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Furnalul de 1 700 mc de la Combinatul siderurgic 
jGalați a atins cota finală. Tn prezent,'aici se execută 

ultimele lucrări de montare a instalațiilor
Foto : M. Andreescu
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SPECIALIZAREA ÎN

ȘT
Necesitatea unui înalt grad de 

specializare în știință nu mai are 
nevoie, credem, de demonstrații, în- 
trucît întrunește consensul general. 
Cercetătorul de astăzi, pentru a face 
față procesului vast și profund de 
diversificare a disciplinelor, pentru 
a putea utiliza cu eficiență cele mai 
avansate cuceriri ale gîndirii din în
tregul noian de cunoștințe ce se 
acumulează masiv în fiecare sec
tor, trebuie să procedeze la o res- 
trîngere a sferei problemelor ur
mărite. Altfel, el ajunge doar la o 
erudiție generală și, în mod fortuit 
superficială, care nu-i permite să 
pătrundă în adîncimea fenomenelor 
studiate.

Despre avantajele, importanța și 
necesitatea accentuării specializării 
cercetătorilor științifici, despre for
mele adecvate acestui scop s-au 
purtat, în presă ca și în diverse 
foruri, discuții interesante. Dar, pînă 
acum, în discuții s-au vizat mai ales 
aspecte ale specializării în cadrul 
unităților Academiei, ale departa
mentelor sau catedrelor din învă- 
țămîntul superior. Este cazul, cred, 
să fie discutate implicațiile acestei 
probleme și în ceea ce privește cer
cetarea uzinală.

Se observă în ultima vreme — și 
mă refer îndeosebi la nucleele de 
cercetare din numeroase unități ale 
industriei chimice — o tendință de 
„universalizare" în activitatea cer
cetătorilor uzinali, în sensul că 
aproape fiecare este pus în situația 
de a trece de la o sferă specifică de 
preocupări la alta, fără o anumită 
profilare pe probleme, pentru adîn- 
cirea unor aspecte. O atare practică

Ing. Savel MATACHE
Uzina de fire și fibre sintetice 
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CURTEA DE ARGEȘ din istoria
civilizației românești

ia sfatul popular
Prezentul material-se în

scrie într-o temă largă, 
care ne-a preocupat în 
mod constant și sistematic. 
E vorba de modernizarea 
și perfecționarea adminis
trației de stat, pentru a-i 
mări astfel eficiența și a o 
pune în concordantă cu 
exigentele noi și mal com
plexe ale realităților socia
le, aflate într-o 
dezvoltare. în acest 
într-o serie de articole 
terioare — alcătuite 
baza unor investigații 
treprinse în regiunile 
geș. Cluj, Iași, Bacău și 
ceava — am dezvăluit ana
cronismul unor evidente 
greoaie, al unor scheme de 
funcțiuni încărcate, ceea 
ce creează anomalii de or
din birocratic, tergiversări, 
pierderi inutile de timp, 
efort, mijloace materiale.

Astăzi ne propunem, fo
losind și unele date și afir
mații ale unor specialiști, 
obținute, cu prilejul acestor 
investigații, să abordăm o 
altă latură importantă a 
chestiunii în discuție. Si 
anume : în ce măsură sînt 
utilizate în activitarea ad
ministrației de stat rezulta
tele științelor sociale mo
derne și în special ale socio
logiei ? Cum utilizează di
verse organisme ale sfatu
rilor populare, de pildă, 
aportul si cunoștințele^ u- 
nor specialiști de înaltă ca
lificare. pentru a-și ridica 
standardul calitativ 
muncii lor ?

Si în acest sens se 
pune a examina — 
cum ne-au atras 
tia multi dintre 
locutori — modul 
care o seamă de procedee 
științifice moderne, în ceea 
ce privește contactul cu pu
blicul, au fost însușite de 
înșiși funcționarii adminis
trativi. de aparatul opera
tiv, la toate nivelele din 
cadrul sfaturilor populare. 
Să discutăm pe . concret. 
Pentru a face față unei 
game de exigente atît de 
diverse, pe care le ridică 
activitatea unui oraș. în 
aparatul sfaturilor popu
lare lucrează o seamă de 
specialiști : arhitecți. ingi
neri constructori, juriști, 
contabili, economiști, ca
dre didactice etc. Dar spre 
deosebire de alte ramuri de 
activitate, acești specialiști 
au de soluționat, pe lîngă

continuă 
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chestiuni de strictă specia
litate. și multe altele, care 
decurg din contactul ne
mijlocit cu oamenii, cu ce
tățenii. De altfel, în aceas
ta constă, între altele, spe
cificul ocupației unui func
ționar al sfatului popular.

Stînd de vorbă cu un in
giner din cadrul secției de 
gospodărie comunală din 
Cluj, acesta mi-a arătat 
că în afară de preocupări 
strict tehnice 
investițiilor) sau 
torice (stabilirea 
un mare volum 
îi ia rezolvarea 
lor de ordin social (recla- 
matii, munca obștească de
pusă de cetățeni, alinierea 
străzilor). în alte cazuri, 
elaborarea unor măsuri e- 
ficiente într-un anume do
meniu necesită din partea 
funcționarilor o competentă 
analiză socială a unor fe
nomene. Să exemplificăm, 
referindu-ne la activitatea 
unei comisii, cum ăr fi cea 
de „împăciuire" care se o- 
cupă cu aplanarea unor ne
înțelegeri între cetățeni. 
Deseori, din analiza cazu
rilor care se prezintă și 
care au o anume frecventă 
sau o anume localizare teri
torială. se pot trage con
cluzii de ordin mai larg, 
pe baza cărora să se ia 
măsuri de ordin profilactic, 
educativ, potrivit împreju
rărilor locale.

Carențele datorate aces
tei stări de lucruri se re
percutează negativ mai a- 
les în acele verigi ale sfa
turilor populare, care în
drumă activități legate de 
studiul și localizarea nuan
țată a cererii consumatori
lor. cum ar fi comerțul și 
industria locală. Dacă spe
cialiștii care lucrează aici 
se pricep să facă „analize 
economice" sau „analize 
tehnice", prin care să 
determine raționalizări, per
fecționări tehnologice, creș
teri ale rentabilității etc., 
ei întîmpină dificultăți a- 
tunci cînd e vorba de ana
liza unor fenomene de or
din social mai subtile, cum 
ar fi determinarea gusturi
lor, a cerințelor legate de 
modă etc. Pentru remedie
rea acestei situații este ne
voie de a se face apel la ca
dre competente, cu o bogată 
experiență, cum ne-a atras 
atenția tov. ȘTEFAN TOM-

PA, vicepreședinte al Sfa
tului popular regional din 
Cluj. E nevoie de aseme
nea, ca, printre specialiștii 
din cadrul unor organe ale 
administrației de stat, care 
vin în contact cu publicul 
— ne sugerează dr. Edgar 
Krau, de la Filiala din Cluj 
a Academiei, să existe, po
trivit necesităților, socio
logi, psihologi etc..

Vosile NICOROVICI(urmărirea 
organiza- 
orarelor), 

de muncă 
probleme-

nu se dovedește avantajoasă, atît 
prin faptul că nu conduce la soluții 
superioare, deplin corespunzătoare 
cerințelor progresului tehnico-știin- 
țific, cît și prin faptul că nu favo
rizează creșterea specializării respec
tivilor cercetători, a capacității lor de 
a pătrunde temele studiate pînă la 
nuanțe fine. Or, aceasta nu con
cordă cu orientarea generală stabilită 
de partid privind ridicarea sub
stanțială a nivelului științific al 
activității laboratoarelor uzinale. A- 
deseori asimilarea în producție a re
zultatelor cercetării științifice întîm
pină dificultăți tocmai datorită fap
tului că în uzine nu se găsesc întot
deauna elemente bine pregătite, în 
stare să înțeleagă în profunzime și să 
preia noile rezultate. Am urmărit re
vistele de specialitate străine și am 
constatat că anumite probleme sînt 
tratate în permanență de aceiași 
specialiști din colectivele de cer
cetare ale diverselor întreprinderi.

în ce privește uzina noastră cer
cetătorii au dovedit că pot rezolva 
probleme științifice relativ de am
ploare, legate de punerea în func
țiune a instalațiilor complexe ale 
întreprinderii — firma furnizoare 
livrîndu-ne multe linii tehnologice 
și aparate insuficient studiate — sau 
de crearea unor noi tehnologii (cea 
de fabricare a polimerului polinitril- 
acrilic, a carbonatului de etilena). 
Totuși, indicatorii tehnico-economici 
prevăzuți nu au fost încă atinși lâ. 
aceste instalații, iar calitatea pro- •’ 
duselor se situează încă sub nivelul 
mondial, prețul de cost fiind de ase
menea ridicat. Toate acestea arată 
că gradul sau nivelul asistenței știin
țifice acordate producției este încă 
insuficient; desigur, se poate — și 
chiar trebuie — apelat și la specia
liști din afara incintei uzinelor, din 
institutele Academiei sau învățămîn- 
tului superior, dar aceasta nu poate 
presupune, cred, o stare de 
a propriilor cercetători ai 
Consider, astfel, că crearea 
diții pentru specializarea 
torilor uzinali ar favoriza 
ționare mai rapidă a problemelor 
amintite, contribuind totodată la ri
dicarea nivelului științific al acti
vității de cercetare uzinală.

După cum a reieșit și din lucră
rile recentei conferințe pe țară a 
lucrătorilor din industria chimică, 
se resimte în această ramură lipsa 
unor ingineri specialiști cu conti
nuitate de lucru mai îndelungată în
tr-un anumit domeniu. Poate că pînă 
nu de mult era greu să se asigure 
fiecărui domeniu tehnologic cadre 
de specialiști care să poată lucra 
mai mult timp pe anumite aspecte, 
poate că aceasta nu era odinioară 
justificat și Tentabil, dar astăzi si
tuația este cu totul alta : există unele 
ramuri a căror dezvoltare solicită 
cu insistență participarea unor in- 
gineri-cercetători de înaltă specia
lizare.

Pentru a se realiza acest dezide
rat, este necesară reconsiderarea u- 
nora dintre actualele viziuni despre

vegetare 
uzinei, 

de con- 
cercetă- 
o solu-

activității cerce- 
viziuni statice in 
este împins, une- 
o activitate ma

)

caracterul și sfera 
tătorului uzinal — 
baza cărora acesta 
ori obiectiv, spre 
runtă, de improvizație, lipsită de ori
zont științific.

Unui cercetător uzinal îi revin, de 
regulă, sarcinile complexe ale ela
borării diferitelor aspecte concrete, 
practice, ale aplicării unor idei con
cretizate inițial în regim de labo
rator, în condiții de experiment semi- 
industrial. Pentru aceasta el trebuie 
să se afle în contact direct și con
tinuu cu problemele tehnico-științi- 
fice pe care le ridică instalațiile și 
tehnologiile din domeniul în care

ÎN ZIARUL DE 
AZI : H Sugestii 
pentru îmbună
tățirea aprovi
zionării cu mate
rii prime a fabri
cilor de conserve 
H Puncte de ve
dere : Exigența 
învăță mîntului 
superior ® Fap- 
t u I divers

Virgil CÂNDEA

(Continuare în pag. a III-a)
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Pe malul bătrînei ape care 
străbate leagănul Țării Ro
mânești, între blîndele culmi 
ale subcarpaților munteni, 
dragostea de frumusețe și 
puterea de înfăptuire a po
porului s-au întrupat încă 
o dată, acum 450 de ani, în 
biserica mănăstirii Argeșului.

Fascinant prin frumusețe 
și bogăție, prin prestigiul 
ctitorilor și al meșterilor, 
monumentul a intrat în le
gendă. închipuirea covîrșită 
de o realitate depășind o- 
bișnuitele măsuri se refu
giază, pentru a împăca ra
țiunea, în mit. La Argeș pu
terea noastră de creație în- 
trccuse precedentele, într-un 
elan total de inventivitate și 
energie. Poporul a imorta
lizat fapta și, cîntînd pe 
făptuitori, și-a slăvit vir- 
tuțiile. Așa s-a născut Le
genda mănăstirii Argeșului.

La 15 august 1517, Nea- 
goe Basarab, domnul Țării 

Românești, convoca la Curtea 
de Argeș, cu autoritate de 
puternic suveran și generos 
mecenat, capi spirituali ai 
întregului răsărit în frunte 
cu patriarhul din Constan- 
tinopol, toată nobilimea . și 
clerul țării, mulțime de po
por pentru inaugurarea unei 
ctitorii ce îndreptățea, spre 
a fi admirat, călătoria cea 
mai lungă.

începută cu cinci ani mai 
curînd, la începutul dom
niei lui Ncagoe, după pla
nurile arhitectului Manoli 
din Niaesia, dar — arată 
specialiștii — și ale unui 
meșter local care cunoștea 
bine structurile monumen
telor românești mai vechi, 

biserica mănăstirii Argeșului 
asocia, cu competență și 
gust, cele mai variate reu
șite ale artei românești și 
răsăritene ale vremii. în 
buna tradiție a arhitecturii 
bizantine, dezvoltată de ge
niul creator autohton, mo
numentul fusese înălțat după 
regulile tradiționale ale con

strucțiilor din Țara Româ
nească, ceea ce explică în
rudirea cu surorile lui de 
la Cozia și Dealu. Indicația 
ctitorului însuși, care voia 
să facă din așezămînt un 
mausoleu al familiei sale, 
adaugă planului obișnuit al 
edificiului un pronaos ori
ginal conceput, împodobit 
cu douăsprezece splendide 
coloane, încununat cu o 
turlă și două turle mai mici 
cu ferestrele oblice, plecînd 
în spirală și lăsînd impresia 
că vor să se înalțe și să sfre
delească cerul.

Podoaba exterioară, din 
dantele de piatră și mult 
aur, acoperă întreg monu
mentul, îngăduind asociația 
cu concepția celorlalte zidiri 
contemporane complet or
namentate în exterior, din 
Moldova de nord. încinsă 
cu frumosul brîu de piatră 
împletit în trei vițe, drapa
tă pe piept cu paftale deli
cat săpate, iar pe poale cu 
fote brodate, purtînd pe 
frunte îndoita cunună a tur
lelor mari și pe umeri 
turlele mici, biserica pare o 
mireasă știutoare și mindră 
de frumusețea ei bogată. 
Așa au văzut-o contempo
ranii seduși de ornamenta
ția ei. „Și așa vom putea 
spune cu adevărat — măr
turisește cronicarul contem
poran — că nu iaste așa 
mare și săbornică ca Sionul 
carele-1 făcu Solomon, nici 
ca Sfînta Sofiia care o făcu 
Iustiniian împărat, iar cu 
frumusețea iaste mai pe 
deasupra decît acelea".

Impunătoare prin tot ce 
întrunește ca armonie a li
niilor, meșteșug și podoabă, 
ctitoria uimește prin împre
jurările înfăptuirii. Neagoe 
luase tronul Țării Românești 
în epoca imediat următoa
re prăbușirii statelor Euro
pei de sud-est prin lovitu-

(Continuare în pag. a IV-a)

Președintele celei de-a 21-a se
siuni a Adunării generale a O.N.U., 
A. R. Pazhwak, care ne-a vizitat 
tara în calitate de oaspete afl mi
nistrului afacerilor externe, Corne
liu Mănescu, a părăsit marți dimi
neața Capitala.

în cursul șederii în România, 
A. R. Pazhwak a fost primit de 
Nicolae Ceaușeșcu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, și a avut convorbiri cu 
ministrul afacerilor externe, Corne
liu Mănescu. Oaspetele a vizitat li-

tonalul Mării Negre și a conferen
țiat în fața membrilor Asociației 
de Drept Internațional și Relații 
Internaționale.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, A. R. Pazhwak a fost condus 
de Conneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Mircea Malița și 
Petre Burlacu, adjuncți ai minis
trului afacerilor extenne, Gheorghe 
Diaconescu, reprezentantul perma
nent al Republioii Socialiste Ro
mânia la O.N.U., funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

(Continuare în pag. a Il-a) (Agerpres)

Fizionomia unor
personaje economice

Lector univ. dr. Pantelimon GOLU
<.
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Realizarea dezideratului 
unei bune organizări a pro
ducției în întreprinderea 
modernă implică distribu
irea și folosirea cît mai ju
dicioasă a tuturor factorilor 
care acționează în procesul 
muncii. Din complexul a- 
cestor factori vom încerca 
să conturăm, pe baza fap
telor de care dispunem, fi
zionomia unor personaje al 
căror rol au efecte directe, 
din cele mai importante, a- 
supra întregului ansamblu 
al producției.

Cercetarea concretă a 
activității întreprinderii, 
îndeosebi a persoanelor și 
serviciilor cu funcții orga- 
nizaționale — director, in- 
giner-șef, maistru, șef de 
secție, serviciul personal,

serviciul planificării și or
ganizării muncii — ne-a a- 
rătat că, adesea, o a- 
numită formulă organiza
tional poate genera difi
cultățile care influențează 
negativ asupra folosirii po
tențialului creator al omu
lui și care, totodată, reduc 
simțitor eficiența muncii.

Un exemplu tipic de su
prapunere și dublare a a- 
tribuțiilor de acest fel îl 
constituie cazurile — nu 
rar întîlnite de noi — cînd, 
de pildă, șeful de secție 
face ceea ce ar trebui să 
facă maistrul. în regula
mentele de organizare și 
funcționare a întreprinde
rilor, atribuțiile maistrului 
sînt definite foarte clar. 
Spicuim cîteva: maistrul

este conducătorul unic al 
sectorului de muncă încre
dințat și poartă răspunde
rea pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan la toți 
indicii primiți, repartizează 
just și rațional muncitorii 
la locurile • de. muncă și 
distribuie lucrările .cores
punzătoare calificării lor, 
instruiește lucrătorii , de 
sub conducerea sa, se în-

B grijește de introducerea 
tehnicii noi și a metodelor 
avansate. de muncă. . Ingi
nerii care lucrează nemijlo
cit cu maiștrii sînt și ei 
unanim de părere că mai
strul „trebuie să știe totul 
despre o anumită lucrare", 
că trebuie să fie capabil să 
rezolve singur anumite 
probleme tehnice și din 
proprie inițiativă să se a- 
dreseze șefului de 
atunci 
anume 
jinit.
nerul 
nevoit 
gă el 
sesizeze ce-i lipsește aces
tuia și ,,să-l dădăceas
că" cu privire la organi
zarea locului de muncă. E- 
vident, în acest caz, dato-

or- 
de

de

cînd îi lipsește 
și vrea 
Practic, 
șef de 

adesea 
după maistru,

să fie 
însă, 

secție 
să i

secție 
i ceva 
spri- 
ingi- 
este 

mear- 
să

rită dublării de roluri, in
ginerului nu-i mai rămîne 
timp să se ocupe cu ceea 
ce constituie specificul 
muncii sale : cercetarea și 
perfecționarea continuă a 
procesului tehnologic. Sînt 
încă multe sarcini cu as
pect funcționăresc — pri
miri de materiale, semnări 
de bonuri etc. — care ră
pesc timp inginerului și 
nu-i lasă posibilitatea să 
facă lucruri de concepție, 
de creație, să lucreze pe li
nie de tehnologie și de 
ganizare a procesului 
producție.

In cadrul aparatului
conducere al întreprinderii, 
care este învestit, așa cum 
arătam, cu sarcini de coor
donare și organizare, un 
rol deosebit revine anumi
tor oameni-factori, cum ar 
fi directorul, inginerul-șef, 
maistrul etc. Normal ar fi 
ca, cu cît ne apropiem de 
„vîrful" Ierarhiei dintr-o 
întreprindere, să descreas- 
că tot mai mult cantitatea 
sarcinilor corelate, „mă
runte" și să se amplifice 
progresiv viziunea sintetică 
asupra treburilor întreprin
derii, munca de perspectivă 
și previziune. Așa cum cu

justețe se sublinia într-un 
articol apărut în 
teia“, conducătorul 
prinderii — directorul — 
trebuie să se preocupe, în 
primul rînd, de cunoaște
rea temeinică a activității 
întregii întreprinderi și să 
știe să sesizeze la timp ne
cesitățile economice, ten
dințele pe plan mondial. 
Așadar, munca lui trebuie 
să fie cu precădere una 
de concepție. Cercetările 
efectuate de noi în cîteva 
întreprinderi arată însă că 
sînt cel puțin trei supape 
care absorb și canalizează 
în direcții neesențiale 
timpul și energia directo
rului : studierea și reparti
zarea corespondenței adre
sate uzinei; îndrumarea și 
controlul unor servicii a- 
flate direct în subordinea 
sa, semnarea unei mulțimi 
de hîrtii, deja semnate de 
șefii diferitelor servicii.

Reprofilarea locului și 
rolului directorului și ale 
celorlalți oameni-factori ni 
se pare că atîrnă însă nu 
numai de degrevarea lor 
directă de operațiile biro-

,,Scîn- 
între-
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CULTURA

COTIDIENE
Gradul de cultură al unei persoane se reflectă în în

treaga sa comportare, în toate domeniile existenței. Vo
lumul de cunoștințe acumulat se transformă treptat în
tr-o concepție personală, mai mult sau mai puțin în
chegată, asupra vieții.

Pentru a fixa datele de principiu ale problemei dis
cutate, am solicitat părerea eseistului și istoricului de 
artă EDGAR PAPU :

— Adesea, ne-a spus d-sa, noțiunile de cultură și ci
vilizație se mai confundă. Cine și-a însușit pe calea lec
turii sau prin alte mijloace un bagaj vast de cunoștințe 
este calificat drept om cult. O asemenea idee, care încă 
se mai bucură de o largă circulație, ne apare însă in-

raid - anchetă

completă și chiar falsă. în realitate, cunoașterea și cul
tura se integrează într-o relație ca aceea de la mijloc 
la scop. Achiziționarea de cunoștințe este numai mij
locul necesar, sau numai materia primă asupra căreia 
acționează agenții de transformare lăuntrică. Cunoaș
terea,. chiar și ajunsă la gradul de erudiție, dar privită 
numai ca atare, nu poate fi altceva decît o acumulare 
de material brut. Cultura este operația de prelucrare 
și apoi de finisare a acestui material de către factorii 
vieții interioare.

Numai astfel înțeleasă, cultura poate fi raportată la 
noțiunea de civilizație. Cultura este acea expresie d" 
afinare lăuntrică rezultată din exercițiul îndelung 
prelucrare a unui material bogat de cunoștințe. Civili
zația ar fi aceeași expresie de afinare aplicată, însă, nu 
doar la cultivarea strictă a valorilor sufletești, ci la 
frecventarea și selectarea factorilor de rafinament ex
terior.

Ce trăsături noi dobîndește psihologia oamenilor 
în urma faptului Că sînt cuprinși și înrîuriți de cultura 
materială și spirituală a societății noastre contempo
rane ?

— Cuvintele lui Goethe, werde was du bist — să devii 
ceea ce ești — s-au transformat într-o posibilitate reală 
care unește pe toți în același elan ascensional, pe un 
plan superior de existentă și de proprie realizare. în 
acest context al psihologiei socialo, noțiunea de om cult 
— aceea de a fi desăvîrșit sub aspectul principiilor și al 
educației conștiinței — și de om civilizat, înțeleasă sub 
aspectul comportamentului exterior, al ținutei, al bu
nelor maniere, al urbanității, devine un adevărat prin
cipiu de autoexigență etică.

Expresia subiectivă și obiectivă a culturii poate fi 
surprinsă în multiple împrejurări, în ambianta inte
riorului domestic privită pe toată curba de variații de 
la material la spiritual. în disciplina circulației din 
orașe, sau numai în simpla plimbare recreativă. în cea 
mai neînsemnată manifestare cotidiană, viața omului se 
vede continuu influențată de acțiunea culturii și civili
zației. Stadiul înaintat al unei societăți nu se relevă 
numai în ambianța bibliotecilor sau laboratoarelor, ci 
și în oricare alt mediu social, care dă prilej spiritului 
cultivat să transpară și să acționeze. Acesta este indi-

(Continuare in pag. a III-a) (Continuare în pag. a II-a)
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Țapul 
ispășitor

Vă spunem ca să știți pe cine j 
să vă vărsați năduful. Iată de ce . 
lipsește, uneori, berea la sticlă : |
Fabrica de bere „Rahova" a în
trerupt îmbutelierea și, în curînd, 
va fi în situația de a ojfe pro
ducția înspumatului lichid din 8 
lipsa sticlelor (de 0,500 1). Unită
țile beneficiare ale Ministerului ! 
Comerțului Interior au „uitat" să j 
restituie sticlele, în proporție de „ 
98 la sută. La rîndul ei, I.R.V.A. | 
refuză să achiziționeze sticle (de B 
bere) de la populație (motivînd | 
că nu-i dă voie M.C.I.). Cum, 
necum, cert este că din cauza | 
lipsei sticlelor stă berea (neîm- „ 
buteliată) și așteaptă. Stă fabri- I 
ca. Stăm și noi cu gîtul uscat.
Și pentru asta probabil o să . 
ispășească tot țapul (de 300 ml) ?

„Fata tatei46 a
Ana Anderco, -funcționară la » 

uzina „Unio" din Satu Mare, o- fi 
bișnuia adeseori să plece din pro
ducție. li plăceau excursiile. In- I 
tr-o sîmbătă, după amiaza, a fi 
plecat la Baia Mare, unde a ră
mas 3 zile. Cînd s-a întors la ser- ii 
viei a prezentat un certificat me- ■ 
dical pentru două zile. Cine i-l 
eliberase ? Tatăl ei, medic la po- I 
liclinica E.M. Săsar, a apelat la ■ 
sprijinul lui Edmond Naftali, me
dic la circa medicală nr. 2 fi... S
s-a aranjat „prietenește" prin te- n 
lefon. La uzină însă, s-a aflat ce I 
„suferință" a avut Ana Anderco. | 
Certificatul medical fals a fost a- , 
nulat. Așa a fost dată peste cap j 
toată „strădania" lui tăticii și a g 
amicilor săi. Dar lor cine le va , 
elibera certificate de probitate | 
profesională ?

Cultura
(Urmare din pag. I)

ciul unei adinei cristalizări 
cînd cultura șl-a atins cu

adevărat ținta; verificată 
încă odată nu numai în a- 
chiziționarea de cunoștințe, 
ci în transformarea ascen
dentă a omului.

TE POARTĂ CUM Țl-E VORBA,

VORBEȘTE CUM Țl-E PORTUL...

cotidiene

Scaetii
9

Vara trecută au sosit pe litoral 
Gheorghe Dogaru (domiciliu sta
bil în comuna Satu Nou — Ba
cău) și Gheorghe Borună (domi
ciliu stabil în Focșani str. Vran- 
cei 15). Dîndu-se drept salariați 
ai Pepinierei Satu Nou, cei doi 
au oferit spre vînzare unor insti
tuții din Constanța mai multe 
fire de trandafir japonez și bul
găresc. Au plasat contra „chitan
ță de mînă" Liceului nr. 3 — 80 
fire (pentru 240 lei), I.C.I.L. 
Constanța — 25 fire (125 lei) și 
Policlinicii T.B.C. — 20 fire (100 
lei). A trecut anul. La aceste in
stituții toată lumea aștepta cu 
nerăbdare să înflorească tranda
firii. Cînd colo, trandafirii s-au 
dovedit a fi niște... ciulini veri
tabili. Excrocii au fost trimiși în 
judecată pentru înșelăciune în 
dauna avutului obștesc. Aici nu 
vor mai reuși să vîndă „cioara 
drept privighetoare". Instanța știe 
să deosebească „ciulinii" de tran
dafiri.

Al 11-lea

Domeniul cel mai crista
lizat de manifestare a cul
turii îl formează tota
litatea modelelor de com
portament. de atitudine și 
ținută. In acest sens GEOR- 
GETA SPÎNOIU-DAN, cei- 
'cetător științific principal 
la Institutul de psihologie, 
ne-a vorbit despre varieta
tea modelelor de conduită 
ce se manifestă în rîndul 
membrilor societății, al di
verselor categorii profesio
nale :

„în cercetările de teren 
am constatat adesea că 
diferențieri mari indivi
duale în ce privește 
disciplina în muncă, intere
sul pentru calitatea mun
cii. dorința de perfecțio
nare în meserie se datorau 
faptului că nu toți oamenii 
au ajuns la acel nivel su
perior de înțelegere a sen
surilor multiple, individua
le si sociale. ale muncii 
lor. Întîlnim oameni cu 
pretenția de a fi culți — 
și chiar printre cei cu pro
fesii intelectuale — dar 
care își jignesc sau bîrfesc 
colegii. își maltratează so
ția, petrec mai tot timpul 
liber prin localuri, ajun- 
gînd uneori într-o stare ce 
nu le face cinste. False 
pretenții de cultură întîl
nim la acele femei cu vor
bire prețioasă, rafinată în 
public, dar gălăgioase și 
indiscrete în relațiile in
time. cicălitoare. exagerate 
în gesturi. Am întîlnit și 
numeroși oameni modești, 
care impresionau prin po
litețea firească, prin felul 
lor frumos de a vorbi, prin 
delicatețea cu care se pur
tau în toate împrejurările. 
Această comportare pe ca
re o putem numi pe drept 
cuvînt cultă a fost proprie 
dintotdeauna oamenilor 
simpli. Nenumărate mărtu
rii vorbeau despre admira
bilul bun simt, despre cu
viința, măsura, respectul 
fată de sine și de alții al 
țăranului român, chiar în
tr-o epocă în care accesul 
său la școli era minim. 
Iată așadar că izvoarele 
culturii se află nu numai 
în manuale, dar și în mo
dul de viată. în tradițiile 
poporului, în trăsăturile lui 
caracteristice. Desigur că 
acest fond de cultură poa
te și trebuie să fie dezvol
tat prin învățătură și edu
cație. tot astfel cum el se 
■poate pierde sau degrada,

la un individ sau altul, din 
pricina defectelor lui per
sonale și a refuzului de a 
se instrui".

Aspectul vestimentar al 
omului vorbește sugestiv 
despre firea și preocupă
rile lui. Modul cum apari 
îmbrăcat la locul de mun
că. pe stradă. în excursii, 
la spectacole, denotă res
pectul pe care-1 ai pentru 
propria-ti persoană și în 
același timp pentru oame
nii cu care vii în contact.

„Am văzut cu toții în fo
tografii tineri cu aspect 
neîngrijit, cu părul netuns, 
cu îmbrăcăminte bizară și 
culori stridente, care scan
dalizează pe cei din jur 
creînd în unele țări o difi
cilă problemă sociologică, 
remarcă tov. MARIETA 
RADNEV, directoarea în
treprinderii „Arta Modei" 
Chiar dacă aceasta ar porni 
dintr-o atitudine de protest 
față de o anumită orîn- 
duire socială, reacția se 
menține la un nivel scăzut 
al conștiinței și demnității. 
Sînt cu totul altele căile 
prin care problemele ma
jore ale generației lor tre
buie să-și găsească rezol
varea.

Exemplele de superficia
lă imitație a unui așa-zis 
moderhism. a unei degajări 
fals înțelese, care mai pot 
fi întîlnite în viata noastră 
cotidiană, sînt o dovadă a 
lipsei de discernămînt și a 
unei goliciuni interioare de 
ordin afectiv și intelectual. 
Evident, trebuie să ne îm
brăcăm în pas cu vremea, 
să ținem seama de linia 
generală a modei, nu pu
tem rămîne la o îmbrăcă
minte cu aspect anacronio 
și vetust. Dar goana după 
orice este „ieșit din co
mun", fie că e frumos sau 
nu. fie că-ți stă bine sau 
nu. este expresia tipică a 
superficialității lăuntrice 
care nu a asimilat deplin 
datele culturii în direcția 
modelării propriei persona
lități".

Un om nu devine poli
ticos. doar prin faptul că 
știe pe dinafară cîteva 
reguli de bună crește
re — să-și ridice pălăria 
în semn de salut sau să 
mănînce cu furculița si cu
țitul — ci prin întreg sti
lul său de viată. Aci. ca și 
în artă, este valabil cunos
cutul dicton : stilul e omul.

Eveniment la rezervația de 
zimbri de la Hațeg. Zilele trecu
te femela Polova a născut un pui 
de zimbru în greutate de aproa
pe 40 kg (pentru comparație: 
zimbrul Podarek, „șeful" coloniei 
are peste 1 400 kg). Tînărul zim
bru este al treilea născut in a- 
cest an. Numărul patrupedelor 
din colonie a sporit astfel la 11. 
Noua progenitură se simte exce
lent. Are și dece : toată pădurea 
e a lui.

Un cîine 
«„□gestionar

Întîmplarea aceasta parcă e 
scoasă dintr-o fabulă. Ion Aba
giu, gestionarul restaurantului 
din comuna Terpezița (Craiova) 
pleca adesea în timpul serviciu
lui la părinții săi, într-o comună 
vecină. în lipsa lui, lăsa de pază 
închis (cu cheia) în restaurant un 
cîine lup. într-una din aceste 
zile, cîinelui-gestionar i s-a făcut 
foame. Și atunci, patrupedul, lih
nit, a început să caute „un os 
de ros" prin rafturi distrugînd o 
parte din alimentele aflate în 
restaurant. Prins în flagrant de
lict de un cetățean, cîinele a fost 
scos din local pe fereastră. Ion 
Abagiu (care va suporta paguba) 
e furios. Acum unul din ges
tionari n-are decît să latre la 
lună.

Odisee 
pe scări

De trei luni de zile, cele 7 as
censoare destinate transportului 
bolnavilor și alimentelor din spi
talele clinice din Tg. Mureș stau 
încremenite, deși sînt în bună 
stare. Lipsa ascensoarelor se re
simte cel mai mult la clinica ob- 
stetrică-ginecologle, femeile gra- 

Ivide fiind nevoite să coboare șl 
să urce două etaje pe scări. Acest 
travaliu suplimentar se datorea- 

!ză lipsei Unui mecanic de între
ținere pentru ascensoare, de an
gajarea căruia trebuia să se in- 

Itereseze sfatul popular orășenesc. 
Dar, în doi ani de zile de cînd 
li s-a cerut să rezolve această 

(problemă, tovarășii de la sfatul 
popular n-au făcut nici o mișca
re. După cum se vede, la ei du- 

Irează cam mult „durerile" face
rii. E nevoie de vreo intervenție P

■ Rubrică redactată de :
Stefan ZIDĂRiTĂ 
Ștefan DIN1CA

cu sprijinul corespondenților 
„Scîhteii"

Șl LOCUL IL „SFINȚEȘTE" PE OM
Poate cea mai nemijloci

tă, mai spontană reflectare 
a gradului personal de ci
vilizație, o constituie am
bianța zilnică, locul în care 
omul își desfășoară exis
tența sa intimă. Se întîm- 
plă ca în acest interior 
unde ochiul străin nu pă
trunde, insul aparent civi
lizat în societate să-și dez
văluie, sub pojghița bune
lor maniere, neglijența, 
prostul gust, grosolănia .

Desigur, pot exista diver
se preferințe în aranjarea 
locuinței. Dar, mai presus 
de gusturile individuale, se 
poate face o demarcație 
netă între interioarele cu

rate. plăcute, civilizate și 
cele asupra cărora și-au 
pus amprenta dezordinea și 
murdăria. în ultimă instan
ță, îngrijirea locuinței per
sonale nu este numai o 
problemă privată, ci și so
cială. Deteriorarea spațiu
lui propriu și a dependin
țelor comune, neglijența 
față de aspectul general al 
clădirii în care locuiești, 
precum și ignorarea opi
niei publice reprezintă o 
manifestare brutală a incul
turii, un atac al lipsei de 
civilizație la adresa socie
tății.

Nu puțini sînt oamenii 
cultivați și sensibili, pentru

care e o plăcere să îngri
jească o mică grădină în 
fața casei sau să amena
jeze astfel holurile, scările, 
intrările, ■ balcoanele, îneît 
casa lor să arate într-ade- 
văr „ca o floare". învăță
toarea MARIA H. OPRES- 
CU de la Școala generală 
nr. 15, în interiorul mult 
timp neglijat al scării apar
tamentului a amenajat un 
mic muzeu în stil româ
nesc. Marame și ștergare 
sibiene păstrate încă din 
copilărie se alătură altor 
elemente de port popular, 
vaselor de ceramică din di
ferite regiuni, lingurilor 
ciobănești, colecționate în 
diferite excursii prin țară.

Nu numai „omul sfin
țește locul" — conform zi
calei — dar și locul îl 
„sfințește" pe om, îi îm
prumută anumite atribute, 
îl degradează sau îl înno
bilează. Nu e o simplă co
incidență că acolo unde ho
lurile scărilor sînt murdare, 
zgîriate, nezugrăvite și gea
murile sînt sparte, becurile 
lipsesc, iar lifturile au a- 
juns într-o stare de plîns. 
în asemenea cazuri, despre 
fotografii și tablouri pe pe
reți sau flori de-a lungul 
scărilor nici nu mai putem 
discuta, deși constructorii 
de multe ori au prevăzut 
chiar suporturi speciale 
(blocurile din Piața Palatu
lui Republicii Socialiste 
România, nr. 31, 33). în alte 
locuri (blocul nr. 30 de pe 
șos. Ștefan cel Mare) cetățe
nii ni s-au plîns de „sufle
tele de hîrtie" ale salaria- 
ților de la I.A.L. nr 8, 
raion „1 Mai" :

— Din aceste birouri s-a 
aprobat automat o hîrtie 
care prevedea zugrăvirea 
scărilor blocului nostru — 
ne spunea un locatar. Dar 
nici un funcționar nu s-a 
interesat de modelul și cu
loarea care vor fi folosite. 
Zugravii au fost lăsati de 
capul lor și au procedat 
exact... cum i-a tăiat capul. 
Rezultatul : o „renovare" 
în contradicție cu cel mai 
elementar gust, folosind to
nuri coloristice violente, 
combinate pe fondul unor 
modele dezagreabile.

Fiind perfectibile, nor
mele de conviețuire socială 
civilizată sînt influențate în 
bună măsură de mediul în
conjurător, de ambianța co
tidiană. Locul unde lucrăm 
zi de zi, sălile de așteptare 
ale instituțiilor publice, ma
gazinele și vitrinele, sălile 
de spectacol sînt tot atîtea 
medii care oglindesc, prin 
înfățișarea lor, cultura și 
sensibilitatea celor ce le a- 
menajează și le îngrijesc, 
dar care în același timp 
pot determina schimbări e- 
sențiale in comportamentul 
zilnic al oamenilor. Cel care 
a avut, de pildă, prilejul 
să viziteze la un interval 
de cîțiva ani Combinatul de 
fibre sintetice de la Săvi- 
nești nu se poate să nu fi 
remarcat cum o dată cu 
modernizarea aspectului in
terior al întreprinderii a 
evoluat însăși ținuta munci
torilor. Corpul administra
tiv al Combinatului de în
grășăminte azotoase din 
Piatra Neamț lasă impresia 
predominantă a unei atmo
sfere intime, plăcute. Ordi
nea, curățenia, jardinierele 
cu flori de pe holuri și din 
birouri, micile tablouri cu 
rame din material plastic 
viu colorat, confecționate 
chiar de salariați, te ajută 
să-ți formezi o primă ima
gine favorabilă despre oa
menii care lucrează aici. 
Contactul ulterior confirmă 
această apreciere inițială.

După cum rezultă și din 
exemplele de mai sus. de 
cele mai multe ori amena
jarea plăcută a unui loc de 
muncă nu pretinde investi

ții costisitoare ci sensibili
tate și cultură. Există insti
tuții unde crearea unei at
mosfere civilizate este mai 
mult o chestiune de gos
podărire internă. Dar pe 
alocuri ea lipsește. Și mai 
ales cînd instituțiile respec
tive au un strîns contact cu 
publicul, prostul gust se 
poate dovedi nociv. Este 
lesne să ne imaginăm sen
zațiile celui care poposește 
pentru prima oară în birou
rile întreprinderii prestări 
servicii manuale-Grivița 
Roșie din Bd. Nic. Titu- 
lescu sau ale Serviciului de 
reglementare a spațiului lo
cativ 1 Mai (ambele din 
București). Podelele și pe
reții murdari, atmosfera 
îmbîcsită, întunecoasă, pră
fuită ; într-un cuvînt lip
sa unei mîini de gospo
dar creează de la bun în
ceput un climat rece, ne
primitor, în care oamenii 
se pot simți îndemnați să se 
înghesuie, să se răstească 
unii la alții, ș.a.m.d.

Ambianța marilor institu
ții care au un „dialog" in
tens cu cetățenii (sfaturile 
populare, gările și aerogă- 
rile, unitățile de deservire) 
prezintă o mare importanță 
în călăuzirea și educarea 
gustului public.

Am vizitat recent Sfatul 
popular al raionului „Gri- 
vița Roșie" din Capitală. Da
torită arhitecturii sale spe
cifice, clădirea întrunește 
aprecieri din partea specia
liștilor. Ce se întîmplă 
însă în interior ? Am 
aruncat o privire în a- 
ripa rezervată I.A.L.-ului, 
biroului de informații, dac
tilografelor și altor servi
cii. Totul denotă un dezin
teres profund fată de ce
tățeanul venit la ghișeu. 
Uși scorojite și nevopsite 
de ani de zile, pereți mur
dari și coșcoviți, anunțuri 
scrise cu cele mai diferite 
cerneluri și caractere și li
pite peste tot, de-avalma, 
lăzi și dulapuri depozitate 
acolo unde de fapt ar tre
bui să se găsească ghivece 
cu flori sau tablouri. Exem
plul poate fi întărit cu con
statări culese în acel sec
tor al sfaturilor populare 
care ar trebui să se dove
dească etalon al unei atmo
sfere civilizate : Oficiul stă
rii civila. Considerăm că o 
îndatorire elementară a 
gazdelor este de a împo
dobi cu flori proaspete sala 
unde se desfășoară ceremo
nialul solemn. La raionul 
„Grivița Roșie" acest gest de 
primă felicitare a tinerilor 
căsătoriți este însă absent. 
Tot aici, „anticamera emo

țiilor" — sala unde încon
jurați de rude și prieteni,' 
viitorii soți așteaptă clipa 
cînd vor trebui să rostească 
mult-așteptatul „da" — te 
întîmpină cu o răceală ad
ministrativă. comparabilă 
doar cu cea a simetricului 

țși întrutotul identicului' hol 
de vis-ă-vis, al Inspectora
tului sanitar. La ora prîn- 
zului, anticamera similară 
din .incinta sfatului popu- 

. Iar „V. I. Lenin" avea un as
pect deplorabil. Dezordinea, 

,coșurile„ de gunoi pline, 
scrumierele revărsate ți
neau loc aici' de bun venit 
perechilor care continuau 
să sosească.

într-o serie de instituții, 
holurile și sălile de aștep
tare prezintă nepermis de 
multe neglijente, care pro
duc o impresie dezagrea
bilă. Am remarcat gazeta 
de perete din sala de aș
teptare a Institutului de 
hematologie din Capitală, 
unde nu numai tematica 
articolelor ci însăși culoa
rea hîrtiei pe care sînt 
scrise indică vîrsta lor 
respectabilă. De altfel. în
treaga ambiantă întîlnit» 
aici este edificatoare. De 
pildă, pe pereții încăperii 
reci, neprimitoare, se gă
sesc afișe urîte, fără nick o 
tangentă cu specificul in
stitutului. (Improvizația 
provoacă incendii !) în ho
lul casieriei I.D.E.B. din 
B-dul 1 Mai există stelaje 
cu imagini reprezentînd 
noile construcții din dome
niul energiei electrice, mîz- 
gălite cu creionul, pătate, 
neîngrijite. învechite. Iar 
ușile murdare ale sălii ală
turate completează impre
sia nefavorabilă.

Instituțiile nu se reco
mandă numai prin inte
riorul lor : ci și prin as
pectul exterior. Mergînd pe 
stradă, poți remarca bunul 
gust și aranjarea ingenioa
să, atractivă, a celor mai 
multe vitrine (un exem
plu concludent îl oferă în 
permanentă vitrina maga
zinului alimentar „Unic"). 
Dar privirea este atrasă și 
de reversul situației. în vi
trina cu premiere cinema
tografice de lîngă Circ se 
etalează trecătorilor res
turi de hîrtii, pachete de 
dulciuri ; plușul de pe 
fond. îmbătrînit prematur, 
apare prăfuit, plin de rosă- 
turi.

Adevărate „porți ale ora
șelor", gările din marile 
centre urbane cunosc fără 
întrerupere, zi și noapte, o 
mare afluență-, de public. 
Conducerile unor gări ca 
Timișoara, Pitești, Făurei

par . a se îngriji prea puțin 
de curățenia și ambianța' 
civilizată a acestor institu
ții. Inconsistența justificării 
servită cu promptitudine : 
„veșnicul du-te-vino al oa
menilor" este probată de 
cea mai mare gară bucu- 
reșteană și a țării : Gara de 
Nord. Aici, de la serviciile 
de informații și utilitate 
publică și pînă la predarea 
bagajelor, totul poartă 
amprenta unei deserviri 
atente, izvorîte din res
pectul față de cetățean, 
din cunoașterea și anticipa
rea dezideratelor sale. Va
sul cu flori din sala de aș
teptare, tonul politicos al 
personalului, indică portițe 
minuscule, dar importante 
prin care cultura se adre
sează miilor de călători.

Gradul diferit de înțele
gere al noțiunii de civiliza
ție rezultă și mai limpede 
din compararea aspectelor 
interioare ale cîtorva insti
tuții similare, cu aceleași 
posibilități organizatorice. 
Iată birourile de abona
mente I.T.B. din Capitală, 
în timp ce la sediul din 
Piața Romană domnește 
ordinea, curățenia, iar nu
meroasele ghivece cu flori 
bucură ochiul vizitatoru
lui, biroul de pe șos.'Ștefan 
cel Mare are un aspect 
mult mai puțin atrăgător. 
Niște stelaje ingenios con
cepute ca vitrine și supor
turi pentru flori,. care ar 
putea încălzi atmosfera, 
stau, de la darea în folo
sință a localului, goale și 
prăfuite. . ' •

*
Radiografia interdepen

denței cultură-civilizație 
• devine cu atît mai impor
tantă cu cît relațiile dintre 
individ și' societate sînt mai 
complexe, cetățeanul in- 
trînd în contact cu colecti
vitatea, reacționînd diferit 
la situațiile variate pe care 
ea i le creează. Nu 
este vorba, în multe cazuri, 
de niște norme de conduită 
limitative (asta ai voie să 
faci, asta nu) ci de o „plat
formă" minimă a civiliza
ției. Un celebru erou al lui 
Cehov spunea : „La om to
tul trebuie să fie frumos. 
Și fața, și îmbrăcămintea, 
și sufletul, și gîndurile". 
Străduindu-ne să atingem 
acest generos deziderat, 
fiecare dintre noi poate fi 
un element activ de propa
gare a civilizației în. socie
tate. * .

Radu CONSTANTINESCU 
. „Adriana MIȚEȘCIT

Un nou centru de deservire meșteșugărească la Slănic Moldova

BRUTARII 
SATEST I

Locuitorii comunei Adamolisi din Dohro- 
gea se aprovizionează de cîteva zile cu pîine 
proaspătă produsă de noua brutărie dată aici 
în folosință. Aceasta produce zilnic 2 500 kg 
de pîine, satisfăcînd necesitățile de consum 
ale populației. O altă brutărie de aceeași 
capacitate a intrat în probe tehnologice în 
comuna Cobadin, iar la Valea Nucarilor va 
începe construcția unei unități. Similare cu 
o capacitate de 5 000 kg de pîine pe zi. 
Cu acestea, numărul brutăriilor sățești apar- 
ținînd cooperației de consum din Dobrogea 
ajunge la 31.

(Agerpres)

VOM 
REVENI...

Este greu 'de crezut, 'dar este adevărat. Faptele 
semnalate — reiau formulătdd ținui coleg de condei 
— au un singur cusur: sînt autentice. Iată-le, pe 
scurt: un absolvent al Facultății de filologie a Uni
versității „Babeș-Bolyai" din Cluj, Aurel Scorobete, 
este purtat de la Ana la Caiafa de 7 luni de cînd în
cearcă să muncească în rețeaua de învățămînt. Exact 
atîta cere: să muncească. Nu vrea nici un favor, nu 
cere condiții speciale, nu vrea nimic peste ceea ce 
legile țarii îi dau; vrea doar să muncească, dar acest 
drept (și această obligație a sa) îi este refuzat,

La absolvirea facultății a fost repartizat la Liceul 
din Caransebeș. I s-a refuzat ilegal punerea în drepturi. 
S-a considerat, probabil, că este un post „prea bun" 
pentru un proaspăt absolvent. Face un memoriu la 
Ministerul Invățămîntului, de unde i se răspunde în 
ziua de 25 martie că trebuie să se adreseze pînă în 
ziua de.... 25 martie secției de învățămînt a raionului 
unde vrea să funcționeze. Cere sfatului popular re
gional Banat încadrarea la orice școală din regiune; 
nu i se răspunde. Mai departe, citez din scrisoarea sa : 
„Să nu mai fie oare posturi într-o regiune întreagă ? 
Mă adresez raionului mai apropiat, Deta. Sînt încadrat, 
imediat la 1 mai 1967, în locul unei profesoare „bol
nave" în comuna Măureni. Dar, în ziua de 24/iulie, 
mi se comunică telefonic să părăsesc postul pentru că 
din 17 iulie nu mai sînt salariat. Merg la tov. Cristei, 
președintele sfatului popular raional și mă plihg de 
procedeu; mi se comunică că totul e legal: titulara 
s-a întors la post. Plec spre Măureni. Pe drum sînt 
luat de mașina raionului care aducea la Măureni pe 
tov. Ciurea, vicepreședintele sfatului popular raional. 
Venea să aducă cererea titularei Peri care sosise numai 
de o zi la Măureni. Nimeni nu o poate aproba însă : 
directoarea plecase fără să fi lăsat înlocuitoarei 
ștampila. Tov. Ciurea se descurcă: pune pe secretarul 
sfatului popular comunal să semneze cererea. Acestea 
se petreceau în 25 iulie. Deci, cererea fusese apro
bată cu o săptămînă înainte de a fi fOst... scrisă. 
Aflu și dezlegarea acestui aparent mister":' titulara 
Peri este soția procurorului Peri din Deta. Dînsa nu 
se mai întoarce la Măureni, chiar acum funcționează 
la Deta, dar e plătită de școala din Măureni. Plec din 
comună necăjit, dezgustat."

Ce să mai comentăm ? Semnalăm doar Ministeru
lui Invățămîntului acest șir de ilegalități și de „ile
galități legale" cu ocazia numirilor și transferărilor 
de cadre didactice. Cerem, de asemenea, să fie 
aduși la realitate cei care își permit ca în actuala 
situație, cînd în învățămînt există o mare nevoie de 
cadre calificate, să trateze în acest chip pe un absol
vent al universității.

Citez încă o dată, din scrisoare! „Toți colegii mei 
au acum concediu — eu nu; tuturor li se consideră 
acest an școlar ca an de serviciu — mie nu ; nu am 
funcționat luni de zile, nefiind nici salarizat după 5 
ani de studii. Aș fi putut să mă prezint în această 
vară la examenul de definitivat, deoarece, înainte de 
facultate am funcționat ca învățător timp de trei ani; 
dar nefiind încadrat nu mă pot înscrie la acest exa
men. Începe alt an școlar. Ce voi face ?

Ce să mai adăugăm P O imensă tristețe și asigura
rea — pentru corespondentul nostru și pentru citi
tori — că vom reveni anunțînd măsurile ce s-au luat.

George-Radu CHIROVICI

(Urmare din pag. I)

Solutionarea acestei probleme, prin 
așezarea pe baze științifice a muncii 
sfaturilor populare cu masele de ce
tățeni. mai multi interlocutori, prin
tre care și tov. RADU ALEXANDRU, 
președintele Sfatului popular orășe
nesc Suceava, o văd în moderniza
rea secțiilor organizatorice. Actual
mente aceste secții se rezumă ia al
cătuirea de situații statistice, la „in
struirea" în termeni generali a pre
ședinților de sfaturi populare. la 
„impulsionarea" activității acestora 
(suprapunîndu-se cu munca altor or
ganisme de control). Or, încadrarea 
acestor secții cu oameni de specia
litate (sociologi, psihologi, econo
miști de larg profil) ar permite 
să se efectueze acele studii, anchete, 
sondaje etc., pe baza cărora comite
tele executive să ia măsuri temei
nic fundamentate. Ele ar putea co
labora sau ar putea să dea îndru
mări metodologice specialiștilor din 
secțiile care au o formație strict 
tehnică. în orice caz, dacă în mo
mentul de față acest deziderat este 
dificil de realizat (din cauze obiective 
— lipsa de cadre calificate) el 
trebuie însă avut în vedere. într-o
perspectivă mai largă și înfăptuit, 
pe măsura posibilităților, cu perse
verență.

O modalitate eficientă, verificată 
în practică prin realizări evidente, 
constituie — în ceea ce privește fruc
tificarea cuceririlor științei moder
ne — buna funcționare a comisiilor 
permanente. E de altfel cît se poate 
de firesc ca primul gospodar al ora
șului. președintele sfatului — cît și 
colectivul cu care el hotărăște solu

țiile cele mai importante, comitetul 
executiv ■— să utilizeze sugestiile 
minților celor mai luminate, a spe
cialiștilor de largă anvergură. Mai 
ales cînd în capitalele unor regiuni 
— cum ar fi lașul sau Clujul — există 
vechi și puternice centre universi
tare și filiale ale Academiei, în ca
drul cărora activează specialiști de 
prestigiu.

Fără îndoială că și asemenea or
ganisme, ' cum sînt comisiile perma
nente, pentru a da rezultate eficiente, 
trebuie să-și bazeze studiile de spe
cialitate (din domeniul sanitar, cul
tural, pedagogic, edilitar, urbanistic) 
pe o solidă argumentație de ordin 
social, care să țină seama de struc
tura și caracteristicile locale ale 
populației, de nevoile ei de dezvolta
re, de obiceiuri și tradiții, etc. Ceea 
ce însemnează antrenarea în cadrul 
lor a unor cunoscători în aceste pro
bleme sociologice, adaptarea stilului 
de muncă potrivit cerințelor actuale, 
impuse de viața modernă. Dar și aici 
fie inerția, fie formalismul, fie 
subaprecierea unor astfel de preocu
pări au creat nejustificate atrofieri 
ale inițiativei.

La Cluj, de pildă, sfatul populai’ 
nu a inițiat nici un colectiv pentru 
a se studia organizarea științifică a 
muncii în domeniul administrativ, 
deși cadre de specialiști, pentru efec
tuarea unor cercetări complexe, cu 
caracter „interdisciplinar". există. Un 
început bun, în ceea ce privește stu
diile de raționalizare a unei între
prinderi industriale — prin participa
rea unor sociologi, psihologi, medici, 
economiști — s-a făcut la „Clujeana". 
De ce inițiativa' n-a fost continuată 
în domeniul mai complex al activită

ții sfaturilor populare ? Concluziile 
ar fi folosit, fără îndoială, și altor 
regiuni.

La Iași, ne-â surprins neplăcut o 
anume subapreciere, care se mani
festă tacit. în ceea ce privește apor
tul oamenilor de știință la rezolvarea 
treburilor municipalității. E drept că 
pe această temă se fac afirmații fru
moase, dar iată că dintr-un proces 
verbal alcătuit la începutul acestui an 
aflăm nici mai mult nici mai puțin 
că'medicului șef al orașului i se dă 
sarcina , să supravegheze construirea 

'unui laborator de cofetărie (?!) La 
super-uimirea noastră privind o dis
tribuire atît de ciudată a sarcinilor 
am primit acest răspuns candid : 
„I-am încredințat laboratorul de co
fetărie, fiindcă e nevoie acolo de... 
respectarea igienei". ’

Ori și .în căzui acesta, vina pentru 
folosirea sub capacitatea reală a unui 
specialist de formație superioară o 
poartă, între altele, viziunea limi
tată, strict „tehnicistă", care nu dis
cerne cu claritate problemele de in
teres Social major. Desigur că reme
diul constă, pe lîngă luarea unor mă
suri pe plan organizatoric privind 
activitatea comisiilor permanente, și 
în adoptarea unor decizii competente,- 
pe baza metodelor pe care le oferă 
disciplinele sociale moderne de in
vestigare a realităților. Deci, pornind 
și pe acest drum ajungem tot la so
ciologie. Am reținut și propunerea 
făcută de tov. PETRE MOCANU, di
rectorul sucursalei regionale a B.N.R. 
din Iași : „Ar fi nimerit ca într-o 
seamă de chestiuni de mare interes 
pentru municipiu sfatul popular să 
ceară efectuarea unor studii de largă 
anvergură la institutele de învăță-

mînt superior, pe bază de contracte. 
Așa cum fac și întreprinderile indus
triale. Aceasta ar crea obligații pre
cise, ar permite institutelor respec
tive să încadreze lucrarea în plan, 
s-o urmărească sistematic. Nici sfa
turile populare nu și-ar permite 
„luxul", în aceste condiții, să amîne 
la nesfîrșit finalizarea lor".

„De asemenea, a spus tov. Petre 
Mocanu, într-o seamă de cercetări cu 
caracter sociologic, privind probleme 
de cultură,. cererea de consum etc. 
ar putea să . fie folosite cate
drele de economie, științe sociale, la 
care ar putea lua parte, echipe stu
dențești. S-ar face o muncă utilă 
pentru sfaturile populare, iar studen
ții ar cîștiga o experiență practică 
necesară formării lor. De altfel, în 
acest sens, echipele studențești de 
cercetare sociologică, organizate de 
Dimitrie Guști, au frumoase tradiții 
în țara noastră, care merită să fie 
continuate.

Desigur că în cadrul chestiunilor 
ce le-am dezbătut în materialul de 
fată se pot face încă multe propu
neri. O seamă de preocupări și di
recții de investigare sînt noi, așteap
tă să fie abordate. Nu este însă mai 
puțin adevărat că problema moderui- 
zării unor activități ale sfaturilor 
populare, problema utilizării cu ma
ximum de operativitate si eficiență 
a rezultatelor sociologiei moderne 
sînt deosebit de importante pentru 
ridicarea nivelului de deservire a 
populației, pentru progresul civiliza
ției în acest sector al vieții sociale. 
De aceea inițiativele noi trebuie, după 
o temeinică și competentă pregătire, 
să fie transpuse, imediat în viață.



SUGESTII PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
APROVIZIONĂRII CU MATERII PRIME
A FABRICILOR DE CONSERVE

La începutul fiecărui an, cînd tri
mite întreprinderilor în subordine 
planul de aprovizionare cu materie 
primă agricolă, Direcția generală a 
industriei conservelor din Ministerul 
Industriei Alimentare le indică, tot
odată, și sursele de acoperire a ne
cesarului. De regulă, aceste surse sînt 
în număr de trei : preluări din sec
torul de stat, contractări cu coope
rativele agricole de producție și a- 
chiziții prin rețeaua proprie. Ordinea 
enumerării acestor surse ar trebui să 
reflecte și ponderea fiecăreia dintre 
ele în asigurarea fabricilor de con
serve cu materii prime. Realitatea este 
însă altă.

Cel puțin în cazul Fabricii de con
serve Burdujeni — pentru că la a- 
cesta mă refer în rîndurile de față 
— se dovedește că sectorul agricol de 
stat contribuie în prea mică ipăsură 
la aprovizionarea cu fructe și le
gume. în anul 1966, bunăoară, din 
totalul de 2 770 tone fructe aprovi
zionate de această fabrică, numai 367 
tone, respectiv 13,3 la sută, au re
prezentat intrările din sectorul agri
col de stat. în acest an, contribuția 
sectorului de stat este și mai mică : 
190 de tone din 3 667 tone cît s-a 
planificat, adică cu puțin peste 5 la 
sută.

Greutăți serioase s-au întîmpinat și 
în preluarea anumitor cantități de le
gume contractate cu unele coopera
tive agricole de producție. în actuala 
campanie de fabricație, întreprinderea 
a primit de la cooperativele agricole de 
producție, pînă la 1 august, 87 tone 
fasole, față de 237 tone cît s-a pre
văzut în contracte, și 39 tone castra
veți față de 780 tone contractate.

Cum se explică o astfel de si
tuație ? Din analizele făcute se des
prinde că ea este generată, în prin
cipal, de următoarele cauze : unită
țile O.L.F. și ale cooperației de con
sum — U.R.C.C., Agevacoop — dis- 
punînd de o rețea mai răspîndită și 
de o dotare mai bună cu mijloace de 
transport, fac achiziții masive de le
gume și fructe atît pentru a le des
face cu amănuntul, cît și în scopul 
semiindustrializării. Practica dovedeș
te că aceste unități ridică mai pu
ține obiecțiuni în ce privește sorta
rea materiei prime, în timp ce fabri
cile de conserve, pentru a-și realiza 
planul de producție, o supun unei 
riguroase recepții pe calități: fină, 
extrafină și obișnuită în cazul faso
lei, sau extra, calitatea I, calitatea 
a Iî-a la castraveți. De aici și înclina
ția cooperativelor agricole de produc
ție de a livra mai mult la O.L.F.-uri 
si cooperația de consum. în ce pri
vește fructele, unitățile O.L.F. și ale 
cooperației de consum influențează în 
mod direct nivelul prețurilor ce se 
stabilesc pe plan local, în sensul că 
oferă prețuri mai bune, în timp ce 
fabricile de conserve, care sînt le
gate de prețul de cost, nu pot de
păși un anumit nivel. Consecința : nu 
de puține ori fabricilor de conserve 
li se oferă fructe de calitate mai 
slabă.

în aceste condiții, apare oarecum 
justificat faptul că anumite fabrici de

pro- 
este 
co- 

cen- 
tari-

nomice și * gradului de rentabili
tate.

Pornind de la faptele de mai sus, 
mi-aș permite să fac cîteva propuneri 
pentru îmbunătățirea aprovizionării fa
bricilor de conserve cu materii prime. 
Cea mai mare parte 
cantitățile 
necesare 
să fie 
trădărilor 
stat, bineînțeles, în limita posibilități
lor pe care acesta le are ; restul 
materii prime să fie procurat, de 
semenea pe calea contractărilor, 
la un furnizor unic — și anume, 
la unitățile O.L.F., care dispun de o 
rețea răspîndită și o dotare mai bună 
cu mijloace de transport, iar fructele 
de pădure — de la unitățile Ministe
rului Economiei Forestiere. în a-

mare parte din 
de legume și fructe 

fabricilor de conserve 
asigurată pe calea con- 
din sectorul agricol de

de 
a- 
de 
de

ceastă situație, fabricile de conserve 
ar urma să renunțe la rețeaua pro
prie de achiziție, economiile realiza
te pe această cale justificînd cu pri
sosință eventualele diferențe de preț 
la materia primă de calitate superi
oară ce va fi livrată de unită
țile O.L.F. 
activitatea 
fie lăsată 
ma fabricilor 
dispun de capacitatea tehnică și forța 
de muncă necesare, asigurîndu-se ast
fel o valorificare superioară și mal 
eficientă din punct de vedere eco
nomic a materiilor prime agricole su
puse prelucrării.

Aurel CONSTANTINOVICI 
inspector principal 
la Direcția orășenească 
Suceava a Băncii Naționale

Pe 
de

de altă parte, 
industrializare 

integral pe 
de conserve,

G.A.S. Lătești, regiunea București : în plantația de viță de vie se cercetează 
stadiul de coacere a strugurilor Foto : Agerpres
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cratice, ci și de schimbarea 
unei anumite mentalități a 
oamenilor, deprinși să facă 
apel la director și ingine- 
rul-șef oricînd și pentru 
orice.

Ne-am referit, mai îna
inte, la atribuțiile unui alt 
personaj important din ca
drul întreprinderii — mai
strul — care, deși nu ocu
pă o treaptă prea înaltă în 
ierarhia funcțiilor, rămîne, 
totuși, un om-factor cu im
portante sarcini de răspun
dere. El este, ca să zicem 
așa, o răspîntie de unde 
pornesc două drumuri: 
unul „în sus", spre apara
tul de conducere, ducînd 
cu sine informații operati
ve privind procesul de pro
ducție. altul „în jos", spre 
echipe și brigăzi, ducînd cu 
sine dispoziții și indicații 
privind distribuția rolurilor 
și efectuarea operațiilor 
concrete de muncă. Poziția, 
— am putea spune „strate
gică" — a maistrului în ca
drul Întreprinderii este de
finită. prin urmare, de 
faptul că, în primul caz, 
de veridicitatea și selecti
vitatea informațiilor lui de
pinde calitatea comenzilor 
superioare ; iar în al doilea 
rînd, de modul cum știe el 
să se apropie de oameni, 
să-i distribuie rațional la 
locurile de muncă șl să-i 
aprecieze după cantitatea 
și calitatea muncii prestate 
depind. în mare măsură 
coeziunea și tăria echipelor 

. și brigăzilor de muncă.
Am întîlnit maiștri care 

își cunosc bine oamenii, le 
știu „nevoile" și „ambiții
le" cîntăresc la justa lor

conserve nu-și realizează planul de 
aprovizionare cu materie primă a- 
gricolă și sînt nevoite a-și completa 
necesarul prin cumpărări de la alte 
unități achizitoare, suportînd cheltu
ielile fixe pe tonă și cheltuielile pro
centuale pe care le facturează aceste 
unități. în anul 1966, întreprinderea 
amintită a cumpărat de la unitățile 
achizitoare 303 tone fructe, fapt ce a 
determinat depășirea cheltuielilor pe 
tona de materie primă și depășirea 
cheltuielilor de aprovizionare și trans
port cu 270 mii lei. Cu nimic nu di
feră situația în anul în curs.

Pe de altă parte, achiziționarea le
gumelor și fructelor prin rețeaua 
prie a fabricilor de conserve 
mult stînjenită de insuficienta 
interesare materială a șefilor de 
tre, care sînt plătiți cu salarii
fare de încadrare indiferent de volu
mul realizărilor, situație ce nu este 
de natură să-i stimuleze într-o acti
vitate susținută de achiziționare. Nu 
trebuie trecut cu vederea nici fap
tul că organizarea acestor centre a- 
trage un volum important de chel
tuieli. Astfel, în anul 1966, numai sa
lariile plătite de către Fabrica de 
conserve Burdujeni pentru activita
tea de achiziții-contractări se ci
frează la 512 mii lei.

Nerealizarea de către unele fabrici 
de conserve a planului de aprovizio
nare cu materie primă agricolă in
fluențează nu numai producția anu
lui de plan, ci și producția semestru
lui I al anului următor, prin aceea 
că nu se asigură din producție pro
prie stocurile de semifabricate nece
sare (marcuri, pulpe de fructe, sucuri), 
în această situație, apare necesitatea 
de a se completa „golul’ prin cum
părări de la unitățile O.L.F., Ageva
coop, întreprinderi forestiere. Bună
oară, Fabrica de conserve Burdujeni 
a fost nevoită să cumpere în anul 
trecut 1079 tone semifabricate, din 
care 818 tone marcuri, 182 tone 
pulpe de fructe și 79 tone sucuri, 
pentru care a suportat cheltuielile de 
prepulpare și de producție ale unită
ților furnizoare, precum și cheltuie
lile de transport pe distanțe mari 
(Dej, Baia Mare, Hațeg, Văleni de 
Munte, Rm. Vîlcea etc.). In primele 
7 luni din acest an, cumpărările de 
semifabricate s-au ridicat la 957 tone. 
Numai diferența de preț, între va
loarea marcurilor cumpărate și a ce
lor ce s-ar fi realizat 
proprie, se cifrează la 
lei.

Din studiul efectuat 
conducere și tehnice de la Fabrica 
de conserve Burdujeni a rezultat că, 
în prezent, la conserve de legume 
este folosită numai un sfert din ca
pacitatea de producție existentă. Dacă 
materia primă agricolă — legume și 
fructe — ar fi asigurată la nivelul 
capacității existente, s-ar putea obți
ne anual o producție globală de cir
ca 90 milioane lei, față de 32 mili
oane lei sarcină planificată pe anul 
1967, ceea ce s-ar reflecta pozitiv în 
rezultatele întreprinderii, respectiv în 
creșterea eficienței

din producție 
circa 400 mii

de cadrele de

activității ei eco-

HZE3 M2E

Balastul cheltuielilor neproductive
in activitatea S.M.T.- urilor

în regiunea Galați sînt 26 sta
țiuni de mașini și tractoare, care 
dispun de o puternică bază tehni- 
co-materială : 4 185 tractoare, aproa
pe 2 000 combine, peste 5 000 semă
nători de cereale șl alte mașini a- 
gricole. O analiză efectuată recent, 
în aceste unități, de consiliul agri
col regional a evidențiat că, în pri
mele 7 luni din acest an, mecani
zatorii au efectuat peste prevederi 
35 000 hantri. A crescut și s-a di
versificat sortimentul de lucrări me
canizate executate în cooperativele 
agricole. Deși față de 1964 supra
fața ce revine pe un tractor fizic a 
scăzut, anul acesta, cu mai mult de 
25 la sută, volumul de lucrări rea
lizate de fiecare tractor crește cu 
peste 30 la sută față de aceeași pe
rioadă. Se efectuează, în medie, 5,2 
hantri pe hectar. Numărul prașile- 
lor mecanice Ia porumb și floarea- 
soarelui a crescut de 3,2 ori. Re
coltatul culturilor păioase se face 
mai mult de 93 la sută mecanizat.

Creșterea volumului și sortimen
tului de lucrări a dus nemijlocit la 
ieftinirea prețului de cost pe han
tru. Majoritatea stațiunilor reușesc 
ca prin veniturile realizate să-și 
copere în întregime cheltuielile, 
prelimină ca, pînă la sfîrșitul 
nului, prețul de cost pe hantru
fie redus cu 2,8—3 lei, ceea ce co
respunde unei economii de 2,8—3 mi
lioane lei.

Desigur, rezultatele pe ansamblul 
regiunii

a- 
Se 
a- 
să

sînt bune. Investigațiile fă-

Constatări din regiunea Galați

cute însă la fața locului, în cîteva 
unități, scot în evidență rezerve în
semnate care pot și trebuie puse în 
valoare pentru reducerea prețului de 
cost. în tabelul de mai jos este pre
zentat modul cum s-a realizat pre-

țul de cost, pe hantru, în primul 
semestru al acestui an în 4 unități 
— Bărăganu, Budești, Șendreni și 
Traian-Sat, care își desfășoară acti
vitatea în condiții aproximativ ase
mănătoare.

Denumirea S.M.T. Bărăganu Dudești Șendreni Traian-Sat

Prețul de cost pla
nificat (în lei) 69,43 69,80 70,75 70,55

Preț de cost reali
zat (în lei) 67,86 66,77 81,07 81,12
din care reparații- 

plan 26,90 29,13 26,30 27,53
reparații — reali

zate 25,76 28,15 31,75 35,18
Combustibil consu

mat 9,88 10,70 12,64 11,41

Din compararea cifrelor din tabel 
se pot trage unele concluzii. în timp 
ce la S.M.T. Bărăganu și Dudești pre
țul de cost al hantrului a fost redus 
cu 1,57 lei și respectiv cu 3,03 lei, 
la cele din Șendreni și Traian-Sat

prețul de cost a fost depășit cu 10,32 
lei și respectiv cu 10,57 lei.

Din cele relatate de ing. Pavel Stă- 
nică, directorul S.M.T. Bărăganu, re
zultă că aici s-a acumulat o expe
riență prețioasă. „Determinarea pre

valoare meritele și realiză
rile fiecăruia. Aceștia sînt 
maiștrii pe care muncitorii 
îi simpatizează și-i ascultă 
din convingere și în fața 
cărora nu șovăie „să-și 
deschidă" sufletul. Sînt, de 
asemenea, maiștri care, ca 
pregătire, se află la foarte 
mică distanță de ingineri 
și care, ca atare, „se des
curcă în mare măsură in
dependent, au inițiative, 
știu să fie selectivi în in
formări".

Se întîlnesc însă șl ca
zuri cînd maistrul lucrea-

unor ase- 
inginerul 

formeze o
cului". Pe baza 
menea rapoarte 
nu poate să-și 
părere cu privire la ceea 
ce a fost esențial pentru 
mersul producției în inter
valul respectiv de timp și 
nu știe spre ce anume să 
se orienteze. De aceea, e 
nevoit să ia contact nemij
locit „cu terenul" și să-l 
dubleze pe maistru.

în sfîrșit, sînt 
cînd maiștrii nu se 
cum să se poarte cu
nii pe care îi au în sub
ordine ; ei folosesc expresii

cazuri 
pricep 
oame-

unor efecte economice ne
gative : creșterea timpului 
neutilizat rațional, 
rea randamentului 
etc.

Caracterlzîndu-se, 
arătam, printr-o interacți
une și cooperare tot mal 
strînse a diferiților parti- 
cipanțl, munca în între
prinderea modernă reclamă 
cursuri speciale de organi
zare : determinarea cu 
precizie a obligațiilor admi
nistrative (cine de ce răs
punde) ; fixarea atribuții
lor fundamentale ale fiecă-

scăde- 
muncli

cum

■

FIZIONOMIA UNOR
PERSONAJE ECONOMICE

ză oarecum „după ureche", 
empiric, iar în materie de 
informare nu depășește 
nivelul unei înregistrări și 
prezentări eclective a date
lor și condițiilor privind 
desfășurarea procesului de 
producție într-un anumit 
interval de timp. Aseme
nea informări indică în 
chip stereotip, de pildă, cît 
s-a realizat în schimbul lui, 
că „procesul tehnologic a 
decurs normal", că „au 
fost executate toate lucră
rile", sau că „lucrările s-au 
desfășurat potrivit grafi-

triviale, sînt impulsivi, se 
ghidează după preferințe 
personale în propunerile 
de premiere, sînt nerecep
tivi la inovațiile și propu
nerile de raționalizare fă
cute de muncitori, iar une
ori își însușesc, pur și sim
plu, aceste propuneri. O a- 
semenea conduită influen
țează puternic moralul e- 
chipei, alterează relațiile 
interpersonale ale oameni
lor și subminează unitatea 
grupului de muncă. La rîn- 
dul lor, aceste efecte psiho
sociale înlesnesc apariția

rei secții, sector, echipe, 
brigăzi; descentralizarea 
răspunderii operative și a- 
sigurarea unui control sis
tematic asupra îndeplinirii 
sarcinilor de producție, ad
ministrative, social-cultura- 
le și obștești. Acest din 
urmă aspect (controlul) — 
de o mare importanță pen
tru funcționarea normală a 
întreprinderii moderne — 
presupune existența unor 
sisteme perfecte de depis
tare a consecințelor la 
care duc anumite „co
menzi" șl de urmărire a

adînc

dinamlcll comportamentu
lui de grup șl individual în 
cadrul echipelor, secțiilor 
și serviciilor de întreprin
dere. Deocamdată, între
prinderile noastre nu dis
pun încă de. asemenea sis
teme închegate care să mă
soare cu precizie intensita
tea muncii, să depisteze o- 
perativ scăderile și greută
țile și să determine cit de 
cît exact raporturile re
ciproce dintre membrii a- 
celeiași formații de lucru, 
relațiile dintre echipă șl 
maistru, dintre șefii de 
servicii și subalterni. Se re
simte tot mai mult nevoia 
unor laboratoare uzinale și 
a unor servicii pe lîngă 
ministerele de resort, care 
să cerceteze mai
toată această problematică 
psihologică și socială pri
vind locul omului în con
textul unei producții baza
te pe tehnici din ce în ce 
mai avansate, implicațiile 
funcției de conducător în 
întreprindere.

Vasta acțiune de organi
zare științifică a produc
ției și a muncii, care se 
desfășoară, din inițiativa 
partidului, în toate uni
tățile productive din țara 
noastră, urmărește tocmai 
acest scop : descoperirea 
celor mai raționale modali
tăți de valorificare maxi- 
mal-eficientă nu numai a 
valorilor materiale, dar și 
a resurselor umane din în
treprindere, a competenței 
și inteligenței tuturor lu
crătorilor, fie că este vorba 
de participarea lor directă 
Ia operațiile muncii pro
ductive, fie că este vorba 
de investirea lor cu sarcini 
de îndrumare și conducere 
* producției.

2000 tone metal
economisit

Aplîcînd la un număr sporit de profile 
procedeul de laminare la dimensiuni cît 
mai apropiate de cerințele uzinelor cons
tructoare, laminatoril de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara au economisit în a- 
cest an mai mult de 2 000 tone de metal. 
Metoda este avantajoasă și pentru be
neficiari prin faptul că determină o re
ducere a operațiilor de prelucrare a 
metalului.

(Agerpres)

în construcție la Uzina

de piese auto Colibași

Două noi secții 
de fabricație

La Uzina de piese auto 
început construcția primelor 
de fabricație, prevăzute în 
dezvoltare a întreprinderii _____ ...
rioada planului cincinal. Prima este des
tinată producerii roților dințate utili
zate la toate categoriile de cutii de vi
teză pentru motoarele auto și de trac
toare realizate în țară, iar cea de-a 
doua, fabricării cutiilor de viteză. Cele 
două secții sînt construite după sistemul 
monobloc, prezentînd forma unei singure 
hale, întinsă pe o suprafață totală de 
13 000 metri pătrați. La ridicarea halei 
constructorii lucrează în avans fată de 
grafice.

Colibași a 
două secții 
planul de 

pentru pe-

(Agerpres)

I

cisă a gradului de intervenție are o 
mare însemnătate practică — ne spu
ne directorul stațiunii. Noi am re
nunțat de mult la demontarea totală 
a mașinilor, indiferent de gradul de 
reparație evitînd prin aceasta irosirea 
de timp, degradarea unor piese bune, 
creșterea cheltuielilor. La determina
rea precisă a reparațiilor ce trebuie 
făcute este obligatorie participarea 
mecanizatorului care lucrează pe 
tractorul respectiv. în felul acesta, 
S.M.T. Bărăganu a economisit la re
parații în primul semestru 90 000 
lei".

Și la S.M.T. Dudești se acordă a- 
tenția cuvenită întreținerii periodi
ce a tractoarelor și mașinilor agri
cole. O echipă de mecanici condusă 
de un maistru verifică cel puțin o 
dată pe lună starea tehnică a par
cului de tractoare și mașini.

Aceste metode sînt cunoscute și 
la S.M.T. Șendreni și S.M.T. Tra
ian-Sat, dar aplicarea lor a rămas 
o chestiune de voluntariat. Repara
țiile necorespunzătoare din atelier 
au dus la consumarea, în plus, a u- 
nor piese și materiale în valoare de 
zeci de mii de lei. Nu se dă atenția 
cuvenită recondiționării unor piese 
de schimb. Din această cauză, pe pri
mul semestru, S.M.T. Traian-Sat nu 
și-a realizat planul de producție cu 
peste 4 000 hantri, depășind în a- 
celași timp cheltuielile pentru repa
rații cu 315 000 lei.

Rezultatele sînt inegale șl la chel
tuielile pentru combustibil șl lubri- 
fianți. în timp ce la Bărăganu s-au 
economisit 1,45 lei pe hantru, iar la 
Dudești 1,58 lei, Ia Șendreni șl Tra- 
ian-Sat consumurile au fost depă
șite cu 0,90 lei, respectiv 0,24 lei pe 
hantru. Această situație reflectă pre
ocuparea diferită, a conducerilor u- 
nităților amintite, față de această 
problemă esențială pentru prețul de 
cost al lucrărilor. Pe baza unor stu
dii efectuate în cooperativele agri
cole deservite de către S.M.T. Bă
răganu și Dudești, brigăzile perma
nente de tractoare au fost amplasa
te în centrul razei lor de activitate. 
S-au stabilit programe riguroase de 
alimentare a tractoarelor, se ține o 
evidentă strictă a consumurilor de 
carburanți și lubriflanți.

Cum se explică faptul că în alte 
stațiuni este un consum ridicat de 
carburanți și lubrifiant! ? „La noi — 
recunoaște Nicolae Pîrlog, șef con
tabil la S.M.T. Traian-Sat — nu s-a 
pus capăt risipei de combustibil. Sub 
ochii șefilor de brigadă și ai unor 
cadre tehnice din conducerea sta
țiunii se fac multe deplasări în gol". 
Situația nu diferă prea mult nici la 
S.M.T. Șendreni. Consumul ridicat de 
combustibil în unele S.M.T.-uri din 
regiunea Galați se datorește și dizlo- 
cării uneori nejustificate a tractoarelor 
în timpul campaniilor agricole.

Reducerea prețului de cost pe han
tru este condiționată și de stabilirea 
unei corelări mai juste între perso
nalul din ateliere șl cel care lu
crează efectiv pe tractoare. Este ne
cesar ca, pe măsura creșterii califi
cării tractoriștilor, atelierele să fie 
degrevate de unele reparații simple 
care pot fi executate la sediul bri
găzilor. în felul acesta s-ar crea con
diții de reducere a personalului din 
ateliere. Tinînd seama de studiile 
efectuate, mai multe cadre de con
ducere din S.M.T. ne-au relatat că 
un muncitor de atelier ar trebui să 
revină la 8—9 tractoare, nu la 4—5 
cît revine, în medie, în prezent. Sînt, 
de asemenea, rezerve de reducere a 
prețului de cost printr-o mai bună uti
lizare a personalului tehnico-admi- 
nistrativ și reducerea cheltuielilor 
administrativ-gospodărești.

Rezultatele economice tot mai 
bune pe care le obțin stațiunile de 
mașini și tractoare din regiunea Ga
lați pot fi dezvoltate și generalizate 
dacă se va acționa cu și mai multă 
hotărîre în direcția sporirii neînce
tate a sortimentului de lucrări în fie
care unitate agricolă, pentru reduce
rea oricăror cheltuieli de prisos.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii"

lucrează, să contribuie efectiv la so
lutionarea dificultăților tehnice ce 
se ivesc, la dezvoltarea capacităților 
de producție, la modernizarea lor 
neîncetată. El trebuie să fie un bun 
cunoscător al proceselor tehnologice 
și aparaturii de fabricație proprie 
și al celei produse pe scară mondială. 
Incit să poată aprecia în orice mo
ment principalele cerințe ale pro
gresului tehnic în secția sau fabrica 
respectivă. Conlucrînd îndeaproape 
cu economistul, el trebuie să fie în 
stare să-i ofere acestuia, toate ele
mentele hecesare justei aprecieri a 
condițiilor de maximă rentabilitate. 
Numai în acest fel se poate asigura 
dezvoltarea pe baze proprii a dome
niului tehnologic respectiv.

Pentru aceasta ministerele, toate 
celelalte foruri interesate în ridica
rea nivelului cercetării științifice 
uzinale, ar trebui să acorde mai 
multă atenție creșterii gradului de 
specializare a celor ce alcătuiesc a- 
ceste nuclee științifice, aducînd per
fecționările de rigoare actualului sis
tem de selecționare și formare a 
cercetătorilor din întreprinderi. Din 
păcate, la ora actuală, nu numai că 
problema specializării nu este încă 
tratată cu suficientă atenție, dar în 
multe locuri sînt angrenate în aceas
tă muncă cadre fără o suficientă 
pregătire sau experiență industrială, 
ceea ce determină în fapt o înde
părtare a activității laboratoarelor 
de problemele perfecționării produc
ției, de o manieră științifică în re
zolvarea lor. Acesta este, după pă
rerea mea, un factor ce explică, 
în multe situații, eficiența econo
mică încă scăzută a activității mul
tor laboratoare uzinale, alunecarea 
acestora în empirism și activitate 
lipsită de obiective tehnico-științifice 
precise, de perspectivă.

Unii colegi sînt de părere că abia 
după circa patru-cinci ani de contact 
continuu cu o anumită tehnologie 
un specialist poate deveni apt de 
a face muncă de creație în acel 
domeniu. Nu știu dacă este necesar 
chiar atît, și dacă nu ar exista 
posibilități de a se accelera acest 
proces. în orice caz, consider că 
promovarea cercetătorilor în labo
ratoarele uzinale și modul de selec
tare a acestor cadre trebuie să aibă 
loc numai după principiul eficienței 
maxime. Sînt domenii de cercetare 
uzinală în care problema cea mai 
acută este nu lipsa de oameni ci de 
specialiști. Nu întîmplător un șef 
de laborator uzinal spunea că înainte 
de a pune problema componenței 
colectivelor și a formării specialiști
lor, ar trebui să vedem cum le 
putem descongestiona de „neche
mați" ; chiar dacă termenul apare 
oarecum drastic, sfera noțiunii este 
destul de largă, incluzînd nu numai 
cazurile de insuficientă calificare și 
diletantism, ci și cele de lipsă de 
înclinații pentru o activitate de cer
cetare. Este, de pildă, o realitate 
incontestabilă că, alături de compe
tență, legată de gradul de speciali
zare și de volumul cunoștințelor 
profesionale, trebuie să se țină seama 
în alegerea cercetătorilor uzinali și 
de aptitudini, element în mare mă
sură neglijat pînă acum, dar esen
țial. Căci nu întotdeauna un absol
vent de institut tehnic poate deveni 
și un cercetător bun, deși în anu
mite ramuri ale producției s-ar pu
tea afirma ca specialist.

Cred, astfel, că ar trebui să in
tervină și forme de promovare cores
punzătoare conturate încă din ulti
mii ani de facultate și desigur după 
absolvirea ei, deoarece un simplu 
examen nu este suficient: coopta
rea unui specialist în laboratorul 
uzinal trebuie să se facă și pe baza 
„capacității de creativitate" a aces
tuia — ca o apreciere complexă ce 
ar reflecta gradul de competență 
în problemele respective, inițiativa 
și perseverența, atracția spre munca 
de cercetare, spiritul de investigație 
etc. Desigur, aceste elemente se pot 
cristaliza numai analizîndu-se, cu în
treaga atenție, competență și pro
bitate, activitatea profesională pe o 
perioadă mai îndelungată a unui 
mare număr de cadre cu pregătire 
superioară, ținînd seama de imiția- 
tivelp lor tehnice, de valoarea știin
țifică și practică a acestora, delimi- 
tîndu-se corespunzător. în cazul 
unor nerealizări, cauzele obiective 
de lipsa de pregătire și de aptitudi
nile pentru munca de cercetare.

în ultima vreme s-au inițiat unele 
măsuri utile, menite să ridice și 
nivelul specialiștilor, măsuri valabile 
și pentru laboratoarele uzinale, (aș 
aminti, de pildă, actualul sistem de 
acordare a, titlurilor științifice). Mai 
rămîn încă de reglementat și alte 
aspecte, printre care modalitatea de 
acordare a brevetelor și de recom
pensare a inovațiilor. De asemenea 
cred că o importanță deosebită ar 
avea în această privință și îmbună
tățirea sistemului premial pentru a-i 
cointeresa în mai mare măsură pe 
cercetătorii uzinali la realizarea și 
trecerea rapidă în practica indus
trială a rezultatelor științifice valo
roase.

Cele expuse mai sus sînt doar cî- 
teva opinii personale deduse din 
experiența dobîndită pînă în prezent. 
Cred că ideea specializării cercetă
torilor uzinali implică și alte aspecte 
specifice care se impun a fi discuta
te, întrucît problema privește una 
din pîrghiile esențiale de ridicare a 
nivelului activității laboratoarelor 
uzinale, a progresului tehnico-știin- 
țific ai industriei noastre socialiste.
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Studiul despre dezvoflitainea învă
țământului superior publicat nu de
mult și oferit discuției largi a sus
citat, pe bună dreptate, numeroase 
intervenții și propuneri

Aș vrea să mă refer la intenția 
exprimată de aicest studiu de a 
schimba structura examenului de 
stait, ti-ansformîndu-1 într-om examen 
de susținere a lucrării concepute, este 
adevărat — și examenul și lucrarea — 
la un înalt nivel științific. Cred că 
această formulă, cel puțin pentru fa
cultățile filologice și poate în special 
pentru cea de limbă și literatură ro
mână, mai ales dacă ținem seama că 
majoritatea absolvenților noștri vor 
deveni profesori în învățămîntul me
diu, iar nu cercetători științifici, este 
încă prematură din următoarele mo
tive ;

Se mai simt încă deficiente can
titative și calitative în pregătirea 
profesorilor secundari chiar din pro
moțiile recente, așadar trebuie să a- 
sigurăm un control riguros al cunoș
tințelor lo<r printr-un examen final 
general. Vechilii examen de licență 
nu era deosebit fundamental de ac
tualul examen de stat, ba chiar avea 
și teze, și cu toalte acestea exista pen
tru cei ce mergeau în învățămîntul 
secundar, după doi, trei ani de func
ționare, și examenul de capacitate — 
o binevenită riguroasă trecere în re
vistă a cunoștințelor concrete de spe
cialitate ale tinerilor profesori. Exa
men atît de deosebit de actualele 
examene de gradul I și II, definitivat 
etc., devenite cam formale și domi
nate de o anumită schematizare „me- 
todico-ped agogică “.

Practic, controlul cunoștințelor de 
ansamblu numai prin susținerea lu
crărilor devine mai greu și mai su
biectiv. Va fi totdeauna discutabil, 
dacă nu chiar contestabil, un rezultat 
negativ la un asemenea examen, pe 
motiv că întrebarea „fatală" era prea 
de amănunt, prea îndepărtată de su
biect, în afara cunoștințelor obliga
torii etc.

Un asemenea examen ar putea avea 
rost, deși el ar anticipa un eventual 
examen de admitere la doctorat, la o 
secție de cercetători a facultății, care 
se presupune a grupa studenți cu o 
serie de aptitudini speciale superioa
re de cercetare științifică. Cred că 
bibliotecile noastre de înalt nivel 
nici nu oferă suficiente posibilități 
— ca spațiu, în primul rînd — pen
tru elaborarea în același timp, relativ 
scurt, a unui număr atît de mare de 
lucrări științifice originale cum ar 
trebui să fie lucrările de stat în noua 
concepție. Dar studenții de la cursu
rile fără frecvență, în mare număr 
lucrînd la sate sau în orașe mici, fără 
biblioteci care să îngăduie adevărate 
cercetări științifice originale ?

în concluzie, consider că e bine să 
se ridice exigența în ce privește ni
velul științific al lucrărilor de stat 
și al susținerilor lor, dar să nu se 
renunțe de îndată, aș zice chiar : să nu 
se renunțe, pînă la reînființarea exa
menului de capacitate pentru învă
țămîntul secundar, la examenul oral 
în forma actuală, de natură să rea
lizeze un control încă absolut nece
sar, înainte de a încredința tineri
lor noștri absolvenți sarcina de mare 
răspundere de a învăța pe alții.

în legătură cu stimularea stăruin
ței în învățătură, cu o selecție me
reu mai bună, aș mai face două 
propuneri :

1) după anul II, studenții care n-au 
realizat media minimum 7 (șapte) să 
fie trecuți în anul 
stitut pedagogic de 
tate ;

2) după examenul 
au media sub 7,50 
diplomă deosebită, 
pentru a preda la clasele V—VIII.

Pentru buna calificare a absolven
ților noștri, firește, esențialul este 
însă mai cu seamă să îmbunătățim 
procesul de învățărnînt, calitatea cu
noștințelor ce le oferim și metodele 
pe care le folosim. Universita
tea nu poate oferi studenților ei, în 
anii de studiu, totalitatea cunoștințe
lor specialității, problemele ei esen
țiale, legăturile ei cu altele vecine și, 
mai cu seamă, metodologia ei. Dezi
deratul este de a-1 învăța pe student 
cum să studieze independent în do
meniul specialității sale, pentru a pu
tea să se informeze, să se țină la cu
rent, să-și adîncească și să-și lăr
gească după nevoie cunoștințele și 
după ce termină studiile și se des
parte de profesorii săi.

Pentru aceasta trebuie să dăm pro
cesului de învățărnînt un caracter 
mai creator. Studenții să fie 
niște tineri care studiază, se in
formează. caută, iar nu niște quasi- 
roboți, auditori mecanici ai cursuri
lor, care iau notițe sau le copiază și 
le învață conștiincios pe ale colegi
lor pentru a le recita apoi, fără o 
frămîntare și o cît de modestă parti
cipare proprie reală Ia elucidarea 
problemelor, la elaborarea soluțiilor, 
Ia înțelegerea profundă a perspecti
velor fiecărui fenomen. Pentru a în
făptui acest ideal, este recomandabil 
să punem la temelia • studiului nu 
audiența la cursuri, a căror impor
tantă calitativă nu trebuie minimali
zată, dar a căror pondere cantita
tivă, ca număr de ore, trebuie dimi
nuată, ci seminarul bine conceput și 
studiul individual serios, creator, 
bine îndrumat și sever controlat prin 
orele de consultații altfel concepute 
decît pînă acum. Pentru o asemenea 
formă creatoare de studiu, de adîn- 
cire și trăire a problemelor speciali
tății sale, studentul are nevoie — 
așa cum foarte judicios arăta într-un 
articol acad. G. Mihoc. rectorul Uni
versității noastre — de timp : timp 
pentru studiu individual, timp pentru 
reflecție, pentru a-și pune întrebări, 
pentru a face ipoteze, pentru a veri
fica și descoperi drumul adevărului. 
De aceea socotesc că 22-24 ore tre
buie să fie plafonul maxim al orelor 
de curs si seminar ale unui student, 
toate grunate, fără „ferestre", în 
cinci jumătăți de zile.

Această formă de muncă în facul
tățile noastre, care în esența ei e 
concepută mult mai plină de o nouă 
substanță decît poate părea la prima 
vedere, presupune însă și cadre di
dactice foarte bine calificate. Este 
de la sine înțeles că cerîndu-se foar
te mult acestor cadre, atît în ce pri
vește activitatea lor științifică perso
nală, cît și în ce privește calificarea, 
pregătirea pentru a răspunde sarci
nilor ce le revin, se cuvine ca și lor 
— ca și studenților — să li se lase

III al unui in- 
aceeași speciali-

de stat, cei care 
să primească o 
valabilă numai

timp suficient pentru asta, 
rea unui număr de ore

Fixa- 
rigid, 

același pentru orice facultate, mai 
ales pentru cele în care cadrul 
didactic n-are posibilitatea informă
rii temeinice și serioase, nici a cer
cetării științifice, va deveni o pre
vedere formală. Avem nevoie de ca
dre didactice pregătite și devotate, 
care nu numără orele de muncă, nu 
de acelea care sînt 
bucuroase să piardă 
prezente în facultate, 
efectiv ceva. Ceea ce, 
seamnă nici că pentru cadrele di-

uneori 
vremea 
fără să 
firește, nu în-

chiar 
fiind 
facă

puncte de vedere

dactice nu rămîne o obligație im
portantă legătura permanentă cu fa
cultatea și prezența lor cît mai 
eficace în mijlocul studenților. Cred 
însă pe de altă parte, așa cum mi se 
pare că s-a sugerat, că sarcinile ca
drelor didactice în procesul de edu
care a studenților s-ar cere ceva 
mai concret precizate.

O atenție deosebită trebuie acor
dată procesului de ridicare perma
nentă a calificării cadrelor existente 
prin control și forme adecvate de 
perfecționare, îndeosebi sub raport 
științific, pentru recrutarea unor noi 
cadre, pentru înlăturarea celor neco
respunzătoare. în acest scop, sînt ne
cesare cîteva măsuri concrete: 
promovarea de la lector în sus 
numai pe baza de titlu științific, lu-

crări științifice și concurs la care 
să se poată prezenta oameni ce înde- 

, plinesc condițiile chiar dacă nu fac 
parte din universitate. Luarea 
în discuție din cinci în cinci ani 
(sau alt număr de ani) în mod au
tomat a îndeplinirii condițiilor pre
văzute pentru promovarea prin con
curs la gradul superior și trecerea în 
alt domeniu de activitate pe baza 
unor norme ce vor trebui fixate, în 
cazul neîndeplinirii acestor condiții.

Pentru că titlul științific, în speță 
doctoratul, fără să ajungem la o fe
tișizare a lui, constituie și trebuie să 
constituie un criteriu hotărîtor 
calificarea și promovarea 
didactice universitare, 
vine să i se acorde o 
tanță.

S-au 
altele 
Iordan, 
necesitatea sporirii exigenței mai în- 
tîi la admitere și apoi la acordarea 
titlului. In orice caz, va trebui sta
bilit riguros că referent la o teză de 
doctorat nu poate fi decît cineva care 
are el însuși titlul de doctor sau e 
membru activ sau corespondent al 
Academiei, ca să nu ne aflăm în si
tuația uneori penibilă sau ridicolă 
că cineva devine doctor pe baza re
feratelor 
care doi

Teza 
să fie o 
tate, cu oarecare pretenții științifice. 
Ea să reprezinte o cercetare de 
reală erudiție, recentă, de preferință 
inedită și anume realizată, o contri
buție originală substanțială la lămu
rirea sau dezvoltarea domeniului res
pectiv. Numai astfel doctoratul va 
putea să-și îndeplinească rostul 
ce e chemat să-I aibă pentru asigu
rarea în învățămîntul superior a unor 
cadre didactice riguros calificate, în 
stare la rîndul lor să pregătească 
generațiile tinere.

în 
cadrejor 

și lui se cu- 
mare impor-

articole intre 
acad. Iorgu 

just
publicat cîteva 
și de către 
subliniindu-se în mod

a trei specialiști dintre 
n-au nici un titlu științific, 
de doctorat nu trebuie 
simplă lucrare de speciali-

In sala Dalles din Capitală 
a avut loc marți la amiază 
vernisajul celei de-a IV-a Ex
poziții bienale republicane de 
artă populară.

La festivitate au luat parte 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, reprezentanți 
ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni 
de artă și cultură, un numeros 
public. Au participat, de ase
menea, atașați de presă și co
respondenți ai presei străine a- 
flați în țara noastră.

In total la această bienală au 
participat peste 25 000 de cre
atori 
peste 
chise 
nale, 
expus aproape 59 000 obiecte 
realizate de ei.

In expoziția deschisă la 
București au fost înmănun
cheate aproape 1 200 din cele 
mai valoroase obiecte de artă 
populară, selecționate în eta
pele precedente ale bienalei, 
aparținînd unui număr de 874 
creatori din toate regiunile 
țării. ■>

Frumusețea folclorului ro
mânesc este reprezentată în 
expoziție prin piese de cos
tum, țesături, cusăturii împle
tituri, ceramică, lemn crestat, 
podoabe, cojoace, lucrări din 
piele, instrumente muzicale, 
picturi pe sticlă, obiecte legate 
de datini și obiceiuri.

populari care in cele 
1 000 de expozifii des- 
în etapele intercomu- 

raionale și regionale, au

e AGONIE ȘI EXTAZ — film pentru ecran panoramic : 
PATRIA (completare Permanențe) — 9; 12; 15; 18; 21.
• CĂLĂTORIA FANTASTICĂ — cinemascop : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 2088) — orele 20, REPUBLI
CA — 9; 11.30; 14; 16,45; 19,15; 21,30, STADIONUL DI
NAMO — 20,15 (la ambele completarea Io, Mircea Voie
vod), FESTIVAL (completare Tutunul) — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, la grădină — 19,45; 22.
e SĂ-MI FACEȚI MIE UNA CA ASTA ! : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GRĂDINA DOINA — 
20 (la ambele completarea Miinile pictorului), GRĂDINA 
CAPITOL (completare Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea București) — 19,45.
• CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cinema
scop : BUCUREȘTI (completare Tînjeaua) — 9; 11,15;
13,30; 16,30: 19; 21,15, FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,45; 21, EXCELSIOR — 9,45; 12,15; 15; 17,45; 20,15, ME
LODIA — 8,30; 11; 13,30; 16,15; 18,45; 21 (la toate trei ci
nematografele completarea Mărășești 1917—1967), GLO
RIA (completare Lucrările sesiunii Marii Adunări Națio
nale) — 9; 11,15) 13,30; 16; 18,30: 20,45.
• PANTERA NEAGRĂ — cinemascop : CAPITOL (com
pletare Tutunul) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. GRIVIȚA 
(completare Oameni deasupra orașului) — 9; 11,15;
16; 18,30; 20,45.
e CANALIILE : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,45, FLOREASCA (completare Tutunul) — 9; 11,15; 
16; 18,30; 20,45, MODERN — U,T, ",---- “
ARENELE LIBERTĂȚII — 20 (la ambele 
Orizont științific nr. 6/1967).
0 MÎNĂSTIREA DIN PARMA : CINEMATECA — 9,30;
12,15; 15,15; 18,15; 21.
0 CAUZE DREPTE — 9,30; 15; 18; 20,30; BRĂȚARA DE 
GRANATE — 12,15 : CENTRAL (completare Omagiu tea
trului românesc la 150 de ani de la primul spectacol în 
limba româtiiă).
0 OMUL PE CARE-L IUBESC — cinemascop : LUMINA 
(completare Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale) 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45.
e OMICRON : UNION (completare Succesul) — 15,30; 18; 
20,30.
O PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
0 CHEMAȚI-L PE MARTIN ; DOINA (completare Dacă 
o iubești) — 11,30.
0 RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : DOINA — 13,45; 16;
18,30; 21.
0 VULCANUL INTERZIS — ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 
7/1967 — MĂRĂȘEȘTI 1917—1967 : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
0 COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop : 
GIULEȘTI (completare Orizont științific nr. 7/1967) —
15,30; 18; 20,30, LIRA (completare Consfătuirea pe țară a 
lucrătorilor din industria chimică) — 15,30; 18; 20,30.
® ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — cinemascop : 

.-------POPOARE — 10; 16; 18,15; 20,30,
18; 20,30 (la ambele completarea

ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
COTROCENI — 15,30;

13,30;
18,30; 
13,30; 

9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, 
__ __ __lj completarea

Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din industria chimică). 
0 DOAMNA DE PE ȘINE — cinemascop : DACIA (com
pletare E mai bine așa ?) — 8,30—20,30 în continuare.
0 PRINTRE VULTURI — cinemascop : BUZEȘTI — 15,30; 
18, la grădină — 20,30, CRÎNGAȘI (completare Pectina) — 
15,30; 18; 20,30.
0 COMISARUL X — cinemascop : BUCEGI (completare 
Tutunul) — 16; 18,15, la grădină — 20,30, AURORA (com
pletare Dacă treci Podul Ponoarelor) — 8,30; 10,45; 13;
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20.
0 HIPERBOLOIDUL INGINERULUI GĂRIN — cinema
scop : UNIREA — 16; 18.15.
0 MARELE RESTAURANT — cinemascop : TOMIS — 
8,30; 11; 13,30; 16,15; 18,45; 21, la grădină — 20, FLAMURA
— 9; 12; 14,30; 17,30; 20,30 (la ambele completarea Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Brașov). 
0 VIAȚA LA CASTEL : FLACĂRA (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Ploiești)
— 15,15; 18.30; 20.45.
0 FRENCH CANCAN : VITAN (completare Judecata lui 
Paris) — 15,30; 18; 20,30.
0 DON GABRIEL — cinemascop : 14.30; DENUNȚĂTO
RUL — 16,30; 18,45; 21 : MIORIȚA.
0 DRAGOSTEA MEA : POPULAR (completare Cum 
zboară păsările) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, VOLGA (com
pletare Orizont științific nr. 7/1967) — 15,30; 18; 20,30.
O PESCARUL DIN LOUISIANA : ARTA (completare 
Orizont științific nr. 6/1967) — 15,30; 18; 20,30, la grădină
— 20. RAHOVA — 15,30; 18. la grădină — 20,15.
0 NU SINT DEMN DE TINE : MUNCA — 10; 16; 18; 20. 
0 LUPOAICA — cinemascop : MOȘILOR — 15,30; 18.
e TIMIDUL : COSMOS (completare Escapada) — 15,30; 
18; 20,30.
0 MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop : VIITORUL 
(completare Chemarea vulcanilor) — 15,30; 18; 20,30.
O TUDOR — cinemascop : GRĂDINA VITAN — 20.
0 ZODIA FECIOAREI — cinemascop : GRĂDINA UNI
REA — 20, GRĂDINA MOȘILOR — 20,30.
0 ROBII ; PROGRESUL — 15,30; 18; 20,30.
0 PENTRU UN PUMN DE DOLARI
DRUMUL SĂRII (completare Gustav, în alarmă) — 
17,30; 20.

cinemascop t 
15;

18,00 — Telecronica economică : în ce ritm se ating 
rametrii proiectați ?

18.30 — Emisiunea pentru copii : Ala-Bala.
19,00 — „Alma-Mater" 1 Opinii despre dezvoltarea 

vățămîntului superior.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletin meteorologic. Publicitate.
20,00 — Televacanță. Emisiune muzical-distractivă.
20,35 — „Orașe și orașe". Rîmnlcu Vîlcea și Buzău.
20.50 — Avanpremiera.
21,05 — Film artistic : „Ceea ce nu se uită".
22,20 — Telejurnalul de noapte.

pa-

în-

(Urmare din pag. I)

★ ★

pecetluite de Neagoe

Ion CAZABAN

a ferestrelor. Un alt 
Manole, ridicată pe 
fi zdrobit, in zborul

că nu înțeleg nimic 
fresca de deasupra

fast renas- 
decoruri și 
zeci de de- 
fură ochii,

mereu interesul.
cu

respiră isteria

Rced se mulțu- 
să execute iluslra- 
panoramic dună 
lui Stone. Nu-

...

Paul DIACONESCU
Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

450 de ani de la zidirea Mănăstirii Curtea de Argeș

Din aeeste ziduri

rile hotărîte ale unui impe
riu în plină expansiune. 
Neagoe fusese în tinerețea 
lui în Constantinopolul de 
cîteva decenii abia cucerit 
de la bizantini. El trecuse 
prin statele subjugate din 
sudul Dunării. Prin alianțe 
de familie era înrudit cu 
fosta casă domnitoare sîr- 
bească, pe atunci pribeagă, 
în chiar anii domniei lui în
cepe noua ofensivă spre 
nord-vest a lui Soliman 
Magnificul, care va supune 
alte țări creștine. Timpurile, 
cum ar fi spus Miron Cos- 
tin, nu erau de zidire, „ci 
de griji și suspinuri". Și to
tuși Neagoe zidește. Biseri
ca a fost zugrăvită în 1526 
de viteazul său urmaș și gi
nere, războinicul Radu de la 
Afumați, chiar în anul bă
tăliei de la Mohacs.

Evocînd aceste împreju
rări de politică internaționa
lă, ctitoria de la Argeș ne 
apare într-un nou și înalt 
înțeles. Monument de arhi
tectură și măiestrie, el este 
deopotrivă unul de opti
mism, curaj și încredere în 
viitor. Nici una din sumbrele 
perspective ale conjuncturii 
politice n-a înfrînt elanul 
creator al ctitorilor. Neagoe 
a așezat fără să șovăie te
meliile operei sale de cultu
ră în pămîntul românesc, • 
mărturisindu-și astfel con
vingerea că această zidire 
asemuită cu Sfînta Sofia nu 
va fi niciodată închisă între

turnurile minaretelor 
sora ei mai bătrînă din Con- 
stantinopol. Opera români
lor s-a înfăptuit în perspec
tiva veșniciei, a permanen
țelor, cu siguranța că acest 
pămînt locuit, muncit și îm
podobit de strămoși este o 
vatră a poporului în care 
focul creației trebuie să 
ardă înalt, fără spaima fur
tunilor. Așa zidiseră Mircea 
cel Bătrîn și Ștefan cel 
Mare, în răgazurile dintre 
bătălii; așa vor zidi Matei 
Basarab și Constantin Brîn- 
coveanu. Această voință îm
pletită, de creație și apăra
re, face ca în construcțiile 
trecutului, nostru să-l ghicim 
deopotrivă pe meșter și pe 
luptător. Construiește și a- 
pără, construiește fără tea
ma furtunilor, lucrează și 
împodobește, pentru urmași, 
piatra, pentru că apa trece, 
dar piatra rămîne. Monu
mentele noastre sînt zidite 
de mîini care știau la fel 
de bine mînui mistria, pe
nelul și sabia.

Construcția monumentului 
de Ia Argeș a fost un mesaj 
de pace luminoasă și crea
toare prin care poporul nos
tru a răspuns acum patru 
veacuri și jumătate furtunii 
pustiitoare ce învăluia Eu
ropa de sud-est. Puterilor 
hotărîte să impună lumii 
alte așezări pe temeliile fu- 
megînde ale războiului, ro
mânii le-au răspuns și prin 
luptă, dar și prin construcția

liniștită și trainic durată pe 
umerii puternici ai creației 
strămoșilor. Neagoe a clădit 
la Argeș pe temelia mai ve
che a ctitoriei lui Nicolae 
Alexandru Bas arab. Radu 
de la Afumați a împodobit 
cu splendide zugrăveli cti
toria înaintașului său. Matei 
Basarab a înnoit-o peste un 
secol și jumătate, Șerban 
Cantacuzino a reparat-o 
după cîteva decenii. Și ast
fel, ctitoria lui Neagoe tră
iește peste veacuri, ctitorie 
pe care poporul a crezut-o 
de-a pururi vie, pentru că, 
potrivit străvechiului mit al 
jertfei meșterului, artistul 
trebuie să se contopească cu 
lucrarea lui.

Acesta e monumentul pe 
care-1 sărbătorim azi. în zi
durile lui nu este numai pia
tra curată de Ia Albești, nu 
numai culorile pămîntului și 
florilor noastre, nu numai 
iscusința meșterilor, a zida
rilor și zugravilor, nu nu
mai voința de a crea trainic 
și frumos, dar însăși credin
ța că a construi pentru veș
nicie înseamnă a te confun
da cu opera, a-i da viață 
din viața ta. De patru se
cole și jumătate, bardul 
popular ca și poetul modem, 
călătorul străin și pietonii 
frumuseților țării, cercetăto
rul și iubitorul de cultură, 
țara întreagă aduc mănăsti
rii de la Argeș un omagiu 
adresat, prin această chinte
sență de măiestrie, înțelep
ciune și curaj, întregii civi
lizații românești.

Marți la Biserica episcopală de la Curtea de Argeș a avut loc o 
solemnitate prilejuită de împlinirea a 450 de ani de la zidirea bisericii.

Au luat parte Grigore Geamănu, secretarul. Consiliului de Stat, 
Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Dumitru Dogaru, secretar general al Departamentului Culte
lor, Constantin Sandu, președintele Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional Argeș, și reprezentanți ai organelor locale.

Au fost prezenți membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, 
în frunte cu patriarhul Justinian, numeroși preoți. Au participat, de 
asemenea, ca invitați șefi și reprezentanți ai cultelor din țara noastră, 
precum și ai cultelor ortodoxe de peste hotare.

Detalii ornamentale la Mănăstirea Curtea de Argeș

Ctitorie de faimă a Țării Românești, Mănăstirea Curtea de Argeș 
a sărbătorit ieri, împreună cu zeci de mii de vizitatori, 450 de ani de 
la zidirea sa, înfăptuită de Neagoe Basarab.

Monument de o inegalabilă originalitate, „desăvîrșit echilibru al 
frumuseții", cum o considera Nicolae Iorga, Mănăstirea Curtea de Argeș 
este privită ca un simbol al geniului creator românesc. După atâtea 
și atâtea generații, construcția, realizată în marmură șlefuită și sculp
tată, impresionează și azi prin concepția arhitectonică, prin subtilita
tea și armonia detaliilor, desăvîrșite cu o înaltă măiestrie și finețe 
artistică. Mii de oameni se opresc în dreptul mormintelor lui Neagoe 
Basarab și Radu de la Afumați. Vizitatorii admiră îndelung cei 12 
stâlpi de susținere cu ornamente spiralate, frumusețea îmbinării arca
delor, dantelăria de piatră a briielor exterioare, 
popas emoționant are loc la fîntîna meșterului 
locul unde — după cum spune legenda — s-ar 
său, iscusitul constructor.

Imagini vechi și noi ale mănăstirii, hrisoave
Basarab sînt cercetate în expoziția istorico-documentară deschisă cu 
acest prilej. Expoziția atestă continuitatea populației din Valea Ar
geșului încă din epoca paleolitică, prezintă obiecte de ceramică și 
unelte care au aparținut dacilor și romanilor, mărturii ale înteme
ierii voievodatului lui Seneslau, documente din secolul XIII, vestigii 
evocatoare ale dezvoltării Țării Românești sub domnitorii Basarabi.

Vizitatorii sînt atrași și de o altă expoziție care reflectă evo
luția de-a lungul vremii a portului și îndeletnicirilor locuitorilor din 
Valea Argeșului, zonă de o mare bogăție artistică, adevărat tezaur 
etnografic și folcloric. Ii și zăvelci, zeghi și cușme, lacre de zestre, 
ornamentate de meșteri din Sălătruc, Mălureni sau Nucșoara, vase 
de lut ars impresionează prin frumusețea lor de o mare simplitate și 
autenticitate.

De aici, din Curtea de Argeș, mulți vizitatori pornesc mai departe 
spre alt monument, ctitorie a zilelor noastre : barajul, hidrocentrala 
și lacul de acumulare de la Vidraru.

Numeroși turiști s-au îndreptat, de asemenea, spre tradiționalul 
bilei anual. Păstrînd însemnele târgului de odinioară, locul de schimb 
al produselor aduse de la șes cu cele coborîte de la deal și munte,, 
bîlciul impresionează prin bogăția și varietatea mărfurilor aduse la 
vinzare, prin măiestria unor produse ale artei noastre populare — ma
rame țesute în fir de borangic, plocade de lină, ceramici etc.

După-amiază, pe o scenă amenajată la marginea târgului, are loc 
un mare spectacol interpretat de artiști amatori, spectacol care transmi
te parcă mesajul vechilor meșteri ai artei populare de pe meleagurile 
Argeșului. Dansurile bătrînești, jucate de moșnegii din Aref, care își 
poartă vîrsta cu semeție, se împletesc cu străvechile melodii „zise" din 
fluier de o echipă de fluierași din comuna Corbi. Sînt mult apreciate și 
costumele specifice, care păstrează în țesătura lor firul unei inspirații 
vechi de secole.

Seara, sub lumina reflectoarelor, asistăm la spectacolul cu piesa 
” • J" ’ Ț i Tărchilă, pusă în scenă de teatrullo, Mircea Voievod" de Dan

Alexandru Davila" din Pitești, în regia lui Constantin Dinischiotu. 
Replicile răsună cu o vigoare neobișnuită în însăși curtea vechii biserici 
domnești, ctitorită de Basarabi in secolul al XIV-lea. Istoria suie spre 
noi, respiră parcă din aceste ziduri, din aceste brazde de pămînt călcate 
de atâția domnitori și oșteni ai Țării Românești. In decorul natural al 
ruinelor curții domnești, completat cu cîteva elemente scenografice în 
spiritul construcției originale, scena cuprinde șase planuri de acțiune, 
pe care se desfășoară, ca în tablourile unei vaste fresce, epoca de luptă 
a domniei lui Mircea cel Bătrin, eforturile sale pentru consolidarea 
independenței și suveranității tânărului stat român.

Intre brîiele de piatră ale zidurilor ridicate aici in urmă cu veacuri, 
replica finală a marelui domnitor sună puternic, ca un jurămînt: 
„Toată viața mea am fost un apărător de pămînturi românești pe care 
le-am tocmit într-o singură țară, Io Mircea Voievod și domn, singur 
stăpînitor a toată Țara Românească, de la plaiurile de pește munți și 
pînă departe, la Marea cea mare".

Ieri, la Curtea de Argeș, zeci de mii de oameni au trăit o zi plină de 
momente încărcate de puternică emoție, aducînd prinosul lor de recu
noștință marilor bărbați, ctitori de țară și de datină românească. Opera 
lor nepieritoare rămîne ca o pildă veșnic vie, transmisă peste generații, 
preluată și dusă mai departe cu înalt patriotism și demnitate națională 
în epoca noastră de avînt constructiv, de noi și mărețe zidiri sociale 
și spirituale.

E un film destul de 
lung, aproape cît două 
filme, și nu exagerăm de 
loc, pentru că, de fapt, 
sînt două... Primul, un 
documentar (pregeneric) 
onest și obișnuit, nu-și 
propune decît să ne în
fățișeze capodoperele ră
mase de la Michelange
lo, nu vrea să fie mai 
mult decît o prezenta
re cursivă, iar aparatul 
insistă instructiv de a 
lungul, de-a latul și îm
prejurul unor sculpturi 
vestite, cum se proce
dează în asemenea ca
zuri. Al doilea — fil
mul propriu-zis — este 
ecranizarea unui episod 
important din cunoscu
ta biografie romanțată 
„Agonie și extaz" de 
Irving Stone. Greșeala 
cineaștilor a fost,* de la 
început pînă la sfîrșit, 
că n-au vrut să facă 
mai mult decît o pre
zentare sau o biografie 
romanțată, urmărindu- 
se în grandioase imagini 
panoramice doar firul 
unei anecdotici de efect. 
Cu alte cuvinte, că n-au 
vrut mai mult decît 
„succesul de casă". Să 
nu-i imputăm altceva 
regizorului Carol Reed. 
E suficient și atît. Acest 
meșteșugar abil a lu
crat totul la mari pro
porții, dar i-aL fost r.iai 
ușor să reconstituie de
corativ o epocă, eroii și 
evenimentele ei, decît să 
le aprofundeze singur 
și să le regîndească sen
surile. ~ 
mește 
ții în 
cartea
mai că în ambianța fas
tuoasă, bogată, amplu 
desfășurată în spațiu, a- 
testînd o minuțioasă in
formare scenografică, 
personajele apar și mai 
liniare, și mai sumar ca
racterizate.

în acel 
centist de 
costume cu 
talii care-ți 
ori în vastitatea peisaje
lor filmate din unghiuri 
atractive, sînt necesare 
personaje într-adevăr de 
o mare forță și bogăție 
lăuntiică pentru a ne re
ține 
Dar din opoziția __ 
Papa Iulius al II-lea, 
preocupările lui Michel
angelo se rezumă la do
rința de a se ocupa de 
sculptură și la onorarii
le neîncasate... Cîteva 
secvențe sînt rezervate 
pentru a ne arăta mîn-

dria și tenacitatea artis
tului, drama iubirii sale, 
ce-i dă o aureolă de 
„damnat". Iulius este un 
bătrîn cu toane și zgîr- 
cit, însă în fond îl apre
ciază pe Michelangelo 
și nu ascultă de vorbele 
intriganțiloi. Dramatur
gie, totul este 
și dozat după 
uzuală rețetă.

Simplismul 
gic se însoțește 
cetare cu spectaculosul. 
Spectaculoase sînt mo
mentele de război puse 
în cadru cu grijă și a- 
mănunte de pictor aca
demic, spectaculoase 
sînt și momentele de in
spirație : artistul 
tîlnește „sfinții" 
tavernă sau are 
nea „Genezei", 
pe o creastă de 
lîngă cerul purpuriu al 
zorilor. Nu contează ba
nalitatea concepției ce 
escamotează realitatea, 
nici lipsa de subtilitate, 
contează doar spectacu
losul. Spectaculoasă este 
și mizeria eroului, și 
criza de orbire — cînd 
se prăbușește de pe 
schele — și dragostea sa 
fără speranță... Cău
tarea continuă a e- 
fectelor și abundenta 
decorativului duc 
un film exterior 
Cărcat, dar deficitar 
substanță. Portretul 
Michelangelo se adap
tează unei anumite men
talități (despre artist ca 
erou de superproduc
ție) : capătă fizicul im
presionant al lui Charl
ton Heston, este un vi
zionar bîntuit de reve
lații și nu un gînditor, 
poartă cicatricea unei 
iubiri zdrobite, trăiește 
și nu trăiește printre 
oameni, de care-1 des
parte ceva inexplicabil... 
Cu atîtea date conven
tionale, portretul dă de 
bănuit, ca un „fals". Pe 
parcurs, opoziția dintre 
creator și Iulius se des
tinde prin intervenția 
accentelor 
final, Papa 
calitățile și 
fața lui. 
își impune 
păcat însă 
admirativă _ _.o___
lor costumați, rotindu-’și 
privirile în Capela Six- 
tină, este atît de tea
trală și de stereotipă ! E 
clar 
din 
lor.

combinat 
cea mai

psiholo- 
fără în-

își în- 
într-o 
viziu- 
înălțat 
munte,

comice. în 
îi recunoaște 
se înclină în 
Michelangelo 
valoarea — 
că mimica 
a figuranți-
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AFACERILOR EXTERNE

AL IRANULUI
Ministrul afacerilor externe al 

Iranului, Ardeshir Zahedi, și per
soanele oficiale oare îl însoțesc 
au depus marți dimineața o co
roană de flori la Monumentul 
Eroilor luptei pentru Libertatea 
Poporului și a Patriei, pentru So
cialism.

★
Marți dimineața, Ardeshir Za

hedi, ministrul afacerilor externe 
al Iranului, a făcut o vizită pro
tocolară ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

★
Marți după-amiază, ministrul a- 

facerilor externe al Iranului, Ar
deshir Zahedi, și persoanele oficiale 
care îl însoțesc au făcut o vizită 
la Muzeului Satului și în diferite 
cartiere ale Capitalei.

în timpul vizitei, ministrul ira
nian a fost însoțit de Pavel Silard, 
ambasadorul României la Teheran.

(Agerpres)

CONVORBIRI OFICIALE
La Ministerul Afacerilor Exter

ne al Republicii Socialiste Româ
nia au început, tnarți dimineața, 
convorbirile oficiale între Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al României, și Ardeshir Za
hedi, ministrul afacerilor externe 
al Iranului.

La convorbiri au participat din 
partea română Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Pavel Silard, ambasadorul 
României la Teheran, Ștefan Cleja, 
ambasador, director în M.A.E., și 
Nicolae Șipoș, director adjunct în 
M.A.E.

Din partea iraniană au luat parte 
Mohammad Reza Amir-Teymour, 
subsecretar de stat pentru aface
rile politice, Soltan H. V. Sanan-

daji, ambasadorul Iranului la 
București, Mohammad Hassan 
Pouyani, director în Ministerul 
Afacerilor Externe al Iranului, și 
Shapour Bahrami, directorul Se
cretariatului ministrului afaceri
lor externe.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind stadiul 
actual al relațiilor bilaterale din
tre România și Iran, posibilitatea 
dezvoltării continue și multilate
rale a acestor relații. Au fost dis
cutate, de asemenea, principalele 
probleme actuale ale situației in
ternaționale.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, de în
țelegere reciprocă.

Semnarea onor acorduri

romano-iraniene
La încheierea convorbirilor din

tre ministrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, și 
ministrul afacerilor externe al Ira
nului, Ardeshir Zahedi, la Minis
terul Afacerilor Externe a avut 
loc, marți la amiază, solemnitatea 
semnării acordului de colaborare 
culturală dintre Republica Socia
listă România și Iran.

Acordul a fost semnat de mi
niștrii afacerilor externe ai celor 
două state.

La semnare au fost de față Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ion Pas, președintele In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Costin 
Nădejde,..adjunct, al ministrului în- 
vățămîntulul, prof. dr. Radu Voi-

nea, secretarul general al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, membrii celor două delegații 
și alte persoane oficiale.

în aceeași zi, a avut loc sem
narea documentelor privind schim
bul instrumentelor de ratificare a 
acordului de cooperare economică 
și tehnică între România și Iran.

Documentele au fost semnate din 
partea română de Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, iar din partea iraniană 
de Soltan H. V. Sanandaji, amba
sadorul Iranului la București.

La semnare au fost de față Va
lentin Steriopol, adjunct al minis
trului comerțului exterior, funcțio
nari superiori din M.A.E., membri 
ai ambasadei Iranului la București 
și alte persoane oficiale.

BINEM OFERIT OE MINISTRUL

AFACERILOR EXTERNE ROMÂN
Marți seara, ministrul afacerilor 

c-xterne al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, a oferit 
la Palatul Consiliului de Stat un 
dineu în onoarea ministrului afa
cerilor externe al Iranului, Ardes
hir Zahedi.

Au luat parte Bujor Almășan, 
ministrul minelor, Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
Mihai Bălănescu. ministrul poștelor 
și telecomunicațiilor, Adrian Di-

mitriu, ministrul justiției, reprezen
tanți ai conducerii altor ministere 
și instituții centrale, oameni de 
știință și cultură, funcționari su
periori din M.A.E.

Au participat persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe ministrul aface
rilor externe al Iranului.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
Corneliu Mănescu și Ardeshir Za
hedi au rostit toasturi.

(Datorită închiderii ediției, relata
rea toasturilor rostite va fi publi
cată în ziarul de mîine).

Adunare festivă 
cu prilejul Zilei presei romane

Cu prilejul Zilei presei române, 
la Casa Ziariștilor din Capitală, 
marți după-amiază a avut loc o 
adunare festivă, la care au parti
cipat conducători ai ziarelor, nu
meroși redactori și colaboratori ai 
presei centrale și publicațiilor pe
riodice, corespondenți voluntari, 
muncitori tipografi.

Au luat parte reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
ai altor instituții centrale, precum 
și corespondenți ai presei străine.

Despre „Ziua presei române" a 
vorbit tovarășul Constantin Mitea, 
redactor-șef adjunct al ziarului 
„Scînteia".

Presa română de astăzi, a subli

niat vorbitorul, continuatoare a ri
nei bogate tradiții democrat-revo- 
luționare, își face un titlu de mîn- 
drie din a milita neobosit pentru 
promovarea ideilor partidului, a 
idealurilor socialismului și comu
nismului, din a desfășura o acti
vitate susținută pentru transpune
rea în viață a acestor înalte idea
luri.

In încheierea adunării un grup 
de artiști bucureșteni au susținut 
un recital muzical-literar.

★

Cu același prilej, Uniunea Zia
riștilor a oferit un cocteil.

(Agerpres)

Sesiune de comunicări științifice 
consacrată bătăliilor

de la Mărăști, Mărășești și Oituz
Marți, 15 august, a avut loc se

siunea de comunicări științifice 
consacrată celei de a 50-a aniver
sări a bătăliilor de la Mărăști, Mă
rășești și Oituz, organizată de In
stitutul de studii istorice și social 
politice de pe lingă G.G. al P.G.R., 
Institutul de istorie „Nicolae Ior- 
ga" al Academiei Republicii Socia
liste România și Academia Mili
tară Generală. Cuvîntul de deschi
dere a sesiunii a fost rostit de 
Gheorghe Zaharia, director adjunct 
al Institutului de studii istorice și 
social-politice de pe lingă G.G. 
al P. C. R. In continuare au 
fost prezentate comunicările : „Si
tuația României în vara anului 
1917“ de prof. univ. Miron Gon-

stantinescu și dr. Vasile Liveanu, 
„Operațiile armatei române in 
campania din 1917" de col. Ion 
Cupșa, „Eroismul maselor în lupta 
împotriva cotropitorilor" de col. 
Constantin Nicolae și col. Aurel 
Petri, „Reprezentarea în opere de 
artă a vitejiei românilor în marile 
bătălii din iulie-august 1917“ de 
conf. univ. Dumitru Almaș, „În
semnătatea victoriilor de pe fron
tul din România din vara anului 
1917“ de Gheorghe Zaharia. Cuvîn
tul de închidere a sesiunii a fost 
rostit de generalul de armată Ion 
Tutoveanu, comandantul Academiei 
Militare Generale.

Cronica Z M @ 9

O delegație a Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tovarășul 
Nicolae Stoian, membru al Birou
lui C.C. al U.T.C., a plecat la Mos
cova pentru a lua parte la un sim
pozion internațional consacrat ce
lei de-a 50-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

★
Marți, la Casa de cultură a 

I.R.R.C.S. din Capitală a avut loc 
o seară de filme, producție a stu
diourilor indiene, organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a Zilei 
independenței Indiei.

Au participat membri ai condu
cerii Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, precum și Amrik 
Singh Mehta, ambasadorul Repu
blicii India la București, și membri 
ai ambasadei.

★
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a independenței Pakistanu
lui, Institutul român pentru rela-

țiile culturale cu străinătatea a or
ganizat marți la Casa raională de 
cultură „16 Februarie" din Capi
tală, o seară de filme realizate de 
studiourile din această țară.

Au participat membri ai condu
cerii Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, precum și Jamsheed 
K. A. Marker, ambasadorul Repu
blicii Islamice Pakistan la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

*

Cu prilejul apropiatei deschideri 
a ediției de toamnă a Tîrgului in
ternațional de la Leipzig, atașatul 
comercial al Ambasadei R. D. Ger
mane la București, Wilfried Haufe, 
a organizat marți o conferință de 
presă. Au fost prezenți numeroși 
ziariști români și corespondenți ai 
presei străine.

Seara, cu aceeași ocazie a avut 
loc un cocteil.

(Agerpres)

A apărut nr. 8/1967 al revistei

„Lupte cte chsi6S
Revista are următorul cu

prins : Editorial : Glorioasa a- 
niversare a eliberării patriei; 
ION CUPȘA : Mărăști, Mără
șești, Oituz — expresie a e- 
roismului poporului român ; S. 
NICA-SlRBEȘTI, GH. MlRZAC : 
Gospodărirea cit mai bună a 
fondurilor de acumulare în co
operativele agricole de pro
ducție ; T. ROȘU : Un imbold 
creator. 90 de ani de la apa
riția cărții lui Engels „Ănti- 
Duhring" ; G. ZÂNE: „Capita
lul" și relațiile agrare din Prin
cipatele Române ; CORNEL 
POPA : Gnoseologia marxistă 
și cercetarea științifică con
temporană.

La rubrica SOCIOLOGIE, 10- 
NESCU CONSTANTIN semnea
ză articolul : Bugetul de timp 
al muncitorilor. Rubrica DEZ
BATERI CU PRIVIRE LA DEZ

VOLTAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
SUPERIOR cuprinde articolele: 
Pregătirea biologilor de EU
GEN A. PORA și Studiul isto
riei în universități de D. BER- 
CIU și GH. CAZAN.

Revista mai cuprinde : la 
rubrica DOCUMENTAR — A. 
PUIU, O. CIULEA : Comerțul 
exterior al României; la ru
brica CARTEA DE ARTĂ — 
DAN GRIGORESCU : „încercări 
critice" de FR. SIRATO ; OC
TAVIAN BARBOSA : „Eseuri și 
cronici plastice" de O. W. CI- 
SEK. La rubrica RECENZII — 
CECILIA IONIȚA : O carte
contemporană despre istoria 
străveche a omenirii, iar la ru
brica REVISTA REVISTELOR — 
Discuții despre marxism în re
vista „Science and Society" 
(CORNEL ALMAȘAN).

ORT
ACTUALITATEA LA BASCHET

România 60

R. D. Germană 58
fiSTĂZI ARE LOC 

REVANȘA MECIULUI

Echipa masculină de baschet a 
țării noastre și-a inaugurat ieri 
noul sezon internațional, susținînd 
o întîlnire amicală cu reprezenta
tiva R.D. Germane. Partida, găzdu
ită în nocturnă pe terenul amena
jat lîngă Sala Floreasca din Capi
tală, s-a încheiat cu scorul de 
60—58 (27—20) în favoarea sporti
vilor români. în prima repriză, im- 
primînd jocului un ritm rapid încă 
de la început, ei au derutat dese
ori apărarea adversă și au înscris 
de patru ori succesiv. în conti
nuare, oaspeții au echilibrat rapor
tul de forțe, reușind în cîteva rîn
duri să reducă handicapul la dife
rențe minime. O desfășurare ase
mănătoare a avut și repriza se
cundă, cu deosebirea că baschet- 
baliștii noștri au alternat mai des 
perioadele de joc foarte bun cu 
altele situate la polul opus. Ori
cum, victoria lor — ce putea fi 
obținută la un scor mai conclu
dent — merită aprecieri pozitive, 
avînd în vedere caracterul de ve
rificare al meciului, cît și valoarea 
cunoscută a echipei R. D. Germa
ne (clasată pe locul VI la ultima 
ediție a „europenelor"). Cei mai 
buni realizatori ai selecționatei 
române au fost Alin Savu (17 
puncte) și Novac (14). Dintre oaspeți 
s-au remarcat Hinzer, Knoll și Prall.

Revanșa va avea loc astăzi, pe 
același teren, începînd de la 
ora 20.

In cîteva
FINALA DE DUBLU-MIXT 

TURNEULUI DE TENIS 
VIAREGGIO a revânit 
Gourlay (Australia)-Năstase (Româ
nia), 
Mac 
nala 
tîlnl 
viei

A 
DE LA 

cuplului

care a dispus cu 6—1, 6—3 de 
Lemon, Taylor (Anglia). în fi- 
masculină de simplu se vor în- 
Pietrangeli (Italia) și Jovano- 

(Iugoslavia), iar în cea feminină
Giordgiani (Italia) și Riedl 
Germaniei).

(R.F. a

ECHIPA DE FOTBAL PETROLUL 
PLOIEȘTI A JUCAT LA : 
BURG cu formația Post i 
denburg. Fotbaliștii români 
vins cu 3—1 prin punctele 
de Grozea (2) și Roman, 
gazde a înscris Rappahn.

SELECȚIONATA DE
FRANȚEI a întîlnit din 
petown, reprezentativa 
Sud Africane. Jocul s-a 
egalitate : 6—6.

MAGDE-
Neubran- 

l au în- 
> marcate 

Pentru

RUGBI A 
nou, la Ca-

Republicii 
încheiat la

IN NOUA EDIȚIE A „CUPEI EU-

! DE PREIUTINDENI
| .....»

I
I
I
I

I

10000 CONVORBIRI

TELEFONICE

SIMULTANE
Specialiștii Institutului de radio 

din Moscova și ai Institutului de 
telecomunicații din Budapesta au 
realizat proiectul unui sistem de linii 
de radio-releu, care va lega cele 
două capitale. Sistemul va permite 
transmiterea simultană a 10 000 de 
convorbiri telefonice sau șase pro
grame de televiziune la distanța de 
12,5 mii kilometri. Experimentarea 
sistemului va fi efectuată încă în 
toamna acestui an pe un poligon 
special lîngă Moscova.

COD POȘTAL
Anual, în Italia sînt manevrate în 

medie 6 miliarde de scrisori, ve
deri etc. Un asemenea volum de co
respondență, cu perspective rapide 
de creștere, a devenit din ce în ce 
mai dificil de sortat. Funcționarii 
poștali trebuie să aibă un serios ba
gaj de cunoștințe geografice, memo
rie capabilă să înmagazineze cîteva 
mii de denumiri de străzi și car
tiere, o asemenea dexteritate îneît 
să manevreze nu mai puțin de o 
mie de scrisori pe oră.

Pentru a înlesni munca lor, Italia 
va introduce sistemul de cod poștal, 
un cifru de 5 numere, care indică 
unitatea poștală a adresantului. Pri
ma cifră arată una din cele 10 zone 
poștale în care a fost împărțit teri
toriul țării ; a doua — una din cele 
10 provincii în care se subdivide 
zona; a treia este întotdeauna ori 
cifra unu ori zero, în funcție de 
localitatea de destinație — princi
palul oraș de provincie sau o locali
tate secundară; cifrele 4 și 5 in
dică numărul oficiului poștal și al 
zonei din centrul populat. Ad
ministrația poștei a expediat benefi
ciarilor numărul de cod corespunză
tor liecărei adrese.

APA - ARTICOL
DE EXPORT

„Cupa Bucureștiului

CICLISM:
ti

duminică, 
vor putea

Vineri, sîmbăta și 
matorii de baschet 
mări desfășurarea celei de-a 
ediții a competiției amicale „Cupa 
Bucureștiului", la care urmează să 
participe echipele Greciei, Români
ei, Ungariei și selecționata orașului 
Leningrad.

★
Dubla întîlnire cu reprezentativa 

R.D. Germane, ca și cele din cadrul 
„Cupei Bucureștiului", se înscriu în 
programul de pregătire și verifi
care al baschetbaliștilor români 
înaintea Campionatelor europene 
din Finlanda (28 septembrie—10 
octombrie). Din lotul echipei noas
tre, antrenat de Al. Popescu și C. 
Călugăreanu, fac parte următorii 
jucători : M. Albu, Gh. Novac, A. 
Cernea, A. Savu, Gh. Barău, D. No- 
sievici, M. Dimancea, R. Diacones- 
cu, E. Iecheli, H. Demian, Cr. Po
pescu, N. Bîrsan și T. Tarău.

Prima distincție sporrivâ : Brevetul de înotător

„Criteriul juniorilor
C. Tudoran — învingător în etapa a ll-a

Competiția internațională de ci
clism „Criteriul juniorilor" a con
tinuat ieri la Constanța cu desfă
șurarea probei de 30 km contra- 
cronometru individual. Victoria a 
revenit, lui G. Tudoran („Tinărul 
metalurgist" — Brăila), care a rea
lizat timpul de 43’44”. El a fost

urmat de I. Nagy (Ungaria) — 
43’58’’ și B. Hocke (R. D. Germa
nă) — 44’55". In clasamentul ge
neral conduce G. Tudoran cu 3h 
06’23”, urmat la 14” de Nagy. As
tăzi are loc o probă de 50 km ce 
se va desfășura în circuit pe stră
zile orașului Gonstanța.

vremea

rînduri
ROPEI" Ia box vor participa 9 echi
pe alcătuite din pugiliști sub 21 de 
ani, repartizate după cum urmează : 
Seria I : Iugoslavia. Irlanda. U.R.S.S.; 
seria a Il-a : R.D. Germană. Polo-

nia. Tara Galilor; seria a III-a: 
Franța, Italia. România.

LA QUEBEC A ÎNCEPUT UN 
TURNEU DE TENIS LA CARE PAR
TICIPĂ jucători renumiti din Asia, 
Australia, Europa și America. în 
primul tur al probei de simplu, Ma
nuel Santana (Spania) l-a învins cu 
6—0, 6—3 pe Belkin (Canada), iar Ni
kola Pilici (Iugoslavia) cu 6—3, 4—6, 
6—3 pe Mukerjea (India).

® Federația de ciclism a Olan
dei continuă lupta „antidoping". 
După retragerea titlului de cam
pion al tării lui Eef Dolman, care 
la sfîrșitul unui recent concurs a 
refuzat să i se facă examenul me
dical, un alt rutier a primit sanc
țiuni din motive asemănătoare ; 
este vorba de Wim Koopman, 
căruia i s-a anulat victoria într-o 
cursă de sprint (200 m) și a fost 
suspendat pe timp de o lună.

® Administrația clubului de 
fotbal Internazionale Milano a 
început vînzarea abonamentelor 
pentru vizionarea meciurilor echi-

pei sale în noul sezon. Este in
teresant de arătat că soțiile abo- 
naților... beneficiază de un tarif 
redus.

• Revista americană „Ring 
Magazine" continuă să-l recu
noască deținător al titlului mon
dial de box la categoria grea pe 
Cassius Clay, suspendat de 
W.B.A. pentru refuzul de a-și sa
tisface serviciul militar. In clasa
mentul lunar al revistei, Cassius 
Clay este urmat de tînărul Joe 
Frazier, campion olimpic la To
kio, care ca profesionist l-a scos 
recent din luptă pe canadianul 
George Chuvalo.

Ieri în tară : vremea a fost 
în general instabilă, cerul s-a 
menținut mai mult noros. S-au 
semnalat ploi locale și averse, 
însoțite de descărcări electrice 
în toate regiunile tării, excep- 
tînd Oltenia, unde ploile au a- 
vut un caracter izolat. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit, cu 
intensificări temporare în Olte
nia de nord-vest. La ora 14 tem
peratura oscila între 15 grade 
la Zalău și Huedin și 28 de gra
de la Băilești. Huși. Tulcea și 
Medgidia. în București : vremea 
a fost ușor instabilă, cu cerul 
temporar acoperit. Au căzut a- 
verse însoțite de descărcări elec
trice. Vîntul a suflat slab, pînă 
la potrivit. Temperatura maxi
mă a atins 27 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 17, 18 și 19 august. în țară : 
vreme în încălzire treptată, 
cer schimbător. înnorări 
accentuate se vor produce
jumătatea de nord a tării, unde 
vor cădea ploi temporare. în 
rest, ploi izolate. Vînt potrivit 
din vest. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 11 si 21 de 
grade, iar maximele între 22 si 
32 de grade. îm București : vre
me în încălzire treptată. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea a- 
verse slabe în cursul după-a- 
miezii. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura în creștere 
ușoară.

O firmă de export din orașul 
scoțian Dumbarton a obținut in 
Statele Unite o comandă privind 
livrarea unei cantități de apă la 
prețul de 5,8 milioane mărci. Sin
gura calitate a apei este că ea 
provine dintr-un rîu scoțian din 
apropierea orașului, fiind foarte 
căutată de consumatorii de 
whisky din 11 state americane și 
din Ilawai. Ei sini de părere că 
whisky-ul nu-și arată adevăratele 
sale calități decit băut împreună 
cu apă din Scoția.

ÎNĂLȚIMEA 

SUEDEZILOR
In Suedia s-a constatat că înălți

mea medie a oamenilor a crescut 
foarte mult în ultimii ani. Pînă în 
1970, afirmă cercetătorii, aproximativ 
2 milioane de suedezi nu vor mai 
încăpea în paturile standard, de 195 
centimetri. Comisia de standardizare 
din Suedia îngrijorată de această si
tuație a propus să se adopte pentru 
paturi standardul de 200—210 centi
metri. Această propunere va provoca 
însă greutăți constructorilor deoare
ce pune problema modificării para
metrilor camerelor de dormit. La 
rezolvarea problemei participă Insti
tutul de stat pentru cercetări în do
meniul construcțiilor, care este che
mat să elaboreze recomandări de noi 
gabarite pentru locuințe și de stan
darde pentru mobilă.

STIMULAREA 
BACTERIILOR 
DIN SOL

Revista engleză „Spectrum" a- 
rată că a fost elaborată o metodă 
de stimulare a activității bacte
riilor din sol care alimentează 
plantele cu azot. Această metodă 
prevede introducerea în sol umed 
a unei soluții de amoniac conți- 
nînd 29 la sută azot.

Bacteriile solului transformă a- 
moniacul în azot, dar numai a- 
tunci cînd solul este destul de în
călzit ; în solul rece, bacteriile își 
încetează activitatea. Aceasta în
seamnă că dacă amoniacul se in
troduce în sol de la mijlocul lunii 
noiembrie pînă la mijlocul lunii 
martie, el va rămîne intact pînă 
cînd temperatura solului nu va 
depăși 40 grade F, temperatură 
la care bacteriile încep să trans
forme amoniacul in azot, care 
este tocmai atunci necesar plan
telor.

cu 
mai 

în I

In Republica Federală a Germaniei 
au fost prezentate nu de mult pri
mele aparate de telefon cu tele
viziune produse de întreprinderea 
„Siemens". Transmisia sunetului și 
a imaginii interlocutorilor se face 
prin cabluri obișnuite de telefon

I



GENEVA PEKIN

Deschiderea
sesiunii

pentru Comerț 
si Dezvoltare
9

Acțiunile mercenarilor conduși 
de colonelul Jean Schramme care 
continuă să mențină sub controlul 
lor importantul oraș Bukavu, ca
pitala provinciei Kivu; provoacă o 
adîncă indignare în întregul Con
go. După cum s-a mai anunțat, 
luni, Ia Kinshasa, a avut loc o mare 
demonstrație de protest în cursul 
căreia manifestanții au devastat 
birourile ambasadei belgiene. Re- 
ferindu-se la acest incident, agen
ția France Presse arată că opera-

țiunile întreprinse de mercenarii 
lui Schramme ar putea duce la o 
ruptură între Kinshasa și Bruxelles. 
Agenția citează declarațiile făcute 
luni seara de Albert Mavungu, unul 
din liderii partidului președintelui 
Mobutu, care a acuzat ambasada 
Belgiei de la Kinshasa de a fi 
fost „un birou de recrutare a mer
cenarilor". Mavungu a dat merce
narilor un termen de zece zile pen
tru a abandona pozițiile ocupate la 
Bukavu.

ÎN SERIE...
State ale Federației Ara
biei de sud sub controlul
forțelor de eliberare

AMBASADORUL
ROMÂNIEI PRIMIT
DE LIU NING I

MOSCOVA

Simpozion consacrat
Revoluției din Octombrie

GENEVA 15 (Agerpres). — La 15 
august s-au deschis la Geneva lu
crările celei de-a V-a sesiuni a 
Consiliului O.N.U. pentru Comerț 
și Dezvoltare.

Lucrările sesiunii vor avea ca 
obiectiv principal pregătirea celei 
de-a Il-a Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvol
tare (UNCTAD) care urmează să 
se desfășoare în februarie-martie 
1968 la New Delhi.

în afară de aceasta, Consiliul va 
mai analiza și alte aspecte impor
tante ale comerțului internațional 
ca : principiile relațiilor comerciale 
internaționale, relațiile comerciale 
dintre țări cu sisteme social-eco- 
nomice diferite, comerțul cu pro
duse de bază, manufacturate etc.

Din delegația țării noastre la se
siunea Consiliului fac parte tovară
șii : Titus Cristureanu, vicepreșe
dinte al Camerei de Comerț a Re
publicii Socialiste România, șeful 
delegației, Octavian Bărbulescu, di
rector adjunct în M.A.E., Alexan
dru Zamfir, director adjunct în 
M.C.E., supleanți, precum și con
silieri și experți.

CONGO : Mercenari în apro
pierea orașului Bukavu, asupra 
căruia și-au instaurat controlul 

în urmă cu cîteva zile

După greva 
clanșată săptămîna 
chemarea forjelor 
tuafia în Aden 
rămînă încordată, 
urma mitralierii de 
le britanice a unor clădiri în care 
s-au refugiat patrioji arabi, în car
tierul Al-Kahira a izbucnit un mare 
incendiu. Au fost distruse aproxi
mativ 200 de case. Peste 1 000 de 
persoane au rămas fără adăpost. 
Concomitent se intensifică acjiunile 
forjelor de opozijie în celelalte 
teritorii ale Federafiei Arabiei de 
sud. Agenjia United Press Inter
national informează că marji la 
Aden au sosit știri potrivit cărora 
într-un alt sfat al Federajiei Arabiei 
de sud, Dathina — forjele de eli
berare împreună cu populajia au 
atacat închisoarea și au eliberat pe 
definu.tii politici, obligînd, în ace
lași timp, pe șeful statului, șeicul 
Abdul Gader Binshaye, să demi
sioneze. Dacă aceste știri vor fi 
confirmate, subliniază agenjia ci
tată, înseamnă că forjele de opo- 
zifie care luptă împotriva autori
tăților instalate de Marea Britanic 
vor fi luat controlul asupra a cinci 
dintre statele Federajiei — Dhala, 
Muflihi, Lahej, Shai și Dathina.

generală de- 
treculă la 

patriotice, si- 
continuă să 

Luni, în 
către frupe-

PEKIN 15 (Agerpres.) — Liu 
Ning-i membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. Chinez, l-a primit pe 
ambasadorul României la Pekin, 
Aurel Duma, la cererea acestuia. A 
fost de față Ciao Guan-hua, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

MOSCOVA 15. — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu trans
mite : La Moscova au început marți 
lucrările simpozionului internațio
nal consacrat celei de-a 50-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Timp de opt zile, 
în ședințe plenare sau în secții de

specialitate, peste 100 de tineri e- 
conomiști, sociologi, juriști, filozofi 
și istorici din Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, Iugoslavia, 
Mongolia, Polonia, România, Unga
ria și Uniunea Sovietică vor pre
zenta 75 de referate și comunicări.

Festivitățile

de la Brazzaville
BRAZZAVILLE 15 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul marți la festivită
țile organizate cu prilejul celei de-a 
patra aniversări a Revoluției con
goleze, din august 1963, președin
tele Republicii Congo (Brazzaville), 
Massemba-Debat, a rostit un dis
curs în care a exprimat hotărîrea 
țării sale de a promova o politică 
de neutralitate și de a contribui la 
destinderea încordării internațio
nale. Neutralitatea, a subliniat De- 
bat, nu înseamnă însă indiferență 
față de evenimentele ce au loc în 
lume. Niciodată nu am aplaudat și 
nu vom aplauda barbariile comise 
de colonialiștii portughezi, agresiu
nea americană în Vietnam sau ac
țiunile mercenarilor în Congo 
(Kinshasa). Președintele Massemba- 
Debat a reafirmat hotărîrea po
porului congolez de a continua 
lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui, sub orice formă s-ar manifesta. 
El a exprimat totodată sentimen
tele de prietenie pe care le nutreș
te țara sa față de statele care res
pectă independența și suveranitatea 
Republicii Congo (Brazzaville).

in nordul Rhodesiei

Ciocniri violente
între patrioți
și armată

SALISBURY 15 (Agerpres). — 
într-un comunicat oficial al auto
rităților de la Salisbury s-a anunțat 
că în nordul Rhodesiei, în regiunea 
Matableland, au avut loc duminică 
ciocniri violente între „forțele de 
ordine" și un grup de patrioți 
rhodesieni. Doi soldați au fost uciși 
iar patru răniți din rîndul forțelor 
represive. S-a anunțat, de aseme
nea, că în cursul luptelor forțele 
guvernamentale au fost sprijinite 
de aviație.

Reprezentanța din Dar Es-Sala- 
am a partidului Uniunea poporului 
african Zimbabwe (Zapu), interzis 
de autoritățile rasiste a dat publi
cității un comunicat potrivit că
ruia săptămîna trecută detașamen
tele de patrioți africani din Rho
desia au lansat un alt atac, la sud 
de Kariba.

între state de la egal la egal
Intervenția delegatului român în Comitetul special al O.N.U. 

pentru principiile de

GENEVA 15 (Agerpres). — Co
mitetul special al Organizației Na
țiunilor Unite pentru codificarea 
principiilor de drept internațional 
privind relațiile prietenești și coo
perarea între state care își desfă
șoară lucrările la Geneva, a exami
nat principiu] egalității suverane. 
Luînd cuvîntul la acest punct, de
legatul român Dinu Mărășescu, a 
arătat că principiul suveranității 
statelor impune ca relațiile dintre 
ele să se stabilească de 
egal. Respectul reciproc 
nității statelor pornește de la pre- 
miza egalității acestora, oricare ar 
fi întinderea teritoriului lor, numă-

la egal la 
al suvera-

drept internațional

rul locuitorilor, forța economică, 
sistemul economic, politic și social 
sau gradul de dezvoltare. El a sub
liniat că este necesar să se includă 
în formularea principiului exami
nat, dreptul fiecărui stat de a-și 
afirma personalitatea, de a-și alege 
și dezvolta liber propriul sistem e- 
conomic, politic și social, dreptul 
de a dispune liber de bogățiile na
ționale și de resursele naturale, 
dreptul statelor de a participa la 
soluționarea problemelor interna
ționale care privesc interesele lor 
legitime precum și dreptul statelor 
de a exclude de pe teritoriile lor 
bazele militare străine.

REPRESIUNI ANTICOMUNISTE ÎN SUDAN
con- 
luni 
con- 
pre- 
Co-

KHARTUM 15 (Agerpres). 
Comitetul pentru elaborarea 
stituției Sudanului a anunțat 
introducerea în proiectul de 
stituție a unui articol care 
vede interzicerea Partidului
munist din Sudan. Acest articol, 
care a fost aprobat după violente 
și prelungite dezbateri, va fi su
pus spre aprobare Adunării Gene
rale a Sudanului, care urmează să 
ratifice noua constituție, înainte 
de alegerile legislative ce trebuie

să aibe loc la începutul anului 
viitor.

Interzicerea Partidului Comu
nist din Sudan și eliminarea celor 
8 deputați comuniști din Adunarea 
Generală au fost hotărîte de guvern 
cu un an în urmă. Hotărîrea a pro
vocat reacții foarte puternice în 
rîndul oamenilor politici sudanezi, 
fiind considerată drept ilegală de 
către înalta Curte de Justiție a 
Sudanului.

Declarația M.A.E. 
al R. D. Vietnam

HANOI 15 (Agerpres). — După 
cum transmite V.N.A., un purtător 
de cuvînt al Ministerului Afaceri
lor Externe al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație prin care 
se condamnă energic Statele Unite 
pentru bombardarea a numeroase 
regiuni din zona demilitarizată și 
regiunea Vinh Linh de pe teritoriul 
R. D. Vietnam. Bombardamentele 
au provocat multe pierderi în rîn
dul oamenilor și de bunuri ma-dul oamenilor 
teriale.

Intensificarea 
lor întreprinse 
împotriva zonei 
turi de raidurile aeriene asupra ca
pitalei, orașul Hanoi, și hotărîrea 
de a disloca și mai multe trupe 
americane și satelite în Vietnamul 
de sud ilustrează planul cercurilor 
imperialiste americane de a in
tensifica și extinde războiul de 
agresiune din Vietnam, a spus 
purtătorul de cuvînt.

El a subliniat că Ministerul Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam 
cere guvernului american să pună 
capăt tuturor activităților militare 
din zona demilitarizată, să respecte 
cu strictețe statutul acestei zone, 
să înceteze necondiționat bombar
darea și toate celelalte acte de 
război împotriva R. D. Vietnam.

bombardamente- 
cu avioane „B-52" 
demilitarizate ală-

DELHI

Sărbătoarea
proclamării 
independenței

DELHI 15 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 20-a aniversări a 
proclamării independenței Indiei, la 
Delhi a avut loc marți o adunare 
festivă la care au participat cîteva 
sute de mii de persoane. Cu acest 
prilej a luat cuvîntul Indira 
Gandhi, primul ministru al țării, 
care a vorbit despre realizările ob
ținute de India în cursul celor două 
decenii de independență. Ea a che
mat la întărirea unității poporului 
ca o condiție necesară pentru pro
gresul țării în viitor.

Cu prilejul sărbătoririi indepen
denței au avut loc festivități pe 
tot cuprinsul țării.

Criza din Partidul socialist .japonez
TOKIO 15 — Corespondentul A- 

gerpres F. Țuiu transmite: Dezba
terile care au avut loc recent în 
cadrul sesiunii extraordinare a 
Dietei japoneze în legătură cu pro
iectul de lege privind sănătatea și 
asigurările sociale au scos la iveală 
existența unei crize în sînul Parti
dului socialist japonez, principala 
organizație de opoziție din țară. 
Ea s-a manifestat violent după ce 
majoritatea membrilor partidului 
au respins proiectul de compromis 
prezentat de președintele partidu
lui Kozo Sasaki, și de secretarul 
său general, Tomoni Narita, proiect 
negociat în prealabil cu celelalte 
partide politice.

Acest incident însă nu este apre
ciat ca o cauză a izbucnirii crizei 
ci numai ca un pretext care a dus 
la intensificarea ei. Pentru prima 
oară, semnele unor „adînci tulbu
rări" au ieșit la suprafață cu pri
lejul alegerilor generale din ianua
rie. Observatorii politici apreciază 
că după ultimele alegeri Partidul 
socialist japonez suferă de o anu
mită „distribuție schimbată" a pu
terii sale în camera inferioară a 
Dietei, în sensul că apariția parti
dului Komeito pe scena parlamen
tară a redus majoritatea și posibi
litățile de manevră de care se bu
curau socialiștii ca singura forță 
de opoziție însemnată.

„Atomul pașnic 
în slujba progresului 
tuturor statelor

gg
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Comisia națională de energie 
nucleară a dat publicității ftirea 
despre descoperirea în Brazilia a 
primului zăcămînt de uraniu cu 
înaltă concentrare (2-4 la sută). 
Zăcămîntul se află situat în îm
prejurimile localității Pocos de 
Calda din statul Minas Gerais, 
unde se fac intense explorări din 
1961. Un raport amănunțit asu
pra acestei descoperiri urmează 
să fie prezentat în curînd prefe- 
dintelui republicii, însoțit de opi
nia specialiftilor asupra posibili
tăților concrete de utilizare a 
minereului respectiv în cadrul 
planului de dezvoltare a energiei 
nucleare în scopuri pașnice.

In prezent reactoarele de cerce
tări existente în Brazilia utilizea
ză uraniu înnobilat provenit din 
Statele Unite, fiind supuse con
trolului periodic din partea fur
nizorului. Se știe că de mai mult 
timp se extrag cantități aprecia
bile de toriu din nisipurile mo- 
nazitice prezente în mai multe 
regiuni, însă inexistența de reac-

agențiile de presă transmit
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® Vizita președintelui R. S. F. Iugoslavia în Irak 
® Cancelarul Kiesinger la Washington © Eliberarea 
lui Fernando Arrabal

La Bagdad au incePut marți convorbirile dintre președintele Iraku
lui, Abdul Rahman Aref, și președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
care a sosit în Irak pentru o scurtă vizită oficială. Agenția irakiană de in
formații anunță că în cursul întrevederii cei doi oameni de stat discută 
probleme internaționale, situația din Orientul Mijlociu și probleme de 
interes comun pentru Irak și Iugoslavia. Totodată, ministrul de 
externe al Pakistanului, Sharifuddin Pirzada, care face o vizită în Irak, a 
înmînat președintelui Irakului, Abdul Rahman Aref, un mesaj din partea 
președintelui Ayub Khan, anunță postul de radio Ragdad.

Tratativele economice 
sovieto-vietnamezeau încePut 
la 15 august la Moscova. Delegația 
sovietică este condusă de Vladimir 
Novikov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, iar cea vietnameză de Le 

' Thanh Nghi, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. Viet
nam. Au fost discutate probleme refe
ritoare la lărgirea relațiilor economice 
dintre cele două țări (T.A.S.S.)

Oficialitățile N.A.S.A. au dat 
publicității o fotografie repre- 
zentînd suprafața Pămîntului 
luminată de Soare. Ea a fost 
realizată la 8 august de ca
merele de luat vederi de pe 
„Lunar Orbiter-5“ de la o dis
tanță de 340 000 km depărtare 
pe Pămînt. In fotografie se pot 
distinge cu claritate Grecia 
și Italia, țările Orientului Apro
piat, Marea Roșie, Canalul 
de Suez și întreaga coastă a 
Africii Orientale.

Convorbire Ponomariov-
Carrillo. La Moscova a avut loc o 
convorbire între Boris Ponomariov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., și Santiago 
Carrillo, secretar general al P.C. din 
Spania, care se află la odihnă în 
Uniunea Sovietică. Cu acest prilej, s-a 
făcut un schimb de păreri în proble
me actuale ale situației internaționale 
și ale mișcării comuniste.

Volumul „Problemele 
metaforei" de Tudor 
VÎOHU a aP&rut recent în edi
tura Universității din Buenos 
Aires în traducerea profesorului 
Manuel Serrano Perez. Calificîn- 
du-l „drept una din marile auto
rități cu răsunet mondial în do
meniul literaturii", prefața succin
tă elogiază sensibilitatea, erudiția, 
profunda cunoaștere a valorilor 
literaturii universale, talentul 
scriitoricesc al regretatului cărtu
rar român.

Secretarul general al 
O.N.U. O Thant numit p6 Er- 
nesto Thalmann, șeful Departamentu
lui organizațiilor internaționale în ca
drul Ministerului Afacerilor Externe al 
Elveției, în calitate de reprezentant 
personal al secretarului general al 
O.N.U., la Ierusalim. Thalmann, va 
avea misiunea de a culege informații 
la fața locului asupra situației din Ieru
salim după măsurile de anexare a păr
ții iordaniene a orașului luate de gu
vernul izraelian.

întrevedere Pearson-Poleanski. Primul ministru canadian, 
Lester Pearson, l-a primit pe Dmitri Poleanski, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., care se află în Canada în fruntea unei delegații 
sovietice. Au fost discutate probleme referitoare la relațiile canadiano-sovietice, 
precum și unele probleme internaționale de interes comun pentru cele două 
părți.

Lucrările reuniunii Comitetului de coordonare pen
tru construirea unei autostrade a Asieiau fost inaugurate marți 
de primul ministru al Afganistanului Mohammad Hashim Maiwandwal. Repre
zentanți a 12 țări discută posibilitatea construirii unei autostrăzi care să lege 
un mare număr de țări asiatice.

Delegația guvernamenta
lă a Republicii Mali condusă de 
Seydou Badian Kouyate, care a făcut 
o vizită de cîteva zile în R. P. Chineză, 
a părăsit marți Pekinul îndreptîndu-se 
spre patrie. In cursul vizitei a fost 
semnat un acord economic.

Întrevedere Johnson- 
Kiesînger. Mart’. au început con
vorbirile între președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, și cancelarul R. F. a 
Germaniei, Kurt Kiesinger, care se 
află într-o vizită oficială în Statele 
Unite împreună cu vicecancelarul și 
ministrul de externe Willy Brandt. în 
cursul convorbirilor, scrie agenția 
U.P.I., oficialitățile americane și vest- 
germane vor încerca „să elimine cau
zele fricțiunilor care au afectat în 
ultimele luni relațiile dintre aceste țări 
aliate".

Seminarul internațional 
de studii privind „Educația cetățeneas
că și politică a femeii" organizat de 
O.N.U. în colaborare cu guvernul fin
landez s-a încheiat la Helsinki. La 
dezbateri au luat parte reprezentante 
ale organizațiilor de femei din 28 de 
țări. Din România a participat o de
legație condusă de Mia Groza, vice-

Conferința miniștrilor economiei, finanțelor și petro
lului ai țărilor arabe s"a deschis marți la Ragdad. Ea a fost convocată 
pe baza hotărîrii Conferinței miniștrilor de externe arabi de la Khartum și are 
drept obiectiv elaborai ea unei politici comune a acestor țări în domeniul eco
nomic, în vederea lichidării urmărilor conflictului armat din Orientul Apropiat. 
După cum anunță agenția M.E.N., la ședința inaugurală a luat cuvîntul pre
ședintele Irakului, Abdul Rahman Aref.

Patru noi cutre
mure de pămînt de 
slabă intensitate au 

înregistrate 
după-amiază 

satul francez 
Arette (în apropie
rea Pirineilor de 
jos). Agenjia France 
Presse precizează 
că acestea n-au a- 
gravat pagubele 
materiale provoca
te de cutremurele 
din noaptea prece
dentă. Populația 
continuă operațiu
nile de înlăturare a 
ruinelor pentru re
cuperarea bunuri
lor.

președintă a Consiliului Național al 
Femeilor.

Cooperare mondială în 
domeniul telecomunicațiilor 
prin sateliți, a Pr°Pus președin- 
dele Johnson într-un mesaj adresat luni 
Congresului american. Totodată, John
son a anunțat crearea unei comisii 
speciale însărcinate cu revizuirea po
liticii guvernamentale în domeniul te
lecomunicațiilor.

Fernando Arrabal a fost 
eliberat. în urma unei puternice 
acțiuni de protest pe scară națională 
organizată de cercurile intelectuale din 
Spania, autoritățile franchiste au fost 
silite să elibereze din închisoarea Ca- 
rabanchel, pe baza unei cauțiuni de 
50 000 de pesetas, pe cunoscutul poet 
spaniol Fernando Arrabal, arestat în 
mod abuziv luna trecută.

118 firme engleze au comu- 
nicat că vor lua parte la Tîrgul in
ternațional de la Leipzig, care va avea 
loc în luna septembrie. Acest fapt este 
apreciat la Londra ca o nouă mărtu
rie a tendinței cercurilor de afaceri din 
Anglia spre extinderea continuă a co
merțului cu țările socialiste.

toare pentru acest element radio
activ fi — mai ales — preponde
rența intereselor străine au făcut 
ca minereul să fie exportat în 
S.U.A. la prețul de 30 dolari per 
tonă. Descoperirea anunțată de 
Comisia națională de energie nu
cleară este calificată de editoria
lul ziarului „Correio da Manha" 
drept „bază pentru intrarea Bra
ziliei în era atomică". ^Această 
perspectivă — continuă editoria
lul — capătă o fi mai mare sem
nificație în acest moment dud 
se fixează poziția braziliană pri
vitoare la politica nucleară fi 
cînd interese retrograde încearcă 
să ne condamne să rămînem 
etern în postura de clienți săraci 
ai clubului atomic. Nu avem timp ; 
de pierdut, căci ar fi nociv pen- ££ 
tru interesele dezvoltării națio
nale să repetăm grefelile trecu
tului".

Este ftiut că la Geneva, în ca
drul dezbaterilor din Comitetul 
celor 18 asupra problemelor nedi- 
seminării nucleare, Brazilia se si
tuează pe poziția potrivit căreia în 
epoca actuală, de amplă revolu
ție tehnico-ftiințifică, progresul e- 
conomic este strîns legat de fo
losirea pafnică a energiei nuclea
re. De aceea, în ce privește luarea 
unor măsuri de neproliferare a 
armei atomice, Brazilia susține — 
alături de alte țări — necesitatea 
de a se asigura drepturi fi po
sibilități egale pentru toate ță
rile, fără nici o discriminare, de 
a folosi cuceririle științei nucle
are în scopul dezvoltării lor paf- 
nice.

Ministrul minelor fi energiei, 
Costa Cavalcanti, a făcut cunos
cut că guvernul studiază o serie 
de proiecte ale specialiftilor bra
zilieni privind producerea pe 
scară largă de radioizotopi fi 
utilizarea acestora în agricultu
ră, medicină, în procesul de con
servare a alimentelor fi pentru 
desalinizarea apei oceanului în 
zona aridă din nord-estul țării. 
Totodată se află într-o fază avan
sată de elaborare proiecte privind 
construirea de centrale atomo- 
electrice care să contribuie sub
stanțial la sporirea capacității e- 
nergetice a țării. Insufi prefedin- 
tele republicii, Costa e Silva, a 
subliniat în repetate rînduri hotă
rîrea Braziliei de a-fi dezvolta 
multilateral sectorul energiei nu
cleare în conformitate cu intere
sele naționale de progres econo
mic fi tehnic.

In presă se publică opinii ale 
șavanților brazilieni care descriu, 
între altele, enormele avantaje ce 
ar decurge din utilizarea în vii
tor a energiei nucleare la să
parea de canale fi la alte lucrări 
de proporții „Am intrat cu întîr- 
ziere în epoca aburului fi apoi în 
cea a electricității fi de aceea, cu 
atît mai mult, nu putem întîrzia 
intrarea în epoca atomului fără 
consecințe din cele mai grave po
sibile pentru dezvoltarea noastră 
ca națiune independentă" — 
spunea ministrul de externe Ma- 
galhaes Pinto. Poziția guvernului 
în acest domeniu se bucură de 
aprobarea generală a brazilienilor.
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