc Deac.

Artă decorativă — I. Cecilia 
Storck; II. Simona Vasiliu și Ion 
Minoiu; III. Elena Pană și ~ 
stantin Bulat.

Artă monumentală — I.
Horea ; II. Doru Popovici și 
Radu ; III. Florin Clubotaiu.

Scenograiie — I. Ion Popescu 
Udriște.

Critică — I. Dan Hăulică.
Totodată, au fost atribuite premii 

și mențiuni unui număr de 13 ar
tiști, participanți la expoziția Ce
naclului Tineretului din București 
al Uniunii Artiștilor Plastici, orga
nizată în luna iunie în parcul 
Herăstrău.

Oqjj-

Mihai 
Silvia

(Agerpres)

V. EM. GALAN

era
Cu noul său volum 

— „Accidentul era ine
vitabil" — V. Em, Ga
lan reia formula nara
tivă pusă în valoare și 
în „Zodia înstrăinării" ; 
„Contravizitele d-rului 
B. A." permit pacien- 
ților săi să i se des- 
tăinuie, să-i împărtă
șească gînduri și fră- 
mîntări care altfel ar fi 
rămas poate neexprima
te. Urmărind sincera 
lor confesiune — de 
fapt un adevărat mono
log, de o expresivă au
tenticitate, în care fap
tele sînt narate într-o 
ordine impusă mai mult 
de fluxul capricios al 
memoriei decît de con
tinuitatea lor cronolo
gică — scriitorul con
turează, prin acumulări 
succesive, chipul unor 
oameni precum și des
fășurarea unor eveni
mente ce constituie în 
fond substanța epică a 
acestor lucrări.

Dacă în paginile 
„Zodiei înstrăinării" cea 
care își rememorează 
amintirile dramatice 
din anii copilăriei și ai 
tinereții este de acum 
o femeie matură, cu o 
experiență destul de a- 
mară a vieții, eroul ul
timei cărți a lui V. Em. 
Galan abia a împlinit 
cincisprezece ani. Cu 
toate acestea, dincolo 
de universul uman di
ferit între coordonatele 
căruia evoluează cele 
două cazuri, ca și de 
condițiile momentului 
istoric respectiv, le a- 
propie totuși o trăsătu
ră de caracter comună

e

documentării

9
i

I

I 
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Un articol publicat nu de mult în 
„Scînteia", intitulat „Informarea ști
ințifică operativă a cercetătorilor", a 
anălizat unele aspecte ale activi
tății bibliotecilor documentare din 
institutele departamentale, sesizînd 
o serie de lipsuri și căi de ame
liorare a acestora. Cred însă că pro
blema documentării științifice se im
pune a fi considerată și dintr-un 
unghi de vedere mai larg, cu sugestii 
menite să îmbogățească structural 
această activitate.

Creșterea continuă a rolului infor
mării și documentării științifice este 
consecința ineluctabilă a evoluției 
rapide a cunoașterii umane și în
mulțirii neîncetate a aplicațiilor ei 
tehnice.

Instituționalizată, documentarea 
modernă a dat naștere unor puter
nice organisme destinate prelucrării 
și difuzării cunoștințelor, pe baza 
concepțiilor avansate. în această di
recție se îndreaptă și activitatea de 
documentare din țara noastră, al 
cărei ritm îl socotim însă necores
punzător cerințelor tehnico-științi- 
fice actuale și mai ales celor de 
perspectivă. Abstracție făcînd de 
Subiectivitatea ce dăinuie încă în 
obiecțiunile beneficiarilor, cărora le 
incumbă deopotrivă și datoria de a 
cunoaște tehnica 
tice, trebuie să 
o îngrijorătoare 

în acest sens, 
bazei tehnice ar 
tată în direcția mecanizării opera
țiilor de prelucrare și înmagazinare 
a informațiilor (la nivel central și de 
ramură), a folosirii mijloacelor de 
tipografiere și reproducere rapidă, 
precum și a celor de comunicare o- 
perativă a datelor și a informațiilor 
bibliografice. Acest aspect mi se pare 
determinant în cadrul măsurilor ce se 
prevăd a fi întreprinse. Nu cunosc, 
de pildă, un argument temeinic ce 
ar putea circumstanția neutilizarea 
generalizată a fișelor perforate, în 
sisteme manuale sau semi-mecani- 
zate, cînd se știe că ele ridică sim
țitor randamentul unităților mici și 
mijlocii de documentare (cu un vo
lum limitat de creștere a documen
telor). Subliniem că aparatura nu 
este costisitoare, ea putînd fi extinsă 
și la înregistrarea informației eco
nomice din întreprinderi și instituții. 
De asemenea, ne întrebăm, de ce nu 
sînt folosite mașinile tip statistic sau 
contabil ale Unor instituții și pentru 
problemele documentării ? (Remar
căm că grupul de informare al Insti
tutului geologic culege acum roadele 
unei astfel de inițiative). Răspunsul 
este adeseori unul singur: inerția, 
lipsa unei concepții moderne și a 
curajului de a ne angaja într-un e- 
fort suplimentar de organizare. Alt 
exemplu : microfilmul. Se știe că a- 
chiziționarea publicațiilor străine 
cere importante alocații valutare și 
că bibliotecile noastre resimt lipsa 
de publicații. De ce nu folosim mi
crofilmul ? Răspunsul : fiindcă nu e 
comod I Dar, în condițiile actuale, cu

informării sistema- 
recunoaștem totuși 
rămînere în urmă, 

cred ca lărgirea 
trebui să fie orien-

celor două personaje, 
dorința fiecăruia de a 
înțelege resorturile in
time ale comportării 
celor din jurul lor, de 
a desluși sensul întîm- 
plărilor 
martori.

Pentru 
Otăsatu, 
nevitabil“ nu este atît 
cel de la schi, soldat cu 
fracturi și cu imobiliza
rea pentru o vreme în
tr-un pat de spital, ci 
mai mult confruntarea 
cu tatăl său, cu modul

la care sînt

tînărul Iosif 
„accidentul i-

NOTE
DE LECTOR

de a fi și de a concepe 
viața al acestuia. „Per
sonal, sînt partizanul 
conștiinței. Omul tre
buie să știe despre dîn- 
sul cît mai multe, chiar 

. dacă nu toate-i fac 
plăcere. Asta-i poziția 

: mea sinceră, adevăra
tă..."
ment

1 cent
decît
dar

: totuși o anume candoa- 
i re specifică vîrstei. Pro- 
i cesul complex de afir- 
' mare a personalității 
1 sale întîmpină însă 
' principiile ferme ale 

tatălui, principii izvorî- 
. te din cele mai bune 

intenții, dar dezvăluind 
în fond o încredere or-

spune la un mo- 
dat acest adoles- 

mult mai matur 
alții de anii săi, 

care-și păstrează

golioasă în propriile 
posibilități și cunoștin
țe, și, implicit, nerecep- 
tivitate la sugestiile ce 
i-ar putea veni de la 
ceilalți. Impunîndu-și 
întotdeauna punctul de 
vedere chiar și atunci 
cînd realitatea evidentă 
a faptelor demonstrea
ză contrariul, tatăl de
termină o îngustare a 
sferei posibilităților de 
comunicare cu fiul său, 
o relativă îndepărtare a 
acestuia. Imaginea ex
terioară a raporturilor 
dintre ei încearcă, de 
altfel, tînărul 
să o descifreze, 
clarifice, atunci 
află în doctorița 
un interlocutor 
tiv, dispus să-l asculte 
și să-1 înțeleagă. Firul 
narațiunii nu se va în
cheia însă aici, proza
torul lăsînd timpul să 
decidă asupra evoluției

• personajelor sale.
„Accidentul era ine

vitabil" aduce o măr
turie elocventă asupra 
anilor adolescenței, a- 
supra formării unei noi 
generații, lucidă și con
știentă, însetată de ade
văr și puritate. Reușita 
scriitorului ni se pare a 
consta îndeosebi în a- 
decvarea mijloacelor 
expresive la universul 
propriu eroului său, 
ceea ce conferă cărții 
un farmec și un ritm 
interior aparte, pe care 
nu-1 întunecă nici unele 
digresiuni și ocolișuri, 
oarecum inutile în> eco
nomia povestirii.

Otăsatu 
să o 
cînd 

Brebu 
recep-

Sorin MOVILEANU

toate obiecțiile ce se pot aduce, este 
totuși singura și cea mai economică 
modalitate — mondial folosită — de 
a înzestra bibliotecile tehnice și ști
ințifice cu un volum, deloc negli
jabil, de publicații. Cred că un cer
cetător serios preferă copia micro
filmată decît ignoț’area ideilor Cu
prinse într-un document. Incomodi
tatea se datorește și faptului de a nu 
avea la îndemină aparate adaptate 
nevoilor curente de lectură, iar cele 
existente le importăm. De ce ? Fiind
că. după cîțiva ani de intervenții ste
rile, I.O.R. a proiectat un aparat de 
citit și acesta nu dintre cele mai 
practice. Ar fi să mai stăruim asu
pra necesității creării unui centru 
național de reproducere microfilma
tă și de xerografiere, (metodă rapidă 
de copiere uscată) cu plată, pen
tru instituții și particulari, 
ar facilita 
servare a 
S-ar evita 
în achiziții . _____
odată viteza de circulație a 
noȘtințelor, realizîndu-se implicit și 
importante economii de spațiu (prin 
depozitarea originalelor rar consul
tate în afara bibliotecilor).

Adoptarea unei soluții optime în 
procesul de prelucrare a informa
ției mondiale reclamă unele preci
zări. Cred că trebuie pornit de la 
principiul unității științei, al selec
ției conform planului național de 
dezvoltare, al corelațiilor dintre di
feritele ramuri și domenii, de la uni
tatea dintre știință și tehnică. Ast
fel. semnalarea literaturii poate fi 
făcută cu ajutorul Unor publicații u- 
nice, centralizate, pe ramuri și spe
cialități, care să cuprindă laolaltă 
și aspectele științifice și pe cele teh
nice. Se evită astfel paralelismele în 
prelucrare, se ușurează cercetarea 
de către beneficiari, nevoiți altfel să 
urmărească mai multe publicații de 
informare pentru același domeniu și 
se evită omiterea informațiilor din 
zonele de interferență. Un volum în
semnat de muncă se consumă în 
toate unitățile de documentare din 
tară cu prelucrarea publicațiilor pe
riodice care, din motive de operati
vitate, trebuie să efectueze rapid 
semnalarea articolelor. Si aceasta 
deoarece fișele tipărite sau Buletine
le de la Centrul de documentare 
științifică, de la Institutul central de 
documentare tehnică, sau de la alte 
organisme de ramură sau interna
ționale, unde se fac aceleași operații, 
sosesc după cîteva luni întîrziere.

Socotesc că ar fl mai eficient ca 
operațiile de prelucrare să se facă 
descentralizat, iar semnalarea să fie 
făcută în instrumente centralizate, 
urgentîndu-se, cu ajutorul mijloace
lor moderne, multiplicarea rapidă.

în același timp, pentru buna func
ționare a unui sistem modern de do
cumentare e necesar să fie depășite 
interesele locale ale diferitelor in
stituții printr-o coordonare opera
tivă. O legislație unitară este aștep
tată să reglementeze neîntîrziat or
ganizarea rețelelor de unități de in
formare și documentare științifică 
pe specialități și teritorial, ierarhi
zarea atribuțiilor și diviziunea sar
cinilor între unitățile aparținînd di
verselor rețele. Ar fi recomandabil 
ca în fiecare domeniu al științei să 
se coordoneze activitatea unităților 
academice, departamentale, din în- 
vățămîntul superior și din industrie, 
în așa fel încît toate unitățile să 
beneficieze de acțiunile specializate 
ale fiecărui participant. în acest 
sens, este posibil ca între unitățile 
dintr-un același domeniu să se co
ordoneze și elaborarea cercetărilor 
bibliografice, a sintezelor, referate
lor, a informărilor curente, a tra
ducerilor, a tezaurelor și indexuri
lor etc., materiale ce ar trebui mult 
extinse.

Deoarece în diverse domeni' se 
folosesc și Buletinele de referate 
străine, este indicat ca materialele 
elaborate de către unitățile noastre 
sa se bazeze pe o competentă selec
ție, urmărind să acopere în primul 
rînd nevoile planurilor de producție 
și de cercetare.

în sfîrșit, un aspect care trebuie 
avut în vedere este acela al orga
nizării interne a fiecărei unități, pe 
baza normelor și specializării opera
țiilor, pentru folosirea optimă a ca
pacității de muncă (bineînțeles, prin 
diferențierea serviciilor de docu
mentare de cele tehnice și folosirea 
cadrelor exclusiv în munca de do
cumentare). Devin, în felul acesta, 
oportune măsuri care să asigure for
marea și perfectionarea continuă a 
două categorii de documentariști 
(tehnicieni și specialiști), precum și 
încadrarea lor în funcții corespun
zătoare. în aceeași ordine de idei, 
standardizarea publicațiilor și bu
letinelor de documentare și profila
rea lor bine determinată, constituie 
o sursă de sporire a eficienței aces
tora.

îmbunătățirea substanțială a în
drumării metodologice și a cercetă
rilor științifice în domeniul docu
mentării pot aduce însemnate con
tribuții la perfecționarea sistemului 
aotual de informare din țara noastră, 
înlocuind în bună parte empirismul 
și practicismul îngust.

Paul CARAVIA 
documentarist

care 
unele măsuri de con- 
publicațiilor valoroase, 
deopotrivă paralelismul 

și s-ar accelera tot- 
cu-

teatre
e Teatrul „Lucia Sturdza .Bu- 
landra" (la Teatrul de vară din 
parcul Herăstrău) : SFÎNTUL 
MITICA BLAJINU - 20.

Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănașe" (grădina Boema) : 
SCANDAL LA BOEMA — 20, 
(sala Palatului) : REVISTA DE 
LA PARIS — 19,30.
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• ZODIA FECIOAREI — cine
mascop : PATRIA — 10 ; 12,15 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21, GRĂDINA
DOINA — 20,30, GRĂDINA
FESTIVAL (completare Omagiu 
teatrului românesc îa 150 de 
ani de la primul spectacol în 
limba română) — 20,30.
o COMISARUL X — cinema
scop : REPUBLICA (completare 
Omagiu teatrului românesc la 
150 de ani de la primul spec
tacol în limba română) — 8,15 ;
10.15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ;
21.30.
• COMPARTIMENTUL UCI
GAȘILOR — cinemascop : FES
TIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18 ; 21, FEROVIAR — 8,45 ;
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, 
EXCELSIOR — 10 ; 12,30 ; 15 ;
17.30 ; 20,15, MODERN — 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15 (la 
toate completarea Omagiu tea
trului românesc la 150 de ani 
de la primul spectacol în lim
ba română).
O PESCARUL DIN LOUISIA
NA : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15,
BUCUREȘTI - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16,45 ; 19 ; 21,15, ARENELE LI
BERTĂȚII — 20,15 (la toate
completarea Tradiții), STADIO
NUL DINAMO — 20.15, STA
DIONUL REPUBLICII — 20.15. 
o DRAGOSTEA MEA : CAPI
TOL — 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,30 ; 20 ; 
la grădină - 20,45, GRIVIȚA 
(completare Tradiții) — 9 ;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45,
TOMIS — 9 : 11,30 ; 14 ; 16,30 ;
19 ; la grădină — 20,30.
® ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop : GLO
RIA (completare Omagiu tea
trului românesc la 150 de ani 
de la primul spectacol în limba 
română) — 8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 : 21, MELODIA (completare
Tradiții) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,45 ; 21, FLAMURA — 
9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GRĂ
DINA MOȘILOR — 20.15.
e OMUL DIN FOTOGRAFIE
— 9.30 ; LADY MACBETH DIN 
SIBERIA — cinemascop — 12,15; 
15 ; 18 ; 21 : CENTRAL.
® PRINTRE VULTURI — ci
nemascop — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 : HIPERBOLOIDUL INGI
NERULUI GARIN — cinema
scop (comnletare Orizont știin
țific nr. 5/1967) — 18,45 ; 21 :
VICTORIA.
O GIBRALTAR : CINEMATECA
— 10 ; 12 ; 14 ; 16.30 ; 18,45 ; 21. 
e FIUL SOLDATULUI : LUMI
NA (completare Cristale fără 
taine) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
© ANGELICA ȘI REGELE — 
cinemascop : UNIREA — 16;
18.15 ; la grădină — 20,30. PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,15 (la 
ambele completarea Școala ma
mei).
O UN SURÎS ÎN PLINĂ 
VARĂ : UNION — 15,30 ; 18 ;
20.30.
e IERBURI AMARE : DOINA 
(Completare Chemarea vulcani
lor) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 
20.45, MIORIȚA (completare 
Oaspeți de iarnă) — 16 ; 18,15 ; 
20,30.
» PROGRAM PENTRU COPII: 
DOINA — 9 ; 10.
9 ESCAPADA — FUGA DUȘ- 
KĂI — DIALOG CU STELELE
— PECTINA — GUSTAV PE
SIMISTUL — GUSTAV ȘAHIS- 
TUL : TIMPURI NOI — 9 — 21 
în continuare.
e VIAȚA LA CASTEL : GIU- 
LEȘTI (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat 
în regiunea -Ploiești) — 15 ;
17,45 ; 20.30, VOLGA (completa
re Șopîrla) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18.30 ; 21.
• OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — 
cinemascop : DACIA (comple
tare Jucării) — 7,45 — 21 în 
continuare.
© PE GHIAȚA SUBȚIRE — ci
nemascop (ambele serii) : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; la grădină — 
20,15.
e FRANCH-CANCAN: ARTĂ 
(completare Istoria unui manu
scris) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18,15 ; 20,45 ; la grădină — 20,15.
• PRINTRE VULTURI — cine
mascop : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină
— 20.30.
o DENUNȚĂTORUL: FLACĂ
RA — 15,30 ; 18 ; 20,30, COLEN- 
TINA — 15,30 ; 18,45 ; la grădi
nă — 20,30 (la ambele comple
tarea Strănutul).
« CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
RAȘULUI: VITAN (completare 
AI doilea eu) — 15,30 ; 18.
® MOARTEA VINE PE PLOAIE: 
POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30 
(la ambele completarea Orizont 
științific nr. 4/1967).
© MAIORUL ȘI MOARTEA — 
cinemascop : AURORA (com
pletare Uneltele gîndirii) — 9 ; 
11 ; 13.15 ; 15,45 ; 18 ; la grădină
— 20.30.
O TIMIDUL : MOȘILOR (com
pletare De ziua mamei) —
15.30 ; 18.
« PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop : FLO
RE ASCA (completare Gimnas
tul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
® MONTPARNASSE 19 : RA
HOVA - 15.30 ; 18 ; la grădină
— 20.30. FERENTARI — 15,30; 
18 : 20.30.
O DOCTOR PRĂTORIUS — ci
nemascop : LIRA (completare 
Orizont științific nr. 5/1967) —
15.30 ; 18 ; COSMOS (completa
re Fabrica de împachetat ‘
— 15.15 : 18 ; 20.45.
e> JANDARMUL LA 
YORK — cinemascop : 
MUL SĂRII (completare 
cata lui Paris) — 
17,45 : 20.
O DOAMNA DE PE SINE — 
cinemascop : PACEA (comple
tare O uzină de lapte) — 15 45 * 
18 ; 20.15.
® SPINUL — cinemascop: 
CRÎNGAȘI (completare înflo
rim și noi cu țara) — 15 30 • 
18 ; 20.30. ' ’
*> CĂSĂTORIE ÎN STIL ITA
LIAN : GRĂDINA EXPOZIȚIA 
(completare Mama lui Adrian)
— 20,30.
• RIO CONCHOS - cinema
scop : GRĂDINA VITAN (corn- 
pletare Păsările dragostei) — 20,30.
e FANFAN LA TULIPE: GRĂ- 
DÎNA PROGRESUL-PARC 
(completare în tainițele muzeu
lui) — 20,30.
2J&-VÎ.,RSTA DRAGOSTEI: 
GRĂDINA__LIRA (completare 
Orizont științific nr. 5/1967) _
20,30.
© ACEI OAMENI MINUNAȚI 
ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂ
TOARE — cinemascop ■ iztTTO- 
RUL (completare Judecata lui 
Paris) — 15.30 ; 18 : 20,30.
® JOE LIMONADA : MUNCA
— 15 ; 17 ; 19 ; 21.

fum)
NEW 
DRU- 
Jude- 
15,30 ;
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Dineu oferit de cancelarul federal Henri Coandă
oaspete viața internațională

al Austriei, dr. iosef Klaus
Cancelarul federal al Republicii 

Austria, dr. Josef Klaus, a oferit 
joi un dineu în onoarea președin
telui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Mâurer.

Au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre

Toastul cancelarului 
federal al Republicii Austria

Am putut petrece patru zile frumoase în minunata 
dv. țară și am avut posibilitatea de a duce cu oamenii 
de stat și oamenii politici direct răspunzători pentru 
destinele țării ample discuții. Am putut cunoaște ne
mijlocit construcția industrială și admira monumentele 
bogatei istorii a acestui popor și ale culturii sale. 
Exprimînd gazdelor române mulțumiri, cancelarul a 
subliniat cît de impresionat a fost de felul prietenos 
de a fi al populației române, cu care s-a întîlnit în 
diferite ocazii.

Cu istoria României ne-am întîlnit în special în două 
locuri marcante ale țării, la Brașov și Constanța, unde 
vestigiile istorice ajung pînă în primul mileniu înain
tea erei noastre; am putut să ne formăm, pe bâza 
explicațiilor, impresia că țara dv. a devenit de multe 
secole, aproape de două milenii, o parte ihtegrântă a 
istoriei și a destinului european.

După ce a amintit de istoria milenară a acestor 
localități, Josef Klaus a spus : Ambele orașe au su
portat uriașele jertfe ale ultimelor două războaie mon
diale și au găsit din noii puterea pentru a participa 
la progresul industrial și tehnic al țării în ultimul 
timp. Amîndouă exemplele arată — și există; desigur, 
multe altele — că Europa este aici prezentă în aceeași 
măsură ca și în vestul, nordul și sudul continentului.

Și cînd Ovidiu spunea în scrisorile șale din Pont: 
„Tomis mi-e atît de drag, pentru că mie; celui alungat 
departe de patrie mi se arată mereu primitor și cre
dincios", acest citat vorbește nu numai despre o 
istorie bogată, ei și despre faptul că ospitalitatea de 
care ne-am bucurat îh aceste zile â fost o trăsătură 
de caracter specifică acestei țări încă cti multe secole 
în urmă.

Orașul Gheorghe ■ GheorghiU-Dej și Combinatul 
Borzești — un impozant monument al dezvoltării in
dustriale a României moderne — ne-âu dovedit că 
această națiune este hotărîtă să-și făurească viitorul, 
în timp de 10 ani s-ă creat acolo un uriaș Complex 
’•'•’inie, ale cărui produse sînt exportate în toată lumea 
și care se diversifică contlhuu.

Cu 90 de ani în urmă, poporul român a dovedit 
ascensiunea sa prin dobîndltea definitivă a indepen
denței și suveranității sale. Prețuirea deosebită a 
independenței naționale unește țările noastre. Mă 
bucur că vizitez țâra dv. în acest an jubiliar și că am 
putut să vă transmit urările poporului atistriac pentru 
un viitor pașnic și bogat în succese.

Poporul austriac este animat de convingerea că 
avem nevoie de pace, libertate și independență pen
tru asigurarea progresului social și economic. Noi 
sîntem ferm convinși că și poporul dv. urmărește a- 
celeași țeluri. Poporul austriac este mereli profund 
atașat acestor țeluri.

Sperăm că o continuă dezvoltare a relațiilor noastre 
economice, culturale și științifice este nu humai în 
folosul reciproc al țărilor noastre, dar facilitează, tot
odată, cunoașterea popoarelor și întărește prin a- 
ceasta respectul reciproc. Acesta este un obiectiv 
necesar al unor relații bilaterale pozitive. Pentru dez
voltarea relațiilor interstatale există o multitudine de 
posibilități. Noi considerăm însă că, în actuala situație 
internațională, relațiile bilaterale prietenești con
stituie un important element de destindere, de dez
voltare a spiritului de înțelegere și de respect reci
proc și, în cele din urniă, de înfăptuire a unei colabo
rări active.

Vă pot asigura că în dezvoltarea practică și con
cretă a relațiilor noastre guvernul federal austriac este 
gata să pună în aplicare principiile declarate de noi în 
timpul vizitei mele în România.

în încheiere, cancelarul Klaus a toastat pentru pre
ședintele Consiliului de Miniștri, membrii guvernului 
român, pentru un fericit viitor al poporului român și 
pentru o rodnică dezvoltare a relațiilor cordiale și prie
tenești între popoarele român și austriac.

Recepție oferită 
de ambasadorul Austriei

Ambasadorul Republicii Austria 
la București, dr. Johann Manz, a 
oferit joi o recepție în saloanele 
ambasadei, cu ocazia vizitei în Ro
mânia a cancelarului federal al 
Austriei, dr. Josef Klaus.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex-

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Joi după-amiază, cancelarul fede

ral al Austriei, dr.. Josef~Klaus, a 
ținut o conferință de presă, în pre
zența unui mare număr de ziariști 
români și străini.

Șeful guvernului austriac a împăr
tășit cu acest prilej impresii culese 
în timpul vizitei în România, sub
liniind că asemenea vizite slujesc 
unei mai bune cunoașteri reciproce, 
îmbunătățirii relațiilor bilaterale. în- 
tîlnirile și contactele cu populația, 
în capitala țării, în regiunile Bra
șov, Bacău, Dobrogea — a declarat 
oaspetele — ne-au ajutat Să ne în
tregim tabloul adevărat al mărimii, 
bogăției și frumuseții acestei țări, să 
ne făurim b imagine despre priete
nia, inteligența, hărnicia și, mai ales, 
despre ospitalitatea poporului român. 
Cancelarul federal al Austriei și-a 
exprimat satisfacția pentru schim
bul de vedeți cu conducătorii de stat 
româhi. „Ne întoarcem mîine în Aus
tria — a spus d-sa — cu cele mai 
bune impresii și, în primul rînd, cu 
sentimBntUl că prin această _ vizită 
s-a ' t un pas remarcabil înainte 
în îmbUhătățirea relațiilor bilaterale 
româno-austriece".

în continuare oaspetele a răspuns 
la întrebările ziariștilor. La întreba
rea lui D. Ținu, redactor la ziarul 

ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor in
stituții centrale, oameni de știință 
și artă.

Âu participat persoanele oficiale 

terne, alți membri ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale; oameni de știință și artă, 
ziariști.

Au participat persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe premierul aus
triac.

AU fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice și alți membri al 
corpului diplomatic.

Recepția s-ă desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

„Scînteia"; cu privire la dezvoltarea 
relațiilor dintre România și Austria 
și la perspectivele cooperării econo
mice dintre cele două țări, șeful gu
vernului austriac a declarat : „Cola
borarea economică între Austria și 
România a cunoscut în ultimii șase 
ani o dezvoltare mâi mult decît o- 
bișnuită. Noi credem însă că volu
mul schimburilor economice poate fi 
extins mai departe. Este cunoscut că 
acordul economic cu România a fost 
reînnoit cu cîteva luni în urmă și s-a 
prevăzut o creștere de cel puțin 
12 la sută. Această însă nu înseamnă 
că prin cooperarea la unele proiecte 
de amploare, la care Austria este 
foarte interesată, nu s-ar putea obți
ne o creștere substanțială a schim
burilor economice". Ca răspuns la o 
altă întrebare, el a menționat posi
bilitățile de participare a întreprin
derilor austriece la unele proiecte 
industriale realizabile în comun cu 
România, precum și la posibilitățile 
multiple de colaborare științifică 
și culturală, ca si la diverse proble
me politice.

Răspunzînd întrebării redactorului 
Agerpres, N. Popescu, despre atitudi
nea Austriei față de evenimentele 
din Orientul Apropiat, oaspetele a 

care îl însoțesc pe premierul aus
triac.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
cancelarul federal al Austriei și 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia au rostit toasturi.

(Agerpres)

loastiil președintelui 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
După ce a mulțumit cancelarului Austriei pentru 

sentimentele calde, prietenești, manifestate față de 
poporul român, de guvernul său; președintele Consi
liului de Miniștri â spus :

Vizita dv. în România a prilejuit un schimb rodnic 
de vederi, care s-a desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie. Convorbirile care au avut 
loc între noi ne-au întărit convingerea că relațiile 
dintre țările noastre se dezvoltă favorabil; pe funda
mentul solid al înțelegerii, colaborării și prieteniei 
dintre popoarele tomân și austriac, ceea ce le asigură 
bune .perspective de viitor.

Am constatat împreună; cu satisfacție, că schim
burile economice, tehnice și științifice rbmâno-aus- 
triece se lărgesc continuu și că există posibilități de 
a găsi noi căi și mijloace pentru a le intensifica, în 
care scop cele două guverne sînt hotărîte să adopte 
măsurile cuvenite.

Am convenit să încheiem un program de schim
buri culturale și științifice și în scurtă vreme vom 
începe negocieri în vederea încheierii unei convenții 
consulare și a uhui acord privind facilitarea călăto
riilor cetățenilor celor două țări, ceea ce va ajuta 
popoarelor noastre să se cunoască mai bine, să-și 
aprecieze reciproc realizările.

Dezvoltarea raporturilor româno-austriece oferă, 
după convingerea noastră, o confirmare evidentă a 
faptului că deosebirile de orînduiri sociale nu con- | 
stituie Obstacole în calea cooperării și înțelegerii între H 
state.

Republica Socialistă România, angajată, după cum | 
ați putut constata, domnule cancelar, într-un vast pro- H 
gram de construcție pașnică, promovează o politică ra 
âețivă de largă cooperare internațională.

Punînd în centrul politicii sale externe prietenia cu Is 
țările Socialiste, România dezvoltă în același timp 
relațiile sale cu toate celelalte state, indiferent de orîn- 
dUirea lor socială, militează pentru destinderea inter
națională, pentru înfăptuirea securității în Europa și : 
în lume. i

Prin acțiunile sale îndreptate spre îmbunătățirea | 
relațiilor dintre statele europene, spre dezvoltarea 
colaborării cu toate țările, Austria reprezintă un factor 
de pace în lume, se bucură de o înaltă prețuire în 
rîndurile poporului român.

Considerăm că sîntem îndreptățiți a afirma că rela
țiile româno-austriece, cooperarea între cele două 
state, atît pe plan bilateral cît și în cadrul organiza
țiilor și reuniunilor internaționale, inspirate de năzuin
țele comune ale popoarelor noastre către pace și pro
gres, servesc cauza destinderii și colaborării în Europa, 
ilustrează contribuția pe care țările mici și mijlocii o 
pot aduce la statornicirea unor relații normale între 
state.

Este învățămîntul pe care ni-1 oferă viața interna
țională, că astfel de relații pot exista numai atunci 
cînd raporturile dintre state sînt întemeiate pe prin
cipiile suveranității și independenței naționale, nea
mestecului în treburile interne, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc.

La încheierea vizitei dv. aș dori să relev încă o 
dată, domnule cancelar, caracterul util și constructiv 
al convorbirilor noastre, care s-au desfășurat într-un 
spirit sincer și amical, caracteristic ansamblului rela
țiilor dintre cele două țări.

Ne prilejuiește o deosebită satisfacție de a putea 
constata că avem puncte de vedere comune sau apro
piate în multe din problemele discutate, ceea ce ne 
întărește convingerea că prietenia și cooperarea dintre 
România și Austria se vor dezvolta în interesul am
belor popoare și al cauzei generale a păcii.

în încheiere, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a toas
tat pentru prosperitatea și fericirea poporului austriac, 
în sănătatea președintelui Austriei, Eranz Jonas, în să
nătatea cancelarului Klans și a tuturor celor prezenți, 
pentru prietenia româno-austriacă.

arătat că „poziția guvernului aus
triac este determinată de ideea că 
este eficientă numai o asemenea so
luție care ar face posibilă o pace 
reală în această regiune și care ar 
asigura drepturile de viață ale tu
turor popoarelor în Orientul Apro
piat".

Răspunzînd unei întrebări pusă 
de redactorul de politică externă al 
ziarului „Salzburger Nachrichten", 
cancelarul federal al Austriei a de
clarat : Noi sîntem de părere că neu
tralitatea austriacă nu ne interzice 
de fel să ducem o politică externă 
activă, ci, dimpotrivă, ne dă prilejul 
să ducem o politică externă intensă. 
Austria nu aparține marilor grupări 
politice sau militare. Ea se bucură 
atît în Est cît și în Vest de un anu
mit credit. Situată între estul și ves
tul Europei, Austria a putut culege 
în decursul secolelor o mare expe
riență în ce privește relațiile sale cu 
popoarele din spațiul dunărean. S-ar 
putea ca tocmai din această cauză 
la austrieci, ca și la celelalte po
poare dunărene, să se întărească 
conștiința apartenenței la familia po
poarelor europene.

Vorbind despre poziția guvernului 
austriac în problema securității eu
ropene, ca răspuns la o altă între
bare, oaspetele a subliniat că Aus
tria este gata să participe la toate 
acțiunile care urmăresc o mai bună 
înțelegere și o apropiere între popoa
rele Europei. Austria, a spus d-sa în 
încheiere, apreciază pozitiv posi
bilitatea realizării unui sistem de 
securitate în Europa. Noi conside
răm însă că primii pași pe această 
cale, ca, de pildă, o conferință pen
tru securitatea europeană, trebuie în- 
treprinși în momentul în care există 
o pregătire bună, cu participarea tu
turor statelor interesate.

Vizita la Muzeul 
Satului

In cursul dimineții de joi, ean- 
celarul federal al Austriei, dr. Jo
sef Klaus, și persoane oficiale care 
îl însoțese au vizitat Muzeul Sa
tului din Capitală. (Agerpres) 

al ieșenilor
Savantul Henri Coandă, împre

ună cu soția, a fost joi oaspetele 
ieșenilor. După un popas la Uzina 
metalurgică, a fost vizitată filiala 
Academiei. La întîlnirea care a 
avut loc aici, președintele filialei, 
acad. Cristofor Simionescu, a vor
bit despre activitatea științifică ce 
se dbsfășdâră în localitate. După o 
oprire la Casa pionierilor, a fost 
vizitată o unitate sanitară, unde 
odinioară se afla o școală militară. 
Pe o placă comemorativă din holul 
acestei clădiri se află înscrise nu
mele șefilor de promoții ale fostei 
școli, printre care și cel al tatălui 
savantului, al unui frate și al oas
petelui.

în continuare, Henri Coandă a 
avut o întîlnire cu cadre didactice 
ale Universității „Al. I. Cuza“. Rec
torul Universității, prof. univ. Ion 
Creangă, a vbrbit despre dezvol
tarea învățămîntului superior în 
centrul universitar Iași.

Au ihăi fost vizitate casa unde a 
trăit și creat Mihail Sadoveanu, 
grădina Copou cu teiul lili Emi- 
nescu, biserica ,;Trei ierarhi" și 
Palatul Culturii.

La amiază, mitropolitul Moldo
vei și Sucevei, Justin Moisescu, a 
oferit un dejtm în cinstea renumi
tului om de știință.

După amiază, Henri Coandă a 
făcut o vizită la mînăstirea Aga- 
pia, iar seara s-a înapoiat în Capi
tală. (Agerpres)

Cronica zilei
Joi a plecat spre Moscova tova

rășul Ștefan Voicu, membru al C.C. 
al ’ PiG.R., redactor șef al revistei 
„Lupta de clasă", care, la invitația 
redacției revistei ;,Kbhitinist“, or
gan teoretic și politic al C.C. al 
P.C.U.S., va face o vizită în Uniu
nea Sovietică. (Agerpres)

Consfătuirea gazetelor de uzină
Joi a avut loc în Capitală o consfă

tuire, organizată de Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România și Uniunea Ziariștilor, cu re
dactorii responsabili ai gazetelor de 
uzină din întreaga țară.

Participanții la consfătuire au dez
bătut o serie de probleme actuale 
ale acestor publicații în lumina obiec
tivelor puse de partid în fața tuturor 
ramurilor economiei naționale, a sar
cinilor ce revin organizațiilor de partid 
și sindicale din fabrici și uzine, de pe 
șantierele din întreaga țară. Au fost 
relevate aspecte ale îmbunătățirii ni
velului lor publicistic, abordării unei 
tematici variate, în strînsă legătură cu 
problemele întreprinderilor unde apar, 
cu un bogat conținut și o grafică a- 
tractivă, pentru a contribui astfel tot 
mai mult la generalizarea experienței 
înaintate, la mobilizarea colectivelor 
în scopul îndeplinirii sarcinilor econo
mice și social-culturale, specifice fie
cărei întreprinderi sau șantier, întă
ririi disciplinei, dezvoltării conștiinței 
socialiste a tuturor oamenilor muncii.

iată în comparație cu alte regiuni ale 
Franței.

a Nîmes am admirat mai 
întîi faimoasele vestigii ro
mane ale orașului. Ne-au im
presionat îndeosebi imense
le Arene, un monument bine 

conservat, care, avînd o lungime de 
peste 130 de metri și două rînduri de 
tribune circulare în jurul terenului de 
întreceri, putea primi circa 24 000 de 
spectatori. Arenele sînt folosite și 
astăzi pentru luptele de tauri sau 
pentru festivaluri de muzică și dans. 

Dar altul era obiectivul nostru. Cu 
cei 100 000 de locuitori -ai săi, Nîmes, 
capitala departamentului Gard, este 
un însemnat centru industrial și tot
odată inima unei vestite regiuni agri
cole și îndeosebi vinicole din sudul 
Franței. Ne interesa experiența ample
lor lucrări de îmbunătățiri funciare 
întreprinse aci în ultimii ani.

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DIN FRANȚA

ifc» iteiw a Rk&Fidui
Sediul „Companiei naționale pentru 

amenajarea regiunii Bas-Rh6ne și Lan
guedoc" se află într-un bloc turn cu 12 
etaje. Ne primește și ne dă cu amabi
litate explicații dl. Andre Dupuis, șe
ful sectorului Relații externe al com
paniei. Aflăm că este vorba de o so
cietate economica cu caracter mixt (în 
care majoritatea capitalurilor investite 
aparțin statului) înființată cu 12 ani 
în urmă. Programul ei general pre
vede crearea și exploatarea unei rețele 
de irigații pe o suprafață de 250 000 
hectare. Lucrare de mari proporții; 
ea este menită să constituie scheletul 
întregii reorganizări economice și so
cial-culturale a ținutului. Compania 
se îngrijește nu numai de efectuarea 
și întreținerea irigațiilor, dar și de 
punerea în valoare a noului potențial 
agricol, prin dezvoltarea industriei și 
a construcțiilor, prin amenajarea tu
ristică a litoralului pe o porțiune de 
150 km (între Coâsta de Azur și 
Costă Brave), prin modernizarea o- 
rașelor și așezărilor turale. Unul din
tre sCdpUrile Urmărite este — și dl. 
Duptiis insistă asupra acestui aspect 
— reducerea discrepanței dintre dez
voltarea industrială a regiunilor din 
nordul și estul țării și relativa subdez
voltare a teritoriilor din sud, unde 
predomină, din cauza condițiilor cli
matice și pedologice nefavorabile, 
o economie agricolă destul de înapo-

Cbsfewf fel kno F@ek 
la sesiunea Adunării 
de Stat a HP. Ungare

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — 
în partea introductivă a cuvîntării 
rostite la sesiunea Adunării de Stat 
a R. P. Ungare, Jeno Fock, pre
ședintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar, s-a 
referit la probleme de politică in
ternă. în primele cîteva luni ale 
anului 1967, a declarat vorbitorul, 
economia s-a dezvoltat într-o mă
sură mai mare decît se prevăzuse. 
El a anunțat, de asemenea, că au 
început operațiunile preliminare 
pentru un proiect de planificare pe 
termen lung. în felul acesta cînd 
se vor stabili obiectivele pentru pe
rioadă viitorului plan cincinal, va 
fi posibil să se țină seamă de ten
dințele unei perioade mai îndelun
gate de dezvoltare — pînă în 1985. 
O parte specială a raportului s-a 
axat asupra înfăptuirii programu
lui de construire de locuințe. Pri
mul ministru a vorbit apoi despre 
hotărîrea privind reducerea orelor 
de muncă. Referindu-se la proble
mele demografice, el a subliniat că 
în ultimul timp s-a înregistrat o 
îmbunătățire satisfăcătoare în ce 
privește numărul nașterilor.

Noul mecanism economic — a 
subliniat premierul — va merge 
împreună cu o descentralizare a 
răspunderilor în ce privește adop
tarea de hotărîri și va crea o mai 
bună coordonare între producție și 
cerințe. în sfera comerțului exte
rior, sistemul conducerii centrale

Consfătuirea a constituit un util 
schimb de experiență pentrti redacto
rii responsabili ai gazetelor de uzină. 

(Agerpres)

Ce se poate ciștsga 
la tragerea LOTO 
din 18 iulie 1967

Participanții la tragerea auto
turismelor LOTO din 18 iulie 1967 
pot cîștiga autoturisme de diferite 
mărci și capacități in număr neli
mitat : Renault 16, Renault 10 Ma
jor, Fiat 850 și Trabant 601. Pot, de 
asemenea, cîștiga premii in bani, 
de valoare variabilă sau fixă. Se 
efectuează 20 extrageri totalizind 
80 de numere. Cu 40 lei se poate 
participa la toate cele 20 extrageri. 
De reținut că luni 17 iulie 1967 
este ultima zi cînd se mai vînd bi
lete pentru tragerea care are loc 
marți 18 iulie 1967.

Un proiect centenar
Părăsim birourile companiei înar

mați cu un bogat material documentar: 
broșuri, reviste, fotografii, dări de 
seamă asupra activității depuse, pro
iecte de viitor. Din cercetarea mate
rialului reiese că ideea amenajării te
ritoriilor sudice ale Franței prin folosi
rea apelor Rhonului datează de a- 
proape un secol. Dar, din cauza vi
cisitudinilor istorice — cele trei răz
boaie purtate pe teritoriul Franței, a 
dificultăților economice care le-au ur
mat, a unei anumite carențe mani
festate în trecut de autoritățile com
petente, elaborarea unei concepții de 
ansamblu asupra acestor lucrări s-a

a

făcut abia după ce' de-al doilea răz
boi mondial, iar aplicarea ei în viață 
a început numai în ultimul deceniu.

Cît despre condițiile naturale ne
favorabile la care se referea dl. Du
puis, ele au căpătat următorul contur. 
In larga zonă agricolă din sudul Fran
ței — supusă astăzi transformării — 
repartizarea neuniformă a precipita
țiilor, precum și vînturile puternice 
specifice regiunii, au dus la fenomene 
de degradare a solului, la distrugerea 
culturilor și plantațiilor, și, bineîn
țeles? lâ pagube însemnate produse 
cultivatorilor și crescătorilor de ani
male. Condițiilor nefavorabile li s-a 
adăugat, în decursul anilor, exploata
rea nerațională a pădurilor care a dat 
frîu liber furtunilor. Singura cultură 
care s-a dezvoltat a fost vița de vie, 
mai rezistentă, în stare să înfrunte 
Mistralul, cunoscutul vînt uscat ce su
flă cti tărie dinspie Marea Mediterană

Dar, după cum ni s-a explicat în 
cursul vizitei, cultura viței de vie, 
care la început era o adevărată mană 
cetească, a devehit o frînă în calea 
prosperității economice a producători
lor, sUpuși continuu Unor grave crize 
de desfacere a produselor. S-a repetat 
și aci experiența nefericită a țărilor și 
regiunilor de monocultură agrară. Pen
tru a preîntîmpina ruinarea viticulto
rilor, statul a fost nevoit să intervină 
adesea. Producția lor era cumpărată 

de către stat va rămîne în vi
goare.

Vorbitorul a anunțat o majorare 
a prețurilor de achiziție la anumi
te produse agricole începînd de la 
1 ianuarie 1968. Această majorare 
a prețurilor de achiziție va fi efec
tuată în așa fel îneît statul să su
porte cheltuielile suplimentare. în 
ce privește prețurile la bunurile 
de consum, premierul a declarat 
că, în 1968, nu se vor majora pre
țurile alimentelor de bază.

Jeno Fock a subliniat că nu
mai dacă o întreprindere func
ționează în mod eficient, vă fi po
sibilă o ridicare a nivelului sala
riilor. întreprinderile vor trebui să 
facă tot ce le stă în putință pen
tru a susține cu succes întrecerea, 
în acest fel va fi posibil să se pună 
capăt subvenționării mai multor 
întreprinderi de către stat.

în continuare, primul ministru a 
vorbit despre problemele de poli
tică internațională. El a dedarat: 
„Vom continua să depunem efor
turi pentru unitatea țărilor socia
liste, asociate în cadrul Tratatului 
de la Varșovia, pentru sporirea for
ței lor și ne vom achita de toate 
obligațiile ce ne revin în Cadrul 
acestui tratat".

Vorbind despre poziția adoptată 
de guvernul ungar față de agresiu
nea americană în Vietnam, primul 
ministru a spus: „Faptul că o de
legație militară, în frunte cu mi
nistrul apărării al Ungariei, a fă
cut o vizită în R. D. Vietnam se 
încadrează în poziția noastră po
litică față de această problemă".

în ce privește atitudinea guver
nului ungar față de evenimentele 
din Orientul Apropiat, el a subli
niat : „Poziția noastră este îndrep
tată nu împotriva existenței sta
tului Izrael, ci împotriva politicii 
agresive a guvernului izraelian, 
care servește intereselor imperialis
mului în Orientul Apropiat".

Jeno Fock a vorbit amănunțit 
despre situația din Europa, arătînd 
că pe continent se poate constata o 
destindere în comparație cu situa
ția din trecut, datorită în mare 
măsură forței țărilor socialiste și 
politicii lor consecvente de pace. El 
a făcut o apreciere pozitivă asu
pra politicii franceze, care „se stră
duiește să stabilească relații mai 
strînse cu țările est-europene". El 
a condamnat lovitura militară din 
Grecia și a atras atenția asupra 
faptului că junta militară pregă
tește o lovitiiră împotriva Cipru
lui.

„Guvernul ungar — a subliniat 
vorbitorul — sprijină eforturile în 
direcția convocării unei conferințe 
pentru securitatea europeană și 
este gata să se alăture oricăror ac
țiuni sau convorbiri bilaterale sau 
multilaterale menite să consolide
ze pacea și securitatea europeană".

de către stat cu prețuri mai mari decît 
acelea de desfacere. Dar acest lucru 
nu ducea decît la o ameliorare de 
moment în situația producătorilor. O 
dată cu extinderea culturii viței de 
vie, care ajunsese să ocupe 60 lâ sută 
din suprafața agricolă, celelalte 
terenuri cu eroziuni adînci deveneau 
impracticabile agriculturii. Locuitorii 
erau nevdiți să părăsească aceste 
locuri vitrege. Era deci din ce în ce 
mai necesară o intervenție de am
ploare din partea statului, a oameni
lor de știință, pentru a găsi soluții 
care să pună stavilă procesului de de
gradare și să contribuie la dezvolta
rea economică a regiunii, la îmbună
tățirea condițiilor de viață a unei 
populații de aproape un milion de oa
meni.

La început s-a căutat apa
Cum s-a procedat ? Răspunsul la 

această întrebare ni l-a dat nu numai 
materialul documentar, dar și intere
santa Vizită pe care am făcut-o la 
principalele obiective ale vastului șan
tier.

S-ă început prin aplicarea unui larg 
program de amenajări hidraulice. Este 
prevăzută Construcția a 300 km de 
canale principale și efectuarea a 9 000 
km de luctări de canalizare prin tu
buri îngropate, pentru a Se distribui 
800 milioane mc de apă pe ah, nece
sară irigării â 200 000 ha. La executa
rea oricărei lucrări în această direcție 
se ține cont de dezvoltarea în pers
pectivă. Canalul magistral, bunăoară, 
deși e folosit parțial, este conceput și 
construit în așa fel îneît să asigure ana 
necesară irigării întregii suprafețe. La 
fel s-a procedat și cu stațiile de pom
pare, în care se găsesc spații rezer
vate pentru montarea pompelor și uti
lajelor ce vor fi necesare în viitor. 
(Utilajele sînt aduse și instalate nu
mai în momentul cînd s-aU execu
tat lucrările de extindere a irigațiilor), 
în felul acesta sînt eliminate în tota
litate lucrările de provizorat sau pa
ralelismele care duc la investiții ne
economice.

Pentru asigurarea apei se folosește 
debitul bogat al Rhânului, iar în re-

PLENARA C. C.
Al P. C. DIN GRECIA

ATENA 13 (Agerpres). — Re
cent a avut loc cea de-a Xl-a Ple
nară a C.C. al P.C. din Grecia. 
Raportul Biroului Politii: a fost pre
zentat de Apostolos Grozos, pre
ședintele C.C. al P.C. din Grecia. 
Plenara a constatat că dictatura 
militară, fascistă, instaurată în 
Grecia în urma loviturii de stat 
din 21 aprilie 1967, a fost organi
zată și inspirată de cercurile de 
acoliți ultrareacționari ai oligar
hiei plutocratice locale, cu încu
rajarea și sprijinul direct al cercu
rilor celor mai agresive ale impe
rialismului american și ale NATO, 
în domeniul politicii interne — a- 
preciază Plenara — dictatura și-a 
propus să dea o lovitură puternică 
mișcării democratice pentru înnoi
rea societății grecești, pentru re
zolvarea de către întregul popor a 
problemelor țării. Junta plănuiește 
să răstoarne prin organizarea unui 
puci guvernul legal al Ciprului, 
caută să rezolve problema ciprio
tă în interesul NATO. Dictatura 
și-a propus drept scop întărirea 
continuă a pozițiilor imperialiști
lor și ale NATO în Grecia. Forțele 
reacționare se străduiesc să trans
forme Grecia într-un punct de 
sprijin pentru realizarea scopurilor 
aventuriste în Balcani și în O- 
rientul Apropiat, pentru a da o 
lovitură mișcărilor de eliberare și 
democratice, pentru instaurarea u- 
nor regimuri fasciste și în alte țări 
ale Europei,

Plenara a subliniat că, în condi
țiile grelelor încercări prin care 
trece poporul; interesele naționale 
superioare cer tuturor partidelor, 
conducătorilor și oamenilor poli
tici, tuturor forțelor politice să lase 
la o parte divergențele, să-și u- 
nească toate forțele într-un front 
larg democratic, bazat pe un pro
gram comun de luptă, care ar putea 
consta din următoarele : răsturna
rea dictaturii, restabilirea libertă
ților constituționale și democrati
ce, dreptul de activitate liberă a 
tuturor partidelor și organizațiilor, 
eliberarea tuturor deținuților poli
ției, amnistie generală, dizolvarea 
juntei.

Plenara a făcut apel la toți co
muniștii, la toți membrii și acti
viștii de partid să fie organiza
tori ai forțelor antidictatoriale șl 
luptători curajoși pentru răsturna
rea tiraniei militare fasciste și pen
tru victoria democrației.

Canalul magistral la stafia Taur de 
Forges

giunile de deal se construiesc baraje 
de acumulare. Dirijarea apei se va 
face prin 30 de stații de pompe, fie
care avînd o rază de 5—6 000 ha te
ren și cîte un turn de unde apa a- 
junge în aspersoare prin cădere.

Lupta pentru obținerea apei nece
sare înviorării economice a unui în
treg ținut implică însă și o mare eco
nomie. Nu mimai la construcții, la 
instalații, ci și la folosirea acestei noi 
avuții. De aici soluția canalelor sub
terane care împiedică evaporarea a- 
pei, asigură presiunea necesară și, în 
același timp, conservă însemnate 
suprafețe de teren.

Noul chip al regiunii
A trecut relativ puțin timp de la 

punerea în practică a' planului de a- 
menajâre a regiunii Bas-Rhdne și 
Languedoc, dar rezultatele înregistrate 
sînt impresionante. Apa Rhonului, care 
în trecut se irosea zadarnic, este diri
jată către plante pe 100 000 ha ; le 
face să rodească din belșug. Alături 
de cultura viței de vie s-au dezvoltat 
legumicultura și pomicultura, ramuri 
agricole inexistente în trecut prin 
partea locului. Aceste ramuri agrico
le se extind pe seama restrîngerii 
plantațiilor cu viță de vie și a tere
nurilor părăginite.

Pe aceste terenuri insuficient folo
site sau pur și simplu nefolosite în 
trecut au fost organizate ferme mo
deme de cîte 30—40 ha teren irigat 
unde au fost plantați pomi și se cul
tivă legume, au fost construite clădi
rile necesare. Fermele, racordate la 
sistemul energetic, posedînd amena
jări rutiere și toate instalațiile nece
sare Unei exploatări intensive, au fost 
vmdute pe credit. Pînă acum au fost 
organizate 150 de asemenea ferme și 
acțiunea continuă.

Părăsind ospitalierele noastre gazde, 
le-am mulțumit pentru explicațiile 
date și le-am urat succes în desfășu
rarea mai departe a campaniei de a- 
menajare a regiunii Bas-Rh6ne și 
Languedoc consacrată nobilului scop 
de a pune natura să slujească oame
nilor și vieții lor.

Florea CEAUSESCU



viața internațională
ÎN LEGĂTURĂ CU EVENIMENTELE SESIUNEA CAMEREI
DIN ORIENTUL APROPIAT POPULARE AR. D. GERMANE

Sesiunea extraordinară

' NEW YORK 13 (Agerpres). — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : Miercuri după-amiază la ora 16,00 ora locală (22,00 ora Bucu- 
reștiului) au fost reluate lucrările sesiunii extraordinare a O.N.U., întrerupte 
la 5 iulie pentru a oferi diferitelor delegații posibilitatea unor noi consultări 
asupra situației din Orientul Apropiat.

Declarînd că nu a fost în mod o- 
ficial informat asupra rezultatului a- 
cestor consultări, care continuă să se 
desfășoare, președintele Adunării 
nerale, Abdul Rahman Pazhwak 
ganistan), a cerut delegațiilor 
participă la aceste consultări să in
formeze cît mai curînd posibil Adu
narea, „ținînd seama de faptul că a- 
ceasta este o sesiune extraordinară în
tr-o foarte importantă problemă a 
războiului și a păcii". „Nu trebuie 
îngăduită nici o întârziere inutilă, a 
adăugat el, și trebuie folosit orice pri
lej care se ivește în vederea unor e- 
forturi serioase și dătătoare de spe
ranțe, în interesul păcii".

A luat apoi cuvîntul Agha Shahi 
(Pakistan), care a exprimat „profun
da dezamăgire" provocată delegației 
sale de raportul secretarului general 
cu privire la reacția Izraelului față 
de rezoluția în problema Ierusalimu
lui. Delegatul pakistanez a dat citire 
unui proiect de rezoluție în patru 
puncte care, „luînd notă cu profund 
regret și îngrijorare’ de neaccepta- 
rea de către Izrael a rezoluției în 
problema Ierusalimului, deplînge a- 
cest gest, reafirmă prevederile rezo
luției adoptate la 5 iulie a.c. și cere 
secretariatului general să raporteze 
Consiliului de Securitate și Adunării 
Generale asupra îndeplinirii actualei 
rezoluții. Totodată se cere Consiliului 
de Securitate să adopte în același 
scop măsurile corespunzătoare.

Ge- 
(Af- 
care 

in-

„Accelerînd procesul de absorbire 
a Ierusalimului, a spus Ahmed Tu- 
kan, ministrul de externe al Iorda
niei, Izraelul a dat dovadă de total 
dispreț față de organizația internațio
nală".

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
Nikolai Fedorenko, a apreciat ca „o 
sfidare fățișă a Adunării Generale" a- 
firmațiile izraeliene că măsurile lua
te în privința Ierusalimului sînt în 
avantajul arabilor din acest oraș și 
că ele promovează libera asociere. 
„Dacă Izraelul nu se va retrage, se 
va face răspunzător pentru eventuala 
reînnoire a ostilităților în această re
giune", a subliniat el în continuare, 
arătînd, totodată, că U.R.S.S. este 
gata să sprijine aplicarea de sanc
țiuni contra Izraelului de către Con
siliul de Securitate.

Ultimul a luat cuvîntul Abba Eban, 
ministrul de externe al Izraelului.

★

în ședința de joi dimineața au 
fost criticate măsurile luate de 
Izrael cu privire la Ierusalim. Au 
luat cuvîntul reprezentanții Ceho
slovaciei, Kuweitului, Poloniei și 
Siriei, care au subliniat necesitatea 
ca Izraelul să nu ignore rezoluțiile 
Adunării Generale și au arătat că 
sprijină noul proiect de rezoluție 
prezentat de Pakistan.

Pentru restabilirea păcii 
in Orientul Apropiat

Plenara C. C. și Comisiei Centrale 
de Control ale P. C. Italian

BUDAPESTA 13. — într-un co
municat dat publicității se arată 
că în zilele de 11 și 12 iulie la Bu
dapesta a avut loc o consfătuire a 
conducătorilor partidelor comuniste 
și muncitorești și ai guvernelor din 
Republica Populară Bulgaria, Re
publica Socialistă Cehoslovacă, Re
publica Democrată Germană, Re
publica Socialistă Federativă Iu
goslavia, Republica Populară Polo
nă, Republica Populară Ungară și 
U.R.S.S.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea consfătuirii se arată că 
participanții au făcut un schimb de 
păreri cu privire la ultimele eve
nimente din Orientul Apropiat. Ei 
au constatat că ocuparea în conti
nuare a teritoriilor pe care Izraelul 
le-a cucerit prin agresiune consti
tuie o încălcare a principiilor de 
bază ale Cartei O.N.U. și ale drep
tului internațional, un atac împo
triva suveranității și integrității te
ritoriale a statelor arabe.

Participanții la consfătuire au 
reafirmat sprijinul țărilor și parti
delor lor pentru statele arabe în 
lupta lor dreaptă pentru lichidarea 
consecințelor agresiunii Izraelului 
și, în primul rînd, pentru retrage
rea neîntârziată a trupelor izrae- 
liene de pe teritoriile arabe ocupate 
de ele. Ei s-au pronunțat pentru 
folosirea și mai deplină a mijloace
lor corespunzătoare care răspund 
intereselor luptei împotriva agre
siunii pentru restabilirea păcii în 
Orientul Apropiat.

Participanții la consfătuire — se 
spune în comunicat — au făcut 
un schimb de informații cu privire 
la sprijinul politic acordat de fie
care dintre țările lor statelor ara
be ; despre ajutorul economic, in
clusiv măsurile care ar putea con
tribui la dezvoltarea industriei și 
agriculturii Republicii Arabe Unite 
și a altor țări arabe; cu pri
vire la măsurile în direcția în
tăririi capacității de apărare a a- 
cestor țări, precum și măsurile pri
vind colaborarea economică de du
rată cu statele arabe. Ei și-au ex
primat în unanimitate intenția fer
mă de a depune și pe viitor eforturi 
coordonate pentru realizarea aces
tor scopuri.

Walter Ulbricht, Johannes Dieckmann 
și Willi Stoph 

au fost realeși în funcții
BERLIN 13 (Agerpres). — Came

ra Populară a R. D. Germane s-a 
întrunit la 13 iulie în prima sa se
siune după alegeri. Cu acest prilej, 
Johannes Dieckmann a fost reales 
în unanimitate în postul de preșe
dinte al Camerei Populare, Walter 
Ulbricht a fost reales în funcția de 
președinte al Consiliului de Stat, 
iar Willi Stoph în cea de președin
te al Consiliului de Miniștri.

în prima ședință a Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, care s-a ți
nut tot joi la Berlin, președintele 
Consiliului de Stat, Walter Ulbricht, 
a fost numit președinte al Consi
liului Național al Apărării.

După realegerea în funcția
președinte al Consiliului de Stat, 
Walter Ulbricht a rostit în Came
ra Populară o cuvîntare, declarînd,

de

printre altele, că pentru „înlesnirea 
și asigurarea coexistenței pașnice 
a celor două state germane sîntem 
dispuși să încheiem acorduri cu 
guvernul federal vest-german cu 
privire la renunțarea la folosirea 
forței în relațiile lor bilaterale, 
precum și cu privire la renunțarea 
la amestecul în treburile interne și 
stabilirea de relații normale între 
guvernele de la Berlin și de la 
Bonn".

Politica externă a R. D. Germane, 
a declarat președintele Consiliului 
de Stat, va fi orientată și pe viitor 
spre dezvoltarea și consolidarea co
laborării frățești cu țările socialis
te, spre stabilirea de relații norma
le și spre o colaborare rodnică pe 
baza coexistenței pașnice cu cele
lalte popoare și state.

ÎNTREVEDERILE franco
VEST GERMANE DE LA BONN

Președintele de Gaulle 
tendințele de hegemonie 

ale S.U.A,
13 (Agerpres). — După

France

despre 
mondială

In spiritul dezvoltării 
colaborării interbâlcanice

L. Moisov despre cooperarea rodnică româno -iugoslavă
BELGRAD. în cadrul dezbateri

lor parlamentare în legătură cu 
activitatea delegației iugoslave la 
sesiunea specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. și cu politica ex
ternă a Iugoslaviei, a luat cuvîntu! 
la 11 iulie, Lazăr Moisov, consilier 
special al Secretarului de stat pen
tru afacerile externe, care a decla
rat : Esența politicii Iugoslaviei 
față de toate țările balcanice înve
cinate a fost totdeauna dezvoltarea 
unei cooperări depline întemeiată 
pe egalitate și reciprocitate de in
terese ale tuturor țărilor din a- 
ceastă regiune, indiferent de deo
sebirile sistemelor lor social-poli- 
tice.

în continuare el a spus : „Coope
rarea noastră cu Bulgaria și Româ
nia se dezvoltă de mai mulți ani 
cu succes în numeroase sfere. Ea 
se întemeiază pe înțelegerea rea
listă a intereselor comune pe ter
men îndelungat ale țărilor socia
liste și este caracterizată prin sta
bilitate și eforturi comune în ve
derea extinderii și promovării ei 
în continuare. Cooperarea în sfera 
politică cu aceste țări se dezvoltă 
de asemenea cu succes. Relațiile

economice se intensifică tot mai 
mult, în timp ce cooperarea în alte 
domenii se dezvoltă de asemenea 
în mod satisfăcător. O oglindire a 
bunelor relații și a cooperării cu 
Bulgaria și România — a spus el 
— o constituie schimburile tradi
ționale de vizite și consultări la di
ferite niveluri, inclusiv vizitele șe
filor de stat și guvern11. El a subli
niat că atitudinea Iugoslaviei și a 
acestor două țări față de numeroa
se probleme internaționale impor
tante sînt apropiate sau identice.

După ce s-a referit la relațiile 
Iugoslaviei cu Grecia și Albania, 
L. Moisov a spus în încheiere :

„Considerăm că există posibili
tăți vaste și neexploatate încă pen
tru dezvoltarea în continuare a re
lațiilor și cooperării între țările 
balcanice în toate domeniile. Do
rim să afirmăm încă o dată că 
sîntem pe deplin gata să discutăm 
cu toate țările balcanice despre so
luționarea concretă a oricărei ches
tiuni de natură să promoveze rela
țiile bilaterale, întărind astfel 
cooperarea și o mai bună înțelege
re reciprocă între toate țările 
balcanice".

ROMA 13 (Agerpres). — In zi
lele de 10, 11 și 12 iulie, la Roma a 
avut loc Plenara Comitetului Cen
tral și Comisiei Centrale de Control 
ale Partidului Comunist Italian, care 
a dezbătut raportul prezentat de 
Giorgio Napolitano, membru al Di
recțiunii partidului, intitulat „Evo
luția și perspectivele activității 
partidului în direcția păcii și a 
unei noi orientări politice a țării".

După ce a scos în evidență fap
tul că în lunile care au trecut de 
la ultima plenară a Comitetului 
Central pericolele care amenință 
pacea au devenit tot mai apropiate, 
Napolitano a spus : „încă din pri
mele zile, partidul nostru, în de
plină autonomie, a luat poziție în 
sensul reafirmării necesității de a 
recunoaște dreptul la existență al 
Izraelului, deosebindu-se în felul 
acesta în mod concret de unele ori
entări ale țărilor arabe. Aceasta nu 
ne-a împiedicat și nu ne împie
dică însă să sprijinim în modul cel 
mai hotărît cauza independenței și 
progresului popoarelor arabe, îm
potriva oricărei tendințe de a umili 
sau a lovi regimurile arabe cele 
mai progresiste și de a împinge 
înapoi întreaga mișcare de elibe
rare a popoarelor arabe. Unele po
ziții sau cuvinte de ordine adop
tate față de Izrael s-au dovedit 
greșite și dăunătoare, așa cum, de 
altfel, începe să se recunoască as
tăzi. In mișcarea națională arabă 
și mai ales într-o țară ca R.A.U. 
a început un proces care s-ar putea 
să aibă rezultate foarte rodnice, 
de revizuire critică și de luptă ; se 
manifestă șl se ascut contradicții 
sociale șl politice care ar putea 
duce la o întărire a pozițiilor ce
lor mai înaintate în cadrul lumii 
arabe și la o viziune mai justă și 
mai largă asupra luptei împotriva 
imperialismului".

In raport se subliniază că „tre
buie să fie opusă strategiei ameri
cane a războaielor „speciale" sau 
„locale" în primul rînd o viziune 
complexă și la zi a situației mon
diale șl a perspectivelor ei; o am
plă și multiplă acțiune de 
sprijinire a mișcărilor de eliberare ; 
o relansare hotărîtă a luptei gene
rale pentru coexistență pașnică". 
Napolitano a arătat că în momentul 
actual este posibil un acord între 
forțele democratice și de stînga pri
vind pe de o parte cererea ca gu
vernul italian să contribuie la sta
bilirea păcii în Vietnam, disociin- 
du-se de orice proiect sau acțiune 
americană urmărind extinderea 
războiului și solicitînd în mod pu
blic încetarea necondiționată a 
bombardamentelor asupra Vietna
mului de nord; să contribuie la 
restabilirea- păcii în Orientul A-

să-și poată dez- 
în deplină inde- 
altă parte, este 
necesară pentru

propiat, afirmând dreptul la exis
tență al Izraelului, dar mai înainte 
de toate cerînd retragerea imediată 
a trupelor izraeliene, respingînd 
pretențiile expansioniste ale cercu
rilor conducătoare izraeliene, sus- 
ținînd necesitatea unei soluții jus
te în problema refugiaților palesti
nieni și dînd țărilor arabe tot aju->- 
torul necesar ca 
volta economiile 
pendență. Pe de 
vorba de lupta
ca Italia să fie menținută în afara 
oricărui conflict sau operațiune 
militară. Este vorba să se res
pingă orice interpretare expansio
nistă a Pactului Atlantic și să se 
înceapă o discuție sinceră despre 
lanțurile aruncate asupra Italiei de 
Alianța Atlantică, despre problema 
bazelor americane, criza N.A.T.O. 
și scadența Pactului Atlantic".

In continuare, Giorgio Napolitano 
a vorbit despre situația internă a 
Italiei, analizînd-o din punct de ve
dere economic și politic. Raporto
rul a arătat că partidul trebuie să 
desfășoare o acțiune mai coordo
nată în rîndurile muncitorilor din 
fabrici, în rîndurile maselor țără
nești și de femei. „Prin această 
luptă multiplă, a subliniat el, tre
buie să ne pregătim pentru cam
pania electorală din 1968".

In încheierea dezbaterilor plena
rei a luat cuvîntul Luigi Longo, 
secretar general al P.C.I.

Plenara a aprobat raportul pre
zentat de G. Napolitano, adoptînd 
o rezoluție în acest sens.

I 
I 
I
I 
I
I 
I

0 ședință de lucru a 
grupului compus dintr-o delegație 
a Partidului Comunist Francez și o 
delegație a Federației Stîngii Demo
crate și Socialiste a avut loc miercuri. 
A fost fixat calendarul viitoarelor în
tâlniri și desemnate trei comisii, care 
se vor ocupa r< 
instituț 
tații, de politica externă și probleme 
economice și politice. Comisiile, 
compuse din reprezentanți ai celor 
două formațiuni politice își vor în
cepe deliberările în cursul lunii sep
tembrie a.c.

întrevederile la nivel 
înalt de la Cairo

CAIRO 13 (Agerpres).— Șefii de 
stat ai patru țări arabe — preșe
dintele Gamal Abdel Nasser al 
R.A.U., președintele Consiliului 
Național al Revoluției din Algeria, 
Houari Boumedienne, președintele 
Irakului, Abdel Rahman Aref, 
și președintele Siriei, Noureddin 
Atassi — s-au întrunit marți di
mineața la Cairo pentru a discuta 
situația din Orientul Apropiat în 
urma conflictului militar izraelia- 
no-arab. Convorbirile dintre cei 
patru șefi de stat au continuat și 
în după-amiaza zilei de 13 iulie.

Este necesar un dialog 
intre țările arabe 
și Izrael

CAIRO. — O delegație parla
mentară franceză, condusă de dr. W. 
Jacson, a făcut o vizită în R.A.U. 
Conducătorul delegației a declarat 
că a discutat cu conducătorii egip
teni problema unor credite pe ter
men scurt sau mijlociu și a unor 
livrări de alimente.

După cum anunță agenția France 
Presse, într-o declarație făcută pre
sei egiptene dr. Jacson a spus : „Ge
neralul de Gaulle, preocupat să evi
te crearea unui focar de război în 
Orientul Apropiat, care ar risca să 
se transforme într-o conflagrație in
ternațională, este partizanul stabili
rii unui dialog între țările arabe și 
Izrael, adică al unui „modus vi- 
vendi", sau al oricăror alte mijloa
ce diplomatice de natură să restabi
lească pacea"

BONN 
cum relatează agenția 
Presse, președintele de Gaulle, 
luînd cuvîntul la ședința plenară 
a delegațiilor guvernamentale ale 
Franței și R. F. a Germaniei, care 
a avut loc după încheierea convor
birilor franco-vest-germane, și-a 
exprimat părerile sale referitoare 
la relațiile între Statele Unite și 
Europa occidentală. S.U.A., a spus 
el, au tendința „de a-și exercita he
gemonia. Aceasta este un fapt pe 
care francezii și germanii nu pot 
să nu-1 vadă". în această situație 
există două posibilități, a precizat 
președintele : prima, cea mai ușoa
ră, este de a accepta această stare 
de lucruri ; a doua, și președintele 
a subliniat că spune acest lucru 
fără ostilitate față de S.U.A., „este 
de a salvgarda personalitatea noas
tră națională, atît pentru francezi, 
pentru germani, cît și pentru alții. 
Această a doua posibilitate poate să 
se realizeze dacă sînt întrunite 
condițiile necesare. Prima este ca 
francezii și germanii să nu se des
partă. A doua este ca ceea ce a fost 
făurit de „cei șase" în domeniul 
economic să fie menținut și să nu 
se destrame, deoarece altminteri 
atît unii, cît și ceilalți ar fi înglo
bați într-un alt fel de sistem, cu 
predominanță americană. A treia 
condiție este ca să se realizeze cu 
Europa de răsărit o înțelegere și o 
cooperare, pentru ca în politica 
mondială să existe altceva decît 
sistemul celor două blocuri". Toa
te acestea, a constatat președinte
le, fao ca Franța să adopte față de

S.U.A. poziții 
de probleme, 
gențele există în special în legătu
ră cu Orientul Mijlociu și Vietnam

Referindu-se la relațiile franco- 
vest-germane, președintele de 
Gaulle a arătat că au fost obținute 
rezultate importante în aplicarea 
tratatului de cooperare între cele 
două țări.

în ceea ce privește candidatura 
Angliei la Piața comună, președin
tele a declarat că dacă Anglia „va 
deveni într-o bună zi, ceea ce este 
de sperat, într-adevăr europeană, 
în special în ceea ce privește rela
țiile sale cu S.U.A,, nu există moti
ve ca ea să nu facă parte din co
munitatea noastră. Dar dacă ea in
tră în Piața comună fără a fi în
cheiat această evoluție comunitatea 
s-ar schimba cu totul".

★
Joi s-au încheiat convorbirile în

tre delegațiile guvernamentale ale 
Franței și R.F. a Germaniei.

Cele două părți au căzut de a- 
cord asupra creării unei comisii 
mixte care să se ocupe de coope
rarea între Franța și Germania oc
cidentală în domeniile economic, 
industrial și tehnic. Avîndu-se în 
vedere necesitatea asigurării secu
rității europene și a unui sistem de 
asigurare a păcii în Europa, 
hotărît elaborarea 
privire la situația politică și stra
tegică.

în după-amiaza aceleiași 
delegația franceză, condusă de pre
ședintele de Gaulle, s-a înapoiat în 
patrie.

diferite într-o serie 
El a arătat că diver-

s-a
unui studiu cu

zile

S. U. A. vor trimite
SAIGON 13 (Agerpres). — Ince- 

pînd de miercuri dimineața, în sec
torul taberei forțelor speciale de 
la Duo Co au loc lupte violente în
tre forțele patriotice sud-vietname- 
ze și unități ale regimentului 12 de 
infanterie americană, prins pe ne
așteptate din trei direcții, sub fo
cul armelor automate și al mortie- 
relor patrioților. Surpriza, mențio
nează agențiile de presă, a fost cu 
atît mai mare, cu cît sectorul 
bombardat anterior de către avioa
ne americane B-52, era considerat 
ca un teren sigur pentru agresori

★
WASHINGTON 13 (Agerpres). - 

Generalul William Vestmoreland 
comandantul forțelor americane din 
Vietnamul de sud, a avut joi o a 
doua întrevedere la Washington cu 
președintele Johnson. La reuniune 
au participat, de asemenea, minis
trul apărării S.U.A., Robert McNa-

în Vietnam
mara, 
nului

Puțin mai tîrziu, președintele 
Johnson a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă improvizate, că 
este pe deplin de acord cu minis
trul apărării, McNamara, și cu toți 
consilierii săi militari, inclusiv 
Westmoreland, în problema trimi
terii de noi întăriri în Vietnam, 
„îmi dau seama — a spus el — că 
trimiterea de noi forțe va fi nece
sară și ele vor fi furnizate". John
son a declarat că, în baza previziu
nilor stabilite încă în urmă cu cî- 
teva luni, în săptamînile următoare 
vor fi trimiși în Vietnamul de sud 
între 20 000 și 30 000 militari ame
ricani, care se vor alătura 
460 000 ce se găsesc deja în < 
tă țară. El a refuzat însă să 1 
zeze alte precizări privind 
globală a trupelor care vor 
în viitor în Vietnamul de sud.

și alte oficialități ale guver- 
S.U.A.

celor 
aceas- 
furni-

cifra 
pleca

Vedere din Bagdad

Astăzi este sărbătoarea națio
nală a Irakului. Se împlinesc 
nouă ani de cînd poporul irakian 
a răsturnat regimul monarhic al 
lui Nuri Said și a proclamat re
publica. Acest eveniment a mar
cat un moment important în isto
ria luptei îndelungate duse de po 
porul irakian împotriva jugulu 
feudal și asupririi străine, pentrv 
propășirea țării sale.

Țară cu bogate resurse natu
rale, Irakul a fost menținut într-o 
adîncă înapoiere economică și 
socială. Singurii beneficiari ai 
imenselor sale bogății erau com
paniile străine.

După proclamarea republicii, 
pășind pe calea dezvoltării inde
pendente, poporul irakian și-a 
mobilizat energiile pentru a lichi
da grelele vestigii ale trecutului.

S-au pus bazele unei industrii 
naționale ; au fost construite o 
serie de întreprinderi, altele sînt 
în curs de construcție, s-a mărit 
numărul școlilor, al unităților sa
nitare. Guvernul irakian a între
prins, de asemenea, o serie de 
măsuri împotriva manevrelor 
companiilor străine menite să 
frustreze statul irakian de sumele 
ce i se cuvin de pe urma exploa
tării petrolului.

Realizările obținute de poporul 
irakian, eforturile sale pentru 
consolidarea independenței națio
nale sînt urmărite cu simpatie în 
țara noastră. Cu prilejul sărbăto
rii naționale a Irakului, poporul 
român transmite cordiale salutări 
poporului irakian și îi urează 
noi succese, pentru continua în
florire a patriei sale.
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ganî, anunta postul de radio Kinshasa, au fugit joi în
nia (din apropierea frontierei cu Uganda). Profitînd de încetarea focului or
donată de președintele Mobutu, mercenarii s-au îmbarcat în camioane, lum- 
du-i cu ei și pe ostatici. în prezent, armata națională congoleză efectuează 
operațiunea de curățire definitivă a orașului Kisangani. (A.F.P.)

Situația din Nigeria. Generalul Gowon, șeful guvernului cen
tral al_ Nigeriei, a anunțat că trupele federale au intrat în localitatea Nsukka, 
situată la 50 km nord de Enugu, capitala provinciei de est, cunoscută acum 
și sub numele de Republica Biafra.

Succese ale forțelor patriotice laoțiene. Potrivit pos
tului de radio Patet Lao, forțele patriotice din provinciile eliberate Sam Neua 
și Xieng Khoang, au scos din luptă, în cursul primelor cinci luni ale anului 
curent, 1302 militari inamici. în aceeași perioadă, patrioții au doborît 17 
avioane americane, au capturat 239 arme de diverse tipuri și o mare canti
tate de efecte militare.

România a devenit al 17-lea membru al convenției in
ternaționale cu privire la impunerea de taxe asupra vehiculelor rutiere par
ticulare care folosesc căile internaționale de trafic. Instrumentele de aderare 
au fost depuse la Oficiul pentru problemele juridice ale Națiunilor Unite.

agențiile de presă transmit Protest al R.P.D. Co- 
re0H0. ^a iulie, la Panmunjon 
a avut loc o întîlnire a ofițerilor de 
securitate ai celor două părți din Co
misia militară de armistițiu din Co
reea. Reprezentantul R.P.D. Coreene 
a adresat un protest hotărît părții 
adverse în legătură cu faptul că în 
ultimul timp personalul părții ameri
cane continuă să comită acțiuni pro
vocatoare, încălcînd ordinea și secu
ritatea în zona de pază comună.

r ocupa respectiv de probleme 
uționale și de apărare a _liber- 
de politica externă și r
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Acorduri cu privire la 
Canalul Panama. Președintele 
Johnson a anunțat recent, în cadrul 
unei conferințe de presă, că Statele 
Unite și Panama au căzut de acord 
să semneze o serie de tratate privind 
controlul, apărarea și neutralitatea 
Canalului Panama, precum și con
struirea unui nou canal între Ocea
nul Atlantic și Pacific,

în cadrul Expoziției interna
ționale a cărții din Parcul So
kolniki s-a desfășurat, miercuri, 
„Ziua României". Cu acest pri
lej, în pavilionul expoziției a 
avut loc o adunare la care au 
participat reprezentanți ai Co
mitetului de stat pentru tipări
turi din U.R.S.S., ai centralelor 
editurilor din țările socialiste 
participante la expoziție. Mih- 
nea Gheorghiu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, a vorbit despre 
dezvoltarea relațiilor culturale 
dintre România și U.R.S.S. în 
fotografie: vizitatori în fața 
standurilor cu cărți românești.

Avertisment al R. P. 
Chineze. Un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Apărării Na
ționale al R. P. Chineze a dat pu
blicității o declarație în care 
condamnă pătrunderea avioane
lor americane în spațiul aerian 
chinez și lansarea de rachete te
leghidate asupra unor unități de 
grăniceri ale Armatei Populare 
Chineze de Eliberare. Declarația 
apreciază acest incident grav ca 
o acțiune de provocare premedi
tată și dă un avertisment serios 
autorităților americane.

1. Spiridonov și-a înche
iat viziia în Japonia. La 13 
iulie a părăsit Tokio îndreptîndu-se 
spre patrie I. Spiridonov, președin
tele Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. în cursul vizitei 
sale în Japonia el s-a întâlnit cu pri
mul ministru Sato, ministrul de ex
terne Miki și cu alte personalități. 
Au fost discutate probleme legate 
de relațiile dintre cele două țări, pre
cum și alte probleme internaționale.


