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Studiile efectuate pînă în pre
zent pentru organizarea științi
fică a producției și a muncii în 
întreprinderile miniere au scos 
în evidență rezerve importante 
de creștere a eficienței econo
mice 
urma 
acum, 
cestui 
au fost depășite cu 
sută la producția globală, 
3,2 la sută la producția marfă. 
Productivitatea muncii a crescut 
cu 5,1 la sută față de plan și 
au fost realizate 97 milioane lei 
economii peste plan. în vede
rea îmbunătățirii în continuare 
a producției și a muncii s-au 
stabilit o serie de noi măsuri. 
Calculele efectuate arată că în 
perioada 1967-1970, ca urmare a 
aplicării măsurilor stabilite, se 
vor obține — față de prevede
rile planului cincinal — sporirea 
economiilor cu peste 1,1 miliar
de Iei și reducerea cheltuielilor 
pe 1 000 lei producție marfă cu 
2,9—5,9 la sută anual.

(Agerpres)

în această ramură. în 
măsurilor aplicate pînă 
în primele 7 luni ale a- 
an sarcinile de plan 

3,1 la 
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o Întrebare pusă tot mai frecvent de orga

NELE ECONOMICE Șl DE CONTROL FINANCIAR:

PLANUL DE PRODUCȚIE
9

AL ÎNTREPRINDERII
A FOST ÎNDEPLINIT.
DAR CU CE CHELTUIELI
MA TERI ALE?

Publicăm în pag. a IlI-a concluziile unei investigații la trei unități textile

Noii profesori își iau 
în primire posturile

1 septembrie 1967 ! Pen
tru citeva mii de tineri 
profesori — actuala promo
ție de absolvenți a univer
sităților și institutelor pe
dagogice — o .dată, ce va 
rămîne memorabilă : pre
zentarea la catedră. înca
drarea în munca nobilă de 
educator, pentru care s-au 
pregătit ani de-a rîndul. cu 
pasiune și migală.

Poate mai mult decît în 
alte profesiuni. începutul 
în activitatea pedagogică 
înseamnă pentru tînăr e- 
motii. neliniște, un noian 
de frămîntări și semne de 
întrebare : va reuși să se 
facă înțeles și ascultat de 
elevi ? Va reuși să le trans
mită cunoștințele? Va 
reuși să-si apropie clasa ? 
Cum îl vor privi profesorii 
cu mai multă experiență ? 
Povestesc despre acestea 
mai toti profesorii care au 
lăsat de mult în urmă pri
ma lor lecție la catedră.

Tinerilor profesori de azi.

pregătirea temeinică, seri
oasă din anii de facultate, 
orizontul larg de cultură 
le dau dreptul să fie încre
zători în forțele proprii, să 
pornească cu hotărîre. en
tuziasm și curai în noua 
lor activitate. Dar atenția 
și atitudinea prietenească 
cu care colectivele peda
gogice ale școlilor îi vor 
primi în mijlocul lor. grija 
și solicitudinea cu care îi 
vor înconjura forurile de 
învătămînt si organele lo
cale sînt hotărîtoare. pen
tru ca activitatea noilor 
profesori să înceapă în cele 
mai bune condiții. în orașe 

o
bunei 
sluji- 
vorba

a-și raioane s-a creat 
devărată tradiție a 
primiri a tinerilor 
tori ai scolii. „Nu e 
numai de cadrul festiv al
întîlnirii cu noii sosiți — 
cosideră în această ordine 
de idei prof. Dumitru Voi- 
cu, șeful secției de învă- 
tămînt a Sfatului popular 
regional Oltenia. Ci. în pri-

Meșterii

Ion HOREA

S-ar părea că Expoziția republicană de 
artă populară deschisă la Dalles ar scoate 
pe creatorii ei din anonimat. însăși prezența 
celor trei meșteri cu uneltele lor în fața 
publicului modifică într-un fel sentimentul 
obișnuit pe care ți-1 dau piesele de muzeu 
ori noțiunea de „artă populară" proiectată 
în timp și spațiu, nedefinit. Impresia aceasta 
nu durează însă decît în urmărirea cîtorva 
din semnatarii exponatelor, fiind stăpînit de 
un tulburător sentiment al timpului adunat cu 
acul și cu dalta în mișcarea cotidiană a vieții 
oamenilor. Aranjarea expoziției pe regiuni 
administrative și nu pe zone folclorice obligă 
ochiul nostru la urmărirea motivelor și punc
telor de interferență, accentuînd impresia de 
călătorie într-un spațiu geografic, pe cît de 
familiar pe atît de ispititor. Dar aceste obiec
te sînt expresia vieții. însăși. Sînt plocatele, 
covoarele, oalele, blidele, furcile, prosoapele, 
îmbrăcămintea și podoabele oamenilor de 
toate zilele. Nimic nu-ți e străin, totul e fa
miliar și te plimbi prin sălile expoziției ca 
prin țară. Ideea de artă circulă peste tot și 
prin tot, ca sîngele într-un organism al ființei 
colective, din care faci parte. Totu-i făcut ca 
o necesitate a frumosului și, dincolo de cio
plituri și broderii, dincolo de smalțuri și 
țesături, în alcătuirea miraculoasă a acestei 
geometrii spirituale recunoști tărîmurile 
care-ți unduie în suflet, cu oamenii lor ce 
constituie permanența ființei poporului nostru.

Cu cîteva excepții (lucrările aparținînd 
școlilor de artă, în care se simte interpretarea 
motivelor populare, statuetele lui Popa Ni- 
colae, de o valoare cu totul particulară, ori 
portretele lui Stan Pătraș care, detașate din 
lumea lor din Săpînța și din interpretarea 
laic-funebră, rămîn doar simple curiozități), 
expoziția impune prin faptul autentic al crea
ției populare, în care utilul trece cu degajare, 
firesc, în spațiile artei, căutîndu-și expresia 
în formele din adine articulate ale frumosului. 
Sub legea supremă a autenticității, roata 
olarului continuă de la începutul veacurilor 
să se învîrtească, brîglele războaielor să 
bată, suveica să înoate miraculos prin razele 
firelor de borangic, prin apele inului și cînepii

mul rînd. de crearea din 
vreme a acelor condiții 
materiale necesare muncii 
si traiului tinerilor noștri 
profesori. Și în acest an. 
sfaturile populare . raionale 
s-au îngrijit să le asigure 
cazare, combustibil, posi
bilitatea de a lua masa la 
diferite cantine. La Motru. 
Baia de Aramă și în alte 
localități, majoritatea ca
drelor didactice au primit 
locuințe în blocurile nou 
construite. Vom tine în 
continuare legătura cu cei 
nou încadrați în posturi 
pentru a-i ajuta să se aco
modeze cu munca, să-si re
zolve diferitele probleme 
personale11. Preocupări ase
mănătoare ne-au fost sem
nalate si din regiunile Ar
geș. Mureș-Autonomă Ma
ghiară etc.

Multi dintre proaspeții 
absolvenți nici n-au mai 
așteptat ziua de 1 septem
brie pentru prezentarea la 
catedră. La Băilești si Ca
lafat; la Negrești sau Lu
duș ei au venit cu mult 
înainte la secțiile de învă
tămînt pentru a afla amă
nunte despre școlile în 
care vor. lucra, dornici să 
se acomodeze, să se fami
liarizeze cu noul lor cadru 
de activitate înainte de a 
păși la catedră. „Nu-i mai 
puțin adevărat că unii din
tre absolvenți au venit ca 
să ne anunțe că... nu se vor 
prezenta la școlile unde au 
fost repartizați — relata 
pfof. Angela Popa. șefa 
secției de învătămînt a Sfa
tului popular regional Bra
șov. Iar motivele invocate 
sînt din cele mai diferite ; 
unele întemeiate, altele — 
cele mai multe — fără un 
temei cît de cît serios11.

Dar să ne oprim puțin 
asupra acestor „motive11. 
Să-i lăsăm de la bun înce
put la o parte ne aceia ca- 
re-si închipuie că pedago
gia, se poate face numai în 
Capitală sau în marile 
orașe ale tării, pe cei care 
își trădează nobila profe
siune preferind orice fel 
de alte „aranjamente11 de
cît să se despartă de atrac
țiile urbane. Asupra aces
tora. facultatea, profesorii, 
organizațiile de tineret 
n-au reușit să-si exercite 
în măsura cuvenită influ
enta educativă, n-au găsit 
cele mai potrivite căi de 
formare a conștiinței pro
fesionale. a sentimentului 
de răspundere socială.

Unii absolvenți își moti
vează cererile de schim
bare a locului înscris pe 
repartizare prin dorința de 
a lucra în comuna sau ra
ionul natal, în apropiere 
de familie. După cum se 
știe, criteriul principal în 
repartizarea tinerilor pro
fesori la catedră îl consti
tuie pregătirea profesiona
lă. respectiv media obți
nută. în ordinea căreia se 
aleg posturile vacante. Nu-i 
mai puțin adevărat însă că. 
de la caz la caz. situația 
socială a unor tineri ab
solvenți reclama mai multă 
atenție si solicitudine din 
partea comisiilor de repar
tizare. Nu era greu de pre
supus că o profesoară al 
cărui sot lucrează la Țg. 
Jiu riu se va duce să pre
dea la o scoală din regiu
nea Iași.

Florica DINULESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Lacul de acumulare și ecluzele hidro
centralei de pe Bistrița — Bacău II

Foto : Agerpres
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Importante regle
mentări privind 
vînzarea unor bu
nuri de consum și 
mărirea răspunderii 
producătorilor și 
comerțului față de 
cumpărători

La Palatul Consiliului de Miniș
tri au avut loc în cursul dimineții 
de luni convorbiri oficiale între 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, și primul 
ministru și ministru al afacerilor 
externe al Danemarcei, Jens Otto 
Krag.

La convorbiri au participat din 
partea română: Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor externe, 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului' de Stat pentru Cultură 
și Artă, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor

externe, Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Gheorghe Ploeșțeanu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Copenhaga, și Nicolae Atanasiu, 
director ad-interim în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea daneză au participat: 
Svend Aage Sandager Jeppesen, 
ambasadorul Danemarcei la Bucu
rești, Jens Christensen, ambasa
dor, subsecretar de stat ad
junct în Ministerul Afacerilor Ex
terne al Danemarcei, Gunnar Sei- 
denfaden, ambasador, subsecretar

de stat adjunct în M.A.E., Kai Jo
hansen, subsecretar de stat adjunct 
în M.A.E., Richard Wagner Han
sen, consilier al Ambasadei 
Danemarcei la București, Per 
Green și Soren-Ole Olsen, secre
tari ai primului ministru.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, de înțelegere reciprocă, a 
avut loc un larg schimb de vederi 
privind dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări și unele proble
me ale situației internaționale.

(Agerpres)

Dejun oferit de președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu soția, a oferit luni 
un dejun, în saloanele Palatului 
Consiliului de Miniștri, în onoarea 
primului ministru și ministru al 
afacerilor externe al Danemarcei, 
Jens Otto Krag, și a soției sale.

Au luat parte Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, Bujor Alină- 
șan, ministrul minelor, Mihai Su
tler, ministrul economiei forestiere, 
Matei Ghigiu, ministrul construc

țiilor pentru industria chimică și 
rafinării, Bucur Șchiopu, ministrul 
industriei alimentare, Ion Pas, pre
ședintele Institutului român pen
tru relațiile., culturale cu străină
tatea, Gheorghe Ploeșțeanu, amba
sadorul României la Copenhaga,

(Continuare în pag. a V-a)

lN ZIARUL DE AZI:

PILULA AMARA
A REMUȘCARII
ancheta socială d« Haralamb ZINCĂ

Și a sosit clipa pronunțării sentin
ței... Răsună glasul metalic al jude
cătorului :

„...în numele poporului hotărăște :
1) în temeiul articolului 236 (...) 

delapidare (...) condamnă pe incul
patul P. Romul, născut în 1928, luna 
mai, ziua 28, (...) de profesie inginer, 
fost șef de secție (...), căsătorit, avînd 
un copil, fiind recidivist, la 10 ani 
închisoare corecțională, confiscarea 
totală a averii și șase ani interdicție 
corecțională (...).

La pedeapsa de 10 ani închisoare 
corecțională se adaugă un spor de 
doi ani, urmînd ca inculpatul să exe
cute 12 ani11.

Condamnatul, un bărbat de statu
ră potrivită, voinic, tresare. împovă
rați brusc de o greutate nevăzută, 
umerii i se încovoaie și, în timp ce 
judecătorul citește condamnările ce
lorlalți | inși din' boxă, încearcă să 
privească în sală, să prindă pe furiș 
chipul unei femei, chipul soției, al

mamei copilului lui. O zărește ca

pozează în victimă. Invocă legătu
rile sale, solicită tot felul de refe
rințe și caracterizări. Ii vine greu să 
se împace cu ideea că a fost prins 
cu mîna în avutul obștesc. Și, în 
cele mai multe cazuri, abia după 
pronunțarea verdictului începe să 
simtă și să înțeleagă povara rușinii,

prin ceața — micuța, firava, cu o- 
chii înroșiți. Ședința s-a ridicat. Ră
masă singură, femeia aude în urma 
ei, sau poate chiar lîngă dînsa, ofta
tul unei bătrîne... „Om tînăr, maică, 
inginer... nu s-a gîndit că are un 
cămin... o familie ?“

Aud și eu exclamația... Părăsesc 
sala pașilor pierduți obsedat <jle în
trebarea amară și dojenitoare 'a bă- 
trînei. S-a gîndit infractorul sau nu 
la ce Iasă în urma sa, Ia destinul fa- 
rpiliei, Ia rana ce o lasă în sufletul 
soției și al copiilor ?

(Continuare în pag. a II-a)

PUTINA 
PSIHOLOGIE

Realizările și 
perspectivele 
unei colecții 
H Dorințe neîm
plinite ale audi
torului de muzi-
că ușoară ■ Fot
bal —Tur de ori
zont după a doua 
etapă

PERMANENȚA
TINEREȚII

Fără îndoială că psihologia unui 
delapidator este cu mult mai com
plexă decît aceea a unui borfaș de’ 
rînd. Hoțul de buzunare, spărgăto
rul își lasă, la locul infracțiunii, .is
călitura, iar cînd sînt prinși’ recu
nosc'fără înconjur: „Șefule, e mîna 
mea... M-ai prins... Asta-i viața !“ 
Nici o clipă borfașul nu exclude po
sibilitatea prinderii sale. Cu celălalt 
tip de infractor lucrurile stau însă 
nițeluș altfel. Organizîndu-și infrac
țiunea, el exclude din capul locului 
posibilitatea de a fi prins. La for
marea unei asemenea psihologii 
concură mai mulți factori :

a) Poziția sa socială. Ca responsa
bil de unitate si gestiune, șef de ser
viciu. contabil șef etc., etc., el 
bucură de un anumit respect, 
i-ar trece prin cap că omul
vorbește cu atîta patos despre soarta 
economică a întreprinderii fură din 
avutul obștesc ?

■ b) Tendința de a-și supraaprecia 
capacitatea de infractor. „Eu nu voi 
fi prins niciodată11, se autosugestio
nează dumnealui. De aici și liniștea 
sa lăuntrică pentru soarta sa și a 
familiei sale, liniște pe care izbu
tește s-o transmită și soției. „Și-apoi, 
am niște relații care...11

c) Supraapreciindu-se, el ajunge, 
în mod implicit, să subaprecieze ca
pacitatea de investigație a tovarăși
lor de muncă, a controlului finan
ciar intern, a organelor de miliție...

Am amintit doar trei factori care 
hrănesc și întrețin psihologia tipului 
de infractor amintit mai sus. De a- 
ceea, atunci cînd este prins, dum
nealui dă din colț în colț, neagă,

se 
Cui 

care

Dorina RĂDULESCU

Oraș mare, industrial, 
afumat de hornurile 
fabricilor și uzinelor, 
patinat de vreme, pier- 
zîndu-se pe alocuri în
tre colinele verzi pline 
de plantații; oraș port, 
tăiat în două de Du
năre, oraș vioi și variat 
cu bulevarde mari și

Aici își dau întîlnire 
cele două reliefuri ce 
domină și restul țării. 
Colinele Budei, un fel 
de prelungire a lanțului 
deluros din partea 
dreaptă a fluviului, și 
șesul Pestei de unde 
se întinde pînă departe 
cîntata pustă maghiară.

însemnări din Budapesta

mici, cu străzi cățărate 
pe dîmburi din vîrful 
cărora poți îmbrățișa 
cu privirea întreaga pa
noramă.

Budapesta, capitala 
Ungariei, a fost de-a 
lungul timpurilor dis
trusă de nenumărate 
ori de incendii, de 
inundații, de războaie ; 
și tot de atîtea ori a 
renăscut din propriile 
ruine din dorința, tena
citatea și dragostea po
porului ungar pentru 
orașul de pe Dunăre.

Amalgam de prive
liști, orașul te plimbă 
parcă cînd într-un colț 
de Vienă, cînd pe co
linele Atenei, ici te 
simți ca într-un burg 
medieval, colo cloco
tește un mic Paris și 
totuși Budapesta se 
deosebește de celelalte 
orașe printr-o persona
litate proprie, printr-o 
varietate de stiluri în 
arhitectură din care s-a 
născut, stilul maghiar.

Cetățenii își iubesc 
orașul, ei participă cu

căldură la toate eve
nimentele legate de 
viața și dezvoltarea lui. 
Bunăoară, la inaugura
rea podului .Elisabeta 
(al optulea pod refăcut 
după război) au fost 
invitate patru mii de 
persoane, dar au par
ticipat trei sute de 
mii de cetățeni; con
struirea unui hotel pe 
insula Margareta a sus
citat opiniile a mii de 
oameni. De ziua Con
stituției, la 20 au
gust, agenții de cir
culație au fost ne- 
voiți să intervină pen
tru descongestiona
rea podurilor supraîn
cărcate. Toți voiau să 
privească parașutiștii 
lansați din avioane, ale 
căror parașute colorate 
se lăsau încet pe apa 
Dunării, sau tancurile 
amfibii plutind pe flu
viu în fața clădirii Par
lamentului.

(Continuare 
în pag. a Vl-a)
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Cu locomo-
-o —tiva la ceapă
încă n-a sosit vremea apro

vizionării de iarnă. Totuși, gri
julii, unii salariați ceferiști de 
pe linia de garaj Viscofil-gara 
Jilava au și început aprovizio
narea cu ceapă și cartofi direct 
de la producători: Cooperativa 
agricolă de producție Popești Le- 
ordeni. Transportul e efectuat cu 
locomotiva. în ziua de 17 iulie, 
ora 13,30, patru salariați veniți 
cu locomotiva nr. 230527 au fost 
surprinși furînd ceapă din te
renul cooperativei. într-o noapte 
(de data aceasta furau cartofi) în 
zorul mare, hoții au uitat la locul 
cu pricina (corp delict) registrul 
de mișcare a vagoanelor. De atîta 
ceapă furată, precis le vor da 
----------  — „—,„i însă cît mailacrimile. Ar trebui 
curînd.

Pe 
spezele

Ne referim la un ______
însă dincolo de acesla se ridică, 
aproape în relief, o chestiune 
de principiu: cum circulăm, P 
Criticam, cu cîteva săptămâni în 
urmă, că organele în drept n-au 
modernizat (încă) Piața Doro
banți din Capitală; că cetățenii 
străbat piața pe unde-i taie 
capul, întrucît nu există mar
caje de trecere. Receptivi la cri
tică, cei în drept au amenajat 
piața pentru o circulație civili
zată. Dar cum se circulă acum P 
Tot alandala. Fiecare pe unde 
vrea. Vă privește, cetățeni l O 
faceți pe spezele dv.

Logică
Ne pare rău, tovarăși de la 

Ministerul Industriei Ușoare (Di
recția generală a confecțiilor), 
că, din lipsă de spațiu (și din- 
tr-o anumită jenă), nu putem 
reproduce răspunsul dv. ia în
semnarea „Mica înțelegere ?“ (Se 
arăta că F. C. Brăila a trimis 
magazinului de desfacere al Fa
bricii de confecții Iași 94 că
măși cu diferite defecte consta
tate de Inspecția comercială ie
șeană și că, nesocotind aceste 
constatări, cămășile au fost puse 
în vînzare). După ce ne asigu
rați că F. C. Brăila e un „colec-

n-a

dv.
caz concret.

tiv specializat în cămăși" și 
mai înregistrat refuzuri de ca
litate, ne scrieți : „Din cele re
latate s-ar putea deduce că și 
cele 94 cămăși livrate magazi
nului din Iași au fost corespun
zătoare calitativ". Cum ați de
dus acest lucru ? Și de cînd. mă 
rog. se face comerț cu logica ? 
Pentru că ceea ce ne „livrați" 
(prin răspuns) dumneavoastră, nu 
se vinde 1

Pe-o ureche
Se spune că la pomul lăudat 

să nu te duci cu sacul. Intr-un 
articol publicat în ziarul nostru 
s-au scris cuvinte frumoase, îm
bietoare despre restaurantul „Te
rasa gospodinelor" din Piatra 
Neamț. Atunci, proaspăt deschis, 
localul a meritat aprecierea. Dar 
comercianta locali au considerat 
că și-au asigurat astfel suficientă 
reclamă. „Gospodinele" s-au lăsat 
pe tînjală; servesc plictisite, cu 
lipsă la gramaj. Soția responsa
bilului (...responsabilă cu supra
vegherea personalului unității) 
repede clienții: „N-aveți decît să 
reclamați". Cum a fost posibil ca 
în atât de scurt timp huna de
servire să cîrmească aici cu 180 
grade ?

luptător

anu-

organi-

celulei uteciste din 
exercită o influență 
asupra elevilor.

con- 
si 

serie de 
de cau-

unor bunuri consum

Ca urmare a măsurilor luate de 
partid și guvern pentru dezvoltarea 
producției bunurilor de consum, ma
gazinele de la orașe și sate pun la 
dispoziția cumpărătorilor cantităti 
tot mai mari de mărfuri. într-un 
sortiment mai bogat, volumul desfa
cerilor fiind anul acesta de aproape 
două ori mai mare decît cu 5—6 ani 
în urmă. Deși încă palide și depar
te de cerințele puse acestui sector, 
de exigentele cumpărătorilor,
mite progrese s-au făcut totuși și în 
domeniul calității. în multe între
prinderi observîndu-se o creștere a 
exigentei controlului în procesul fa
bricării și la receptionarea mărfu
rilor.

Pentru a bara calea spre cumpă
rător a mărfurilor care nu întru
nesc condițiile de calitate stabilite 
si pentru a preveni păgubirea cum
părătorului în cazul cînd o unitate 
comercială vinde, totuși, un articol 
sau altul cu lipsuri calitative. Con
siliul de Miniștri a adoptat recent 
două hotărâri : una cu privire la 
măsuri p-ntru evitarea pătrunderii 
în rețeaua comercială a mărfurilor 
necoresnunzătoare calitativ și alta 
cu privire la răspunderea organiza
țiilor comerciale fată de cumpără
tori.

CUMPĂRĂTORUL
NU POATE FI PĂGUBIT

La viitoarea tragere a autotu
rismelor Loto care va avea loc 
la 5 septembrie 1967 se vor atri
bui autoturisme în număr nelimi
tat : Renault 16, Skoda 1000 
M.B., Fiat 850 și Trabant 601 
pentru variantele cu 3 numere 
cîștigătoare din primele trei ex
trase ; premii în bani de valoare 
variabilă pentru 3 numere cîștigă
toare din 4 extrase ; premii fixe 
în bani precum și 50 excursii cu 
petrecerea revelionului la Berlin 
(prin tragere la sorți) pentru va
riantele cu 2 numere cîștigătoare 
din 4 extrase.

Vor avea loc 20 extrageri a cîte 
4 numere din 90. în total se vor 
extrage 80 numere. Cu 40 lei se 
poate participa la toate cele 20 
extrageri. Amintim că la cele trei 
trageri ale autoturismelor Loto 
din acest an au fost atribuite 86 
autoturisme de diferite mărci și 
capacități, în afara celor 33 704 
premii în bani.

De h ADAS
ADMINISTRAȚIA ASIGU

RĂRILOR DE STAT anunță 
că tragerea de amortizare pe 
luna august 1967, a asigurări
lor mixte de persoane, are Ioc 
la 31 august 1967, în orașul 
București.

Pentru a participa la aceas
tă tragere, este necesar ca 
asigurații să-și achite la ter
men ratele de primă.

JUSTIN GEORGESCU

utecist
în lupta eroică pentru cauza cla

sei muncitoare și a poporului ro
mân, pentru sfărâmarea jugului ex
ploatării capitaliste s-au jertfit nu
meroși luptători comuniști și ute- 
eiști, printre care și tînărul Justin 
Georgescu, de la a cărui moarte 
tragică se împlinește azi un sfert 
de veac.

S-a născut la 11 iunie 1922. Ră
mas orfan din fragedă copilărie, 
a fost crescut de frații săi mai 
mari. Inteligent, sîrguincios, mani- 
festînd o nepotolită sete de cu
noaștere, el se află cu regu
laritate printre elevii fruntași în 
anul 1933 devine elev al liceului 
„Matei Basarab" din București.

Era la sfîrșitul perioadei crizei 
economice care bîntuise și țara 
noastră, cînd, situîndu-se în frun
tea forțelor progresiste ale țării, 
proletariatul român înscrisese una 
din paginile eroice din istoria Ro
mâniei. Anii următori se caracte
rizează prin eforturile deosebite 
făcute de Partidul Comunist Ro
mân, Uniunea Tineretului Comu
nist și forțele democratice pentru 
organizarea maselor muncitoare, a 
tuturor forțelor progresiste într-un 
front comun care să bareze calea 
fascismului spre care se orientau 
cercurile reacționare.

Printre elementele patriotice care 
au răspuns chemării partidului 
comunist s-a aflat și tînărul Jus
tin Georgescu. Hotărârea sa de 
luptă, devotamentul și abnegația 
sa fac ca la vîrsta de 17 ani să fie 
primit în U.T.C. și să devină unul 
dintre elementele de nădejde ale 
organizației U.T.C. din liceu. îmbi- 
nînd munca intensă de pregătire 
teoretică cu o susținută activitate 
revoluționară ilegală, el contribuie

Clipa fatală
A fost de ajuns o clipă de 

sinceritate. Apoi totul s-a dis
trus. Maria Ciohodaru, contabilă 
la I.G.O. Curtea de Argeș, s-a 
aflat în relații strînse de prie
tenie cu Alexandru Radulescu, 
fost merceolog la aceeași între
prindere. într-un moment de 
sinceritate s-au destăinuit reci
proc. Ea : „Am act de studii 
fals". El : „Eu am doar 4 clase 
de liceu, dar în Cartea de muncă 
sînt trecut ca absolvent de liceu 
comercial'1. Cînd prietenia lor 
s-a destrămat, fiecare l-a re
clamat pe celălalt- El a fost re
trogradat pe un post corespun
zător. Ea a fost trimisă în ju
decată pentru înșelăciune și lals, 
Fiecare pasăre pe limba ei piere.

Nocturnă
Trei tineri neisprăviți (citiți 

nesupravegheați) din cartierul 
Flpreasca — Ion Milita de 19 ani 
(șir. Glinka 11), Cornelia Bazil 
Moldoveana de 17 ani (str. Cho
pin 5) și Ion Patru de 15 ani, 
elev (str, Garibaldi 4) au comis 
într-o singură noapte 6 furturi 
din autoturismele parcate pe stră
zile cartierului. La vîrsta cînd cei 
de-o seamă stau cu cartea în 
față, ei exersau degradanta, me
serie a lui Mînă-lungă.. Și cînd 
sperau că totul merge ca pe 
roate, au fost prinși și trimiși 
(de data asta intr-adevăr pe roa
te I) în fața justiției.

Rubrică redactată de :
Stefan ZIDARÎȚĂ 
Ștefan D1NICĂ

cu sprijinul corespondenjilor 
„Scînteii"

După cum bine se știe, o serie în
treagă de produse au preturile sta
bilite pe calități. în aceste condiții, 
dacă un lot sau altul de marfă nu 
corespunde calității stabilite, pri
ma hotărîre prevede că organiza
ția comercială care a primit mar
fa are dreptul și obligația s-o 
încadreze la prețul calității reale. 
Organizația comercială poate, de 
asemenea, să recondiționeze mărfu
rile sau să le retrimită în acest 
scop furnizorului, dacă prin recon- 
ditionare ele pot fi aduse la calita
tea convenită prin contract. în ase
menea situații. întreprinderile fur
nizoare sînt obligate să trimită. în 
cadrul unor termene scurte, delegați 
pentru stabilirea modului și condi
țiilor de valorificare a mărfurilor 
respective. în cazul cînd părțile nu 
cad la înțelegere, organizația comer
cială are dreptul fie să restituie 
mărfurile necoresnunzătoare în ve
derea înlocuirii lor. fie să le tină la 
dispoziția furnizorului. —

Este important că organizația co
mercială poate, totuși, să procedeze 
la valorificarea mărfurilor în condi
țiile arătate mai sus chiar atunci 
cînd furnizorul n-a fost de acord sau 
n-a trimis delegat în termen, dacă 
ele sînt necesare pentru satisfacerea 
cerințelor populației. Valorificarea 
și punerea în vînzare se fac pe baza 
unui buletin de atestare a calității 
reale a mărfurilor, eliberat de un la
borator sau pe cale de expertiză.

Nu o dată presa a semnalat că 
unele loturi de produse refuzate de o 
organizație comercială sînt recepțio
nate de altă organizație comercială 
mai nutin exigentă. Si astfel, măr
furi cu defecte aiungeau. cu bună 
știință. la cumpărători. Spre a se 
nune caoăt acestei practici incorecte 
și dăunătoare. Hotărârea prevede 
sancțiuni împotriva furnizorului care 
va încerca să livreze mărfuri o dată 
respinse, fără a lua măsuri, după 
caz. de resortare. reconditionare sau 
reducere a prețului.

Constituind adevărate bariere în 
calea spre cumpărători a mărfurilor 
de calitate necoresnunzătoare. aceste 
măsuri au. totodată, un puternic rol 
în mobilizarea personalului tehnico- 
administrativ din întreprinderi pen
tru perfectionarea proceselor de fa
bricație. creșterea exigentei contro
lului de calitate. Astfel, hotărârea 
stabilește că întreprinderile care li
vrează mărfuri de calitate necores
punzătoare suportă daunele aduse 
statului pe această cale din fondul 
de premiere a personalului tehnico- 
administrativ. Este o măsură justă, 
întrucît nu poate fi admis ca urmă
rile deficientelor organizatorice, ale 
neglijentei ori nepăsării unor cadre 
din întreprinderi să fie suportate de 
către altcineva decît de ele înseși. 
Stimulentele de care beneficiază per
sonalul tehnico-administrativ se jus
tifică nu numai prin realizarea sar
cinilor cantitative, ci și a celor cu 
privire la calitate.

Ce se întîmolă însă atunci cînd 
în mîna cumpărătorului ajunge to
tuși o marfă de proastă calitate ? Ce 
poți face ?

Recenta hotărîre amintită mai 
sus lărgește considerabil nomencla
torul mărfurilor la care întreprinde
rile și organizațiile comerciale răs
pund fată de cumpărători pentru lip
surile calitative constatate după vîn
zare. cu excepția celor cauzate, prin 
nerespectarea de către cumpărători a 
regulilor de folosire și de păstrare 
a bunurilor cumpărate. Nomenclato
rul cuprinde bunuri ca ciorapi din 
fire sintetice și supraelastice, 
fectii pentru adulti. adolescenți 
copii. încălțăminte, poșete, o 
bunuri metalice și articole 
ciuc, conserve.

In ce constă răspunderea __
' zației comerciale, cum se evită pă- 
gubirea cumpărătorului ?

Cel căruia i s-a vîndut un articol 
cu lipsuri calitative are dreptul să 
se adreseze unității comerciale res
pective în cel mult 30 de zile de la 
data vînzării sau înlăuntrul terme
nului de garanție pentru bunurile 
de consum care au un astfel de ter
men. Reclamatiile întemeiate se re
zolvă de către unitatea comercială 
vînzătoare prin înlocuirea imediată a 
bunurilor de consum reclamate cu 
altele, de calitate corespunzătoare 
sau. în cazul cînd nu este posibilă 
înlocuirea, prin restituirea sumei 
plătite. Dacă cumpărătorul consimte, 
bunurile în cauză pot fi reparate sau 
recondiționate. în termen de cel 
mult 30 de zile, numai dacă astfel 
devin utilizabile în condiții cores
punzătoare. în cazul cînd cumpără
torul este nemulțumit de rezolvarea 
dată reclamatiei sale, poate să ceară

organelor judecătorești despăgubirea 
sa de către organizația comercială 
de care depinde unitatea ce i-a vîn
dut marfa. Este în interesul cumpă
rătorilor. pentru a ajuta la rezolva
rea unor eventuale reclamați! pri
vind lipsuri calitative ale bunurilor 
cumpărate, să păstreze bonurile de 
vînzare. talonul de fabricație sau 
ambalajul original. La articolele 
care se vînd fără bon. data cum
părării se stabilește de către șeful 
unității comerciale. Odată cu vînza- 
rea. unitățile comerciale vor pune la 
dispoziția cumpărătorilor instrucțiuni 
de folosire și păstrare a bunurilor, 
iar lucrătorii din unități au obligația 
de a le da explicațiile cuvenite.

Aceste prevederi ale hotărârii ur
măresc să asigure ca. în nici un caz, 
cumpărătorii cărora li se vînd măr
furi necorespunzătoare calității și 
prețului stabilit să nu fie păgubiți. 
Consecințele neglijentelor sau lipsei 
de exigență în producerea, reeepțio- 
narea, păstrarea și manipularea măr
furilor trebuie să fie suportate de 
întreprinderile producătoare si orga
nizațiile comerciale respective, 
nici un caz de cumpărător.

în hotărîre se mai precizează 
prevederile privind înlocuirea, 
pararea ori recondiționarea 
sau restituirea sumei plătite nu 
aplică bunurilor care se vînd 
preț redus, sau prin unitățile 
consignație, precum si bunurilor care 
se vînd cu termen de garanție, po
trivit dispozițiilor legale în vigoare.

Noile reglementări, sporind răs
punderea întreprinderilor industriale, 
a organelor și organizațiilor- comer
ciale fată de calitatea bunurilor de 
consum produse si vîndute, aduc o 
importantă contribuție la satisface
rea exigentelor cumpărătorilor.

mărfii

la întărirea 
școală, care 
tot mai mare

Alături de alți luptători uteciști, 
Justin Georgescu participă activ 
la difuzarea manifestelor și a al
tor materiale prin care parti
dul comunist chema ■ masele .largi 
la lupta hotărâtă împotriva fascis
mului, pentru apărarea drepturilor 
democratice și a independenței na
ționale.

Lectura materialelor și broșuri
lor editate în ilegalitate, ajutorul 
permanent primit din partea 
comuniștilor au avut drept rezul
tat creșterea și maturizarea sa po- 
litică-ideologică. Pentru calitățile 
sale organizatorice i se încredin
țează conducerea unui grup tehnic 
al U.T.C. din fostul sector de Ver
de al Capitalei, însărcinat cu mul
tiplicarea și răspîndirea materia
lelor de partid. Strictețea cu care 
respecta regulile conspirativității, 
inventivitatea de care dădea dova
dă în munca ilegală i-au atras 
prețuirea tovarășilor în mijlocul 
cărora își desfășura activitatea re
voluționară.

După absolvirea liceului, în anul 
1941, urmează cursurile (facultății 
de litere și filozofie. Experiența re
voluționară căpătată anterior, pre
cum și calitățile sale mora'-po- 
litice contribuie ca, în scurt timp, 
să devină conducătorul organiza
ției U.T.C. a Universității din Bucu
rești. Uteciștii de aici reușesc 
să stabilească noi legături și să 
întărească pe cele existente cu di
ferite grupări democratice ale stu
denților bucureșteni împreună cu 
care întreprind acțiuni comune îm
potriva grupărilor fasciste.

în fața protestului tot mai pu
ternic al maselor împotriva politi
cii interne și externe a dictaturii 
militaro-fasciste, aparatul represiv 
al acesteia înăsprește teroarea, in
tensifică prigoana împotriva forțe
lor revoluționare, progresiste și de
mocratice.

în anul 1942, un numeros grup 
de activiști ai aparatului Comitetu
lui Central și ai Comitetului Jude
țean Ilfov al U.T.C. cade în mîinile 
Siguranței. Printe ei se afla și 
Justin Georgescu. Schingiuit în 
camerele de tortură ale Prefecturii 
Poliției, el nu și-a trădat tovarășii 
de luptă. Poliția nu a putut ob
ține de la neînfricatul utecist nici 
o informație care să o pună pe ur
mele altor tineri revoluționari. Tî- 
nărul de 20 de ani a plătit cu viața 
convingerile sale'în dreptatea lup
tei pentru eliberarea poporului ro
mân, pentru fericirea patriei sale 
dragi.

Moartea sa și a altor dîrji lup
tători comuniști și uteciști nu a 
fost zadarnică. Cauza pentru 
care ei au luptat și și-au vărsat 
sîngele triumfă în zilele noastre. 
Afirmîndu-se ca exponent credin
cios al celor mai. fierbinți aspira
ții ale poporului nostru, P.C.R. con
duce cu pricepere destinul istoric 
al României, călăuzește masele la 
înfăptuirea nobilelor idealuri pen
tru care au luptat și s-au jertfit 
cei mai buni fii ai patriei.

Ion ALEXANDRESCU 
cercetător 
istorice și 
lîngă C.C.

la Institutul de studii 
social-politice de pe 
al P.C.R.Al. PLĂIEȘU Foto : AgerpresSfat la stînă

PILULA AMARA
(Urmare din pag. I)

să-și dea seama de dezas
trul moral și material în 
care și-a azvîrlit, din lă
comie, familia. Dar e prea 
tîrziu. Sentința a fost 
rostită...

■ LA VORBITOR
Dosarul nr. 75/966, jude

cat. de către Tribunalul 
popular al raionului „23 
August", numără sute de 
pagini. Le-am citit cu răb
dare, și nu o dată. Din 
capul locului mi-a atras 
luare-aminte situația in
culpatului principal... Să 
ai 39 de ani, să fii inginer, 
să conduci o secție de pre
fabricate destinate cons
trucțiilor, să fii căsătorit, 
să ai un copil, să realizezi 
laolaltă cu soția un venit 
lunar de aproape 4 000 de 
lei, să te bucuri de respec
tul celor din jur și dintr- 
odată, totul să se prăbu
șească — i sustrageri de ci
ment, beneficii ilicite, an
chetă penală, prejudicii bă
nești serioase, proces. Ur
mează o 
zece ani 
țională... 
verii...

Trecuse 
nunțarea 
mă interesa ; am pornit în 
căutarea celui numit 
către instanța 
rească inculpat principal. 
L-am găsit în ——*" 
unui penitenciar.
citat atunci o întrevedere 
cu el.

— Ați absolvit o facul
tate, aveți o diplomă — 
încerc eu să-i explic pen
tru ce m-am oprit 
cazului său — 
cuvint, sînteti un 
tual, și am socotit 
va fi mai ușor să comunic 
cu dumneavoastră...

Tace. Mă iscodește bă
nuitor, apoi își lasă ochii 
în pămînt.

„Bărbatului acesta, gîn-

sentință : doispre- 
închișoare corec- 

confiscarea a-

un an de la pro- 
sentinței. Cazul

de
judecăto-

evidența 
Am soli-

asupra 
într-un 
intelec- 
că îmi

dese, nu i-a fost indi
ferent cum și cine îl tun- 
dea. Cu siguranță că avea 
frizerul său care-1 întîm- 
pina cu un respectuos 
„Să trăiți, 
...Acum 
mașina, 
duielile

Tace.
după un timp, își înalță 
privirile, descopăr în 
dîncul lor o tristețe 
mărginită. începe cu 
voce stinsă să-și 
tească viața.

Nu i-am cerut acest lu
cru, .dar nici de întrerupt 
nu vreau să-1 întrerup. 
Simte, pesemne, nevoia de 
a se destăinui, de a po
vesti (...sau de a-și poves
ti 1) cine a fost, ori, mai 
exact, cine ar fi putut să 
fie.

Liceul l-a terminat în 
1946. S-a înscris la Univer
sitatea din Cluj. în toți anii 
studenției, s-a bucurat de 
o bursă din partea statului. 
Viitorul îi aparținea. Ca in
giner n-a cîștigat niciodată 
sub 3 000 de lei pe lună...

— M-am căsătorit... la 
Hunedoara, în 1951... Ne-am 
mutat apoi la București... 
într-un timp am început să 
beau...

Vorbește rar, cu ochii 
pierduți dincolo de zidurile 
închisorii.

— Știu ce am lăsat în ur
mă — îmi povestește — ru
șine, necazuri, durere. Nu 
faptul că voi ieși bătrân 
din pușcărie mă chinuiește 
cel mai mult, ci povara a- 
runcată pe umerii familiei... 
I-am creat soției greutăți 
pe care nu le merita...

— Poate vreți să spuneți, 
fostei soții, îl întrerup eu.

— Da, fostei soții, îmi 
răspunde cu o voce plină 
de regrete. Eu am îndem
nat-o să divorțeze, să-șl 
refacă viața.

îl ascult atent și mă în
treb : oare acest bărbat, nu 
lipsit de inteligență, patro- 
nînd neregulile din secția 
ce i s-a încredințat s-o 
conducă, cum de n-a pre-

un
dom’ inginer ! 

e tuns uniform, cu 
așa cum cer rîn- 
detențiunii". 
îl înțeleg. Cînd,

a- 
ne- 

o
poves-

văzut clipa cînd totul se 
va întoarce împotriva sa și 
a căminului său ? Iar dacă 
a prevăzut, de ce nu a avut 
puterea să se oprească la 
vreme ?

— La procesul de divorț 
a fost și copilul ?

— Da.
Așadar, băiatul în etate 

de 12 ani, asistînd la pro
cesul de divorț, și-a văzut 
părintele în haine de de
ținut. Ce-o fi simțit ? Ce 
explicații i s-or fi dat cînd 
și-a zărit tatăl în boxă, pă
zit de un milițian ?

— Ați vrea să-l vedeți ?
— Mă gîndesc într-una 

la el. La întrebările ce îi 
vor fi puse de colegii de 
școală sau de joacă : „Un
de-i tatăl tău ?“ Doamne ! 
în martie, am avut un vor
bitor cu fosta mea soție. 
M-a întrebat dacă să adu
că și copilul... Nu, să nu 
mi-1 aduci ; am rugat-o, nu 
vreau să mă vadă printre 
gratii, în uniforma asta ; 
nu vreau să rămînă cu i- 
maginea asta despre mine... 
Și e la o vîrstă cînd ar fi 
avut nevoie de mine, 
prietenia unui bărbat...

— Eram prea fericit 
ultima vreme, oftează 
adincul inimii. C 
sea ? Da' ce nu aveam în 
casă ? Apoi, chipul i se în- 
răiește hrusc. se revoltă : 
de ce să mi se confiște a- 
verea ?

— Secția pe care am con
dus-o, îmi demonstrează 
deținutul P.R., a fost frun
tașă, i s-a decernat steagul 
întrecerii. Am muncit... La 
proces, martorii din între
prindere n-au făcut decît 
să mă laude... După ares
tarea mea, secția a pierdut 
steagul...

— Bine, zic eu, ați con
dus 
din
dv. și colaboratorii dv. cei 
mai
și sustragerea și comercia
lizarea ilicită a cimentului?

Tace. Nu mai are argu
mente. Și-a aprins o țigară ; 
ochii îi sînt din nou triști...

de
în 

din 
Ce-mi lip-

o secție fruntașă, dar 
această secție fruntașă,
apropiați organizaseră

Mă ridic. Vorbitorul s-a 
terminat. O rază de soare 
i s-a oprit în părul tuns cu 
mașina. Abia atunci îi ză
resc strălucirea argintie a 
firelor cărunte...

la mmm
JUDECĂȚII

Știut este că, pentru un 
judecător, dosarul pe ca
re-1 analizează reprezintă 
bună parte din probele vi
novăției sau ale nevinovă
ției învinuitului. Conducînd 
în instanță dezbaterile, el 
străbate dosarul — oare 
pentru a cîta oară ? — con- 
fruntîndu-1 de astă dată cu 
cei din boxă, cu martorii a- 
părării și ai acuzării, cu in
tervențiile avocaților și ale 
procurorului, pentru a-și 
definitiva o părere. Totuși, 
de la înalta tribună a jus
tiției, judecătorul are înain- 
.tea ochilor săi nu numai 
dosarul, ci și sala, iar prin
tre cei ce asistă la proces, 
sînt, fără îndoială, și mem
brii familiei învinuitului. 
Oare cum îi zărește și îi 
distinge un judecător de la 
înălțimea locului său ?

— Mă întrebați despre 
membrii familiei infracto
rului în timpul ședințelor ? 
Dacă-i văd, dacă-i observ ? 
O, desigur, sînt dramele 
mute ale sălii, îmi răs
punde tov. Nichita Jean- 
dedolj, judecător la Tribu
nalul popular al raionului 
„Tudor Vladimirescu". în
tru în sala de judecată, îmi 
ocup locul, scrutez asis
tența și-i descopăr pe co
piii celor ce urmează să 
fie judecați strîngîndu-se 
lîngă mamele lor. Și 
nu deschid ședința pînă ce 
nu mă asigur că în sală 
n-au rămas decît adulții. 
Deschid procesul, audiez, 
ascult și deodată privesc 
în sală cum o femeie stă 
încremenită cu o expresie 
dureroasă întipărită pe

chip; înțeleg că am desco
perit-o pe soția 
judecății.

Nu de 
procesul 
de bilete 
plină — 
de la I.T.B.

celui supus

am judecat 
falsificatori

mult, 
unor
I.T.B. Sala arhi- 

sute de muncitori 
au venit să

condamne cu prezența lor 
activitatea delapidatorilor, 
într-una din ședințe, pri
vind spre public, am zărit 
și o bătrînică îmbrăcată în 
negru, ștergîndu-și în
tr-una ochii plînși. Nu 
mi-a fost greu să identific 
în această 
mama unuia 
tori. Venișe 
tr-un colț de 
la proces șau poate numai 
sârși vadă fiul... Multă 
vreme m-a obsedat chipul 
îndurerat al acestei mame, 
care nici o clipă nu bănuise 
cu ce treburi murdare se 
ocupa, la București, fiul ei.

bătrînică pe 
dintre infrac- 

anume din
țară să asiste

SSSTI... CĂ

Mașina oprește pe strada 
Macedoniei. Două rânduri 
de case unite printr-o poar
tă de fier. Un singur pro
prietar. Casele bine „în
chise" și bine ferite de o- 
chiul trecătorului amintesc 
de o citadelă în miniatură. 
Dincolo de ziduri, flori, un 
nuc, o fîntînă. Aici a locuit, 
pînă nu de mult, împreună 
cu familia sa, Alexandru 
N., condamnat pentru dela
pidare la 12 ani închisoare 
corecțională și 
averii.

Intrăm. Mai 
trundem. Soția 
lyi nu este acasă. Fiul a- 
cestuia, un tînăr de 21 ani, 
funcționar la o magazie a 
Uzinelor „23 August", în
cearcă să ne explice că nu 
are cum să ne fie de folos, 
în ajutor îi sare și bunica, 
o femeie încă tînără și 
foarte arțăgoasă. Executo
rul judecătoresc însă își

confiscarea

exact, pă- 
infractoru-

impune punctul de vedere.
— Eu nu deschid casa 

părinților, se opune fiul 
major. Eu nu mă bag în 
casa lor, am familia mea.

(Minte. Nu-i căsătorit).
— Eu nu m-am amestecat 

niciodată în afacerile tatei. 
Nu știu ce a făcut — con
tinuă el să explice.

Răsare ca din pămînt și 
solia infractorului. Aflu că 
este barmaniță la nu știu 
care restaurant din Colen- 
tina. își blestemă solul, țipă 
la mamă-sa, amenință.

— O să dau foc la casă, 
amenință femeia.

Executorul judecătoresc 
a ajuns cu investigațiile la 
lada studioului. Stăpîna ca
sei amuțește : îl urmărește 
cu ochii mici. îl vede ridi- 
cînd capacul de la ladă și 
scoțînd de sub niște perne, 
18 sticle de coniac. Inter
vine fără convingere :

— N-are voie omu' 
țină băutură-n casă ? se 
rată jignită femeia.

„Optsprezece, număr 
în gind sticlele. Pe cîți
fi înșelat dumneaei la gra
maj, că a izbutit, să adune 
atîta băutură" !

— Bărbatu-meu a căzut 
ca prostu’ (observați lim
bajul) — începe ea să se 
lamenteze. îl punea să facă 
facturi... ce știa el...

Cît de naivi și jalnici pot 
să fie unii oameni în si
tuații atît de critice ! Săr
manul... fost negustor și nu 
știa ce-i aia factură ? 
cidivist pe deasupra...

— Ați încercat să 
mințiți, ridică glasul 
cutorul.

— Sst ! tovarășe, mai în
cet, intervine odrasla in
fractorului, că aud vecinii.

Vezi, doamne, aud vecinii 
și dumnealor le este ru
șine, să nu cumva să se 
afle...

„Mai tare, tovarășe exe
cutor, să se audă, să se 
afle, îl îndemn eu în gînd 
pe tovarășul pe care îl în
soțesc. Mai tare, mai tare j*

să 
a-

eu 
i-o

Re-
mă

exe-
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o Întrebare pusă tot ma[ frecvent de organele
ECONOMICE Șl DE CONTROL FINANCIAR:

B „Ați îndeplinit planul de producție ? Foarte Ș 
| bine I Dar cu ce cheltuieli materiale, la ce nivel al s 
| prețului de cost ?“ întrebarea este pusă tot mai =3 
| frecvent de forurile de resort ale întreprinderilor gj 
| industriale, de organele de control bancar și fi- 2 
| nanciar. Răspunsul la această întrebare l-am ur- § 
I mărit și noi, în trei întreprinderi textile integrate, | 
| care reunesc secții de filatură, fesătorie și finisaj, g 
I Este vorba de „Tactila" Pitești, „Bucegi“ Pucioasa = 
g și „Dacia" București, unități importante ale indus- | 
| triei ușoare, care au încheiat primul semestru al E 
s anului cu rezultate pozitive la toți indicatorii de | 
| plan. Din capul locului, deci, o situație „pe an- | 
§ samblu" satisfăcătoare. Aprecierea este valabilă | 
| prin prisma comparării realizărilor cu prevederile | 
| planului, luînd întreprinderile separat. Reînnoind f 
| însă întrebarea : cu ce cheltuieli materiale, la | 
| ce nivel al prețului de cost ați fabricat produc- | 

ția înscrisă în plan — în fiecare caz în parte și f icomparînd întreprinderile între ele — aprecierea g

mai stă în picioare ? lată, pe scurt, sinteza inves- |
tigațiilor noastre, a analizei comparative între- | 

§ prinse în cele trei întreprinderi cu specific similar. §

planul de producție.
DAR CU CE

ZIG-ZAGURI NEECO
NOMICE ÎN CONSU MA TERIALE ?
MUL MATERIEI PRIME

Sub „lupă", deocamda
tă, se găsește un fir pro
dus de filaturile celor trei 
întreprinderi — și anu
me, firul număr metric 
34/1. Pentru producerea 
lui, în primul semestru 
„Dacia" a cheltuit, în me
die, 14 700 lei pe tonă la 
elementele materie primă 
și materiale directe, în
treprinderea din Pitești 
15 400 lei, iar cea din Pu
cioasa 15 920 lei. Adică cu 
aproape 5 la sută, respec
tiv, 8 la sută mai mult 
decît unitatea din Capita
lă. Așadar, un produs cu 
aceeași valoare de între
buințare, în cele trei în
treprinderi se realizează 
cu cheltuieli diferite. Cum 
se explică această ano
malie ? Cauza nu o 
constituie utilajele, întru- 
cît, avînd în vedere spe
cificul filaturilor, mașini
le sînt prea puțin dife- 

. rențiate pentru a provoca 
astfel de discrepanțe. „E- 

j nigma" am dezlegat-o cu 
ajutorul scriptelor conta
bile ale unităților în cau
ză. Variația costurilor se 
datorează depășirii consu
mului specific normat și 
folosirii unor sorturi de 
bumbac mai scumpe.

Dar, să examinăm lu
crurile mai îndeaproape, 
întreprinderea „Bucegi" 
a înregistrat în trimestrul 
II, de exemplu, o depăși
re a consumului specific, 
față de cel realizat în a- 
nul trecut, de la 1,0879 kg 
bumbac pentru 1 kg fire, 
la 1,099 kg bumbac. Am
plificarea consumului 
specific — dăunătoare și 
nejustificabilă — a avut 
loc în condițiile introdu
cerii în fabricație a unei 
structuri de materie pri
mă superioară celei între
buințate anterior, ceea ce 
a mărit cheltuielile. ..Tex
tila" Pitești a folosit și ea 
în semestrul întîi o ma
terie primă mai scumpă 
decît cea de la filatura 
„Dacia", cu aproximativ 
500 lei pe tona de bum
bac. Iată deci cum slaba 
și costisitoarea gospodă
rire a materiei prime a 
influențat negativ nivelul 
prețului de cost la acest 
sortiment de fire.

Orientarea conducerilor 
de întreprinderi spre ma
teriale mai scumpe, ușor 
de găsit, eliminind .bă
taia de cap" a căutărilor 
avantajoase și rentabile 
pentru rezultatele finan
ciare ale unităților, deno
tă o doză de comoditate 
care, indirect, are urmări 
negative asupra eficienței 
economice. Aceasta, pe de 
o parte. Pe de altă oarte 
se pune întrebarea : de ce 
din aceste sorturi de bum
bac mai scumpe nu s-au 
realizat fire mai fine, cu 
o mai mare valoare și va
loare de întrebuințare? 
în acest sens, așteptăm 
un răspuns edificator din 
partea direcției generale 
de resort din Ministerul 
Industriei Umoare. între

prinderile respective ar fi 
avut numai de cîștigat, 
dacă s-ar fi avut în ve
dere necesitatea și indica
ția de a nu irosi materiile 
prime mai scumpe în pro
duse cu o eficiență necon
cordantă cu costurile de 
fabricație.

Anumite diferențe pri
vind consumul specific de 
materii prime și materia
le, cît și alte cheltuieli, se 
constată și la țesătoriile 
celor trei întreprinderi. 
Astfel, pentru realizarea 
unei tone de țesături, 
„Textila" a consumat 
1,011 tone fire; în plus, 
datorită unor carențe de 
calitate, a acordat bonifi
cații gratuite în valoare 
de 0,18 la sută din pro
ducția sa semestrială, 
„valorificînd", în același 
timp, sub formă de cu
poane — deci cu pierderi
— 1,3 la-șută din același 
volum de producție.' La 
întreprinderea „Bucegi" 
se consemnează, din Pă
cate, o ascendență a aces
tor procente, consumul 
specific ridieîndu-se ia 
1,014, iar cifrele bonifica
țiilor și cupoanelor cres- 
cînd la 0,6 la sută și, res
pectiv, 3 la sută din pro
ducția primelor șase luni 
ale anuiui. Curba culmi
nează însă la „Dacia". 
Deocamdată, această în
treprindere nu depășește 
consumul specific al țesă- 
toriei de la „Bucegi" dar 
egalează bonificațiile a- 
cordate gratuit și devan
sează în cuantum mult 
mai mare — cu 0,6 la sută
— procentul ei de cu
poane.

Se pune din nou între
barea : care sînt cauzele ? 
Potrivit părerii unor spe
cialiști din industria tex
tilă. diferențele de tehno
logie sau de structură a 
sortimentelor între cele 
trei întreprinderi, vehicu
late uneori pentru... justi
ficare, de conducerile 
lor, nu sînt deloc deter
minante si nici nu pot fi 
luate in considerație, în 
tendința de a încerca să 
se motiveze discrepanțele 
între ultimele două uni
tăți și „Textila" dm Pi
tești unde consumul spe
cific de fire în țesătorie
se apropie mult de cel
optim.

Am insistat asupra a-
cestor deosebiri nu de
dragul unor cifre în sine.
nu cu scopul de a face
exerciții cu comparații, ci 
pentru a înfățișa rezer
vele potențiale existente 
în fiecare din cele trei 
întreprinderi în domeniul 
diminuării sistematice a 
consumurilor specifice de 
materii prime și materia
le. în acest context, am 
calculat economiile care 
s-ar fi putut obține la în
treaga producție din pri
mul semestru, dacă s-ar 
fi realizat — în cazul fi
relor și al țesăturilor — 
consumurile specifice mi
nime amintite pînă acum:

Economii posibile față de consumul 
minim

întreprinderea -------------———----------------------------
Fir metric 34/1 Țesături bumbaa 

(în lei) (în kg fire)

„Dacia“-București — 900
„Textila“-Pitești 194 600 —
„Bucegi “-Pucioasa 307 440 3 300

Evident, cifrele nu sînt 
deloc minore. La produG- 
țja de fire, economiile de 
bumbao ar fi însumat

circa 500 000 lei, iar la țe
sături de bumbac — eco
nomiile de fire ar fi tota
lizat 4 200 kg. Am recurs

Ce arată o analiză efectuată la
trei mari întreprinderi textile

la aceste calcule din două 
motive. Poate, ele vor fo
losi forului de resort al 
celor trei întreprinderi și, 
mai ales, vor îndemna 
colectivele celor trei uni
tăți industriale să cunoas
că consumurile specifice 
reale și să recurgă mai 
des la calculul economic 
comparativ. Am spus, mai 
ales, întrucît cu prilejul 
analizei am constatat lu
cruri nu tocmai lăudabile 
pentru cei chemați să ur
mărească barometrul ac
tivității economice în în
treprinderi. Astfel, înainte 
de a începe investigațiile, 
am întocmit cîteva ches
tionare pentru brigăzile, 
echipele sau atelierele din 
fiecare secție a celor trei 
unități, în care solicitam 
ca maistrul respectiv să 
le completeze și să ne 
furnizeze relații referi
toare la raportul de 
transformare: materie
primă — produs finit. 
Spre surprinderea noas
tră. aceste date nu erau 
cunoscute cu exactitate.

Am reușit să le culegem, 
după îndelungate căutări, 
de la serviciile 
nale.

Consecințele 
consumurilor 
sînt evidente. Pierderile 
de materie primă grevea
ză direct rezultatele fi
nanciare ale unităților a- 
nalizate și acționează în
tr-un sens nedorit asupra 
pîrghiilor de creștere a 
nivelului eficienței econo
mice. De ce ? Pentru că 
neacordîndu-se atenția 
cuvenită raportului nece
sar de transformare a ma
teriei prime în semifabri
cate sau produs finit, se 
impietează valorificarea 
ei superioară. Prin semni
ficația lor, aceste pier
deri reliefează o seamă 
de carențe a căror înlă
turare depinde în mare 
măsură de conducerea 
fiecărei întreprinderi. 
Extirparea neîntîrziată a 
cauzelor ce generează a- 
ceste carențe poate avea 
numai urmări binefăcă
toare.

funcțio-

variației 
specifice

REZERVE POTENȚIALE
PENTRU REDUCEREA
COSTURILOR DE PRE
LUCRARE

Dacă pînă acum ne-am 
ocupat de efectele rapor
tului variabil materie pri
mă — produs finit, să 
continuăm investigațiile 
cu analiza factorilor care 
influențează acest raport 
de transformare, aceștia 
fiind omul, mașina, chel
tuielile secțiilor de fabri-

cație și cele pe ansamblul 
întreprinderii, toate regă
site într-un singur ele
ment : cheltuielile de pre
lucrare. Să introducem 
sub „lupă", din nou, ace
lași fir metric 34/1, insis- 
tînd asupra elementelor 
de cheltuieli de prelucra
re pe tonă, în primul se
mestru :

După cum se vede, la 
totalul cheltuieli de pre
lucrare, între cele trei în
treprinderi apar din nou 
diferențe importante : ni
vel maxim la „Dacia" și 
minim la „Bucegi". Și ca 
să reliefăm consecința cea 
mai apropiată a acestui 
fapt, să repetăm calcu
lul dinainte, privind 
economiile posibile și 
luînd ca bază nivelul mi
nim al cheltuielilor de 
prelucrare — de data a- 
ceasta de 4 000 lei pe tonă- 
fir la „Bucegi“-Pucioasa. 
Economiile potențiale sînt 
acum de 19 800 lei la „Da
cia" și de 99 300 lei la 
„Textila". Ce s-a pus 
de-a curmezișul realizării 
lor, ce determină deosebi
rile de cheltuieli de pre
lucrare ?

O primă explicație a 
acestor mari variații în 
nivelul cheltuielilor de 
prelucrare, întregită și de 
indicatorii de utilizare a 
mașinilor cu inele, ar fi 
aceasta: „ce vreți, utila
jul nostru este mai vechi" 
— ar spune filatorii de la 
„Dacia". Din păcate, o a- 
semenea explicație nu 
justifică decît în mică 
măsură nivelul maxim al 
cheltuielilor de prelucrare 
de la această întreprinde
re, întrucît și filatorii din 
Pitești și Pucioasa ar pu
tea uza de același argu
ment. Și ei mai au unele 
utilaje vechi. Să admitem, 
totuși, că întreprinderea 
din București e obligată 
să cheltuiască mai mult 
cu întreținerea și funcțio
narea utilajului. Cum se 
explică însă depășirile la 
cheltuielile generale ale 
secțiilor de fabricație și 
cheltuielile generale ale 
întreprinderii ? Tot utila
jele sînt „țapul ispăși- 
tor" ? Nicidecum 1 Cauza 
constă în cheltuielile mari 
neproductive pe care „Da
cia" le înregistrează cu 
regularitate, la posturile 
amenzi, penalizări și do-

si- 
pe

ni-

Indicatori „Bucegi"
Pucioasa

„Textila" 
Pitești

„Dacia" 
București

1. Cheltuieli de prelucrare, din care
a)
b)

Salarii directe 
întreținerea și funcționarea 
utilajului
Cheltuieli generale ale secțiilor 
de fabricație
Cheltuieli generale de între
prindere

2. Indici de folosire a utilajelor con
ducătoare din filaturi — mașini 
cu inele — (în kilonumere)

c)

d)

4 000
900

4 350
930

5 800
1 250

1 800 2 000 2 030

800 920 1480

500 500 1 040

673 665 652

bînzi la împrumuturi pen
tru creditele restante. Fi
laturii de aici îi revine o 
„cotă" importantă din 
cele peste 600 000 lei 
cheltuieli neproductive, în 
timp ce la celelalte două 
întreprinderi — nivelul 
acestor cheltuieli se 
tuează la... 1 000 lei 
semestru.

„Cheia" misterului
velului ridicat al chel
tuielilor de prelucrare 
de la „Dacia" rezidă, deci, 
în volumul inadmisibil de 
mare al sumelor trecute 
în contul... neproductive
lor. Sincer vorbind, fără 
menajamente, acestea nu 
sînt altceva decît pierderi 
„cu acte în regulă", niște 
„paraziți" financiari. Nu 
de azi, de ieri, „Dacia" 
este tributară acestor 
pierderi. Pînă nu de mult, 
faptul se justifica prin in
capacitatea fostei condu
ceri a întreprinderii de a 
asigura o bună gospodă
rire a fondurilor materia
le și bănești. Acum ce 
argument se mai poate a- 
duce ? Conducerea „Da
ciei" a fost înlocuită de 
aproape un 
creat funcția 
mist șef, s-au 
serviciile etc., 
tuielile neproductive, pier
derile se mențin în con
tinuare. Cît timp îi va 
trebui noii conduceri teh- 
nico-administrative să în
lăture astfel de „trauma
tisme" financiare ? Cine
va din întreprindere ne-a 
spus : „se fac prea multe 
studii, prea multe anali
ze, dar măsurile cam ră- 
mîn pe hîrtie"...

Nu ar corespunde rea
lității, dacă am afirma că 
la „Dacia" nu se depun 
eforturi pentru îmbunătă
țirea activității în unele 
sectoare. De pildă, cum 
au evoluat costurile, pe 
aceleași elemente aminti
te, la producția de țesă
turi ? In acest scop, ne-am 
concentrat atenția asupra 
unui indicator sintetic, de 
mare însemnătate pentru 
eficiența acestei faze a 
procesului tehnologio tex
til, și anume, cheltuielile 
de prelucrare din secția 
conducătoare 
boaielor de țesut — ne
cesare realizării unui mi
lion de bătăi. în „clasa
ment", pe locul meritoriu, 
apare din nou „Textila" 
cu 650 lei, flancată strîns 
de „Dacia" eu 670 lei și, 
la o diferență apreciabi
lă, de „Bucegi" eu 720 Iei. 
Dar „lanterna roșie" o de
ține „Bucegiul" și în ce

an, s-a 
de econo- 

reorganizat 
dar chel-

a răz-

1

privește indicii de utili
zare a războaielor, măsu- 
rați în bătăi-război-oră. 
Cu toate că intervine o 
anumită 'deosebire de ti
puri de 
zată în 
dament, 
premise

utilaje, materiali- 
diferențe de ran- 
totuși anumite 
arată că nu a-

INTEGRAL ÎN BENE
SĂ SE REGĂSEASCĂ

în cursul investigației a fost abordată una din problemele majore ale 
activității economice a întreprinderilor: nivelul cheltuielilor de producție. 
Fără a epuiza toate aspectele acestei probleme complexe, au fost analizate, 
îndeosebi, modul în care se valorifică materia primă, nivelul chel
tuielilor de prelucrare, cît și unele rezultate sintetice ale celor țVei uni
tăți. Din analiză s-a desprins că nici una din întreprinderi nu 
se situează pe un loc de frunte față de celelolte unități, la toți indicatorii 
examinați. S-a văzut că ceea ce se cîștigă prin unele performante „de vîrf" 
la anumite posturi se diminuează prin pierderile înregistrate la altele Acest 
lucru este în mod sintetic reflectat, de altfel, de cifra medie o rentabilității 
— mică față de posibilitățile celor trei întreprinderi, at<l prin prisma poten
țialului lor, cît și prin prisma unor date comparative cu întreprinderi similore 
străine.

Analiza reliefează, totodată, anumite direcții de acțiune pentru fiecare 
unitate în parte, cît și pentru forul lor tutelar — Ministerul Industriei Ușoare.

ceasta determină surplu
sul cheltuielilor de prelu
crare la „Dacia1 
cegi". E vorba 
rea ridicată a 
lor auxiliari și 
vire in totalul 
lor — mai ales
— de fluctuația ridicată a 
forței de muncă și insu
ficienta calificare a țesă
torilor, de numărul încă 
mare al absențelor ne
motivate calculate în 
om-zi, de întreținerea 
nejudicioasă a utilajelor 
din țesătorie, concretizată 
în desele f 
funcționare.
La volumul 
realizat în 
dacă s-ar fi
Iul minim al cheltuielilor, 
„Dacia" și „Bucegi" ar fi 
cîștigat circa 90 000 lei.

Se ridică însă o proble
mă. Ceea ce deosebește

“ și „Bu- 
de ponde- 
muncitori- 
de descr- 

muncitori- 
la „Dacia"

întreruperi în 
O precizare. 

I de țesături 
semestrul I, 

i aplicat nive-

întreprinderea „Dacia" < 
celelalte unități simila 
este secția de finisaj, . 
prezent cea mai mare d 
țară, dotată cu utila 
moderne. Nu constitu 
atunci o stridență fapt.: 
că, la operația de vopsi 
cheltuielile de prelucrar 
pentru o tonă de țesătui 
la această întreprinder 
însumează 2 300 lei, fat, 
de 2 150 lei și 1 800 lei 1 
„Bucegi" și „Textila", dc 
tate cu utilaje mai vechi 
Răspunsul este afirmativ 
Chiar s-a ivit un paradox 
Calitatea superioară a fi' 
nisajului de la „Dacia" sc 
concretizează, după curr. 
rezultă, în costuri sporite 
de fabricație, cînd ar tre
bui să fie tocmai invers. 
Cine împiedică atunci ca 
utilajele de nivel tehnia 
ridicat să acționeze ca un 
factor al înaltei rentabi
lități ?

Din analiza noastră a 
rezultat că potențialul de 
finisaj al vopsitoriei nu 
este folosit permanent la 
un nivel corespunzător.

Aceasta, datorită lipsei 
de țesături „crude" de la 
terți — o vină revenind, 
în acest sens, întreprin
derilor furnizoare, ca 
I. T. „Ardeleana“-Satu 
Mare, țesătoria „Teleor
man", „Cazanele" Orșova, 
care nu-și onorează ritmio 
contractele. Dar și dato
rită unor neajunsuri or
ganizatorice interne în 
legătură cu asigurarea 
continuității de producție 
la toate operațiile de bază 
din finisaj.

După cum ne-a asigu
rat conducerea „Daciei" 
carențele care „țin" de 
întreprindere nu vor mai 
dăinui multă vreme, în
trucît se află în curs de 
materializare un nou sis
tem, matematic, exact, de 
programare liniară a pro
ducției în finisaj, care va 
înlesni folosirea maximă 
a capacității acestei sec
ții și, deci, îndeplinirea 
strictă a obligațiilor con
tractuale față de benefi
ciarii ei. Așteptăm, cum e 
și firesc, să consemnăm 
această realizare, ale că
rei rezultate vor contri
bui la eliminarea cheltu
ielilor neproductive afe
rente indisciplinei con
tractuale. Numai că se 
impune, după cum am 
mai amintit, ca măsurile 
să nu rămînă pe hîrtie.

ECONOMIILE TREBUIE

FICII
în continuarea analizei, 

ne-am îndreptat atenția 
spre indicatorul caracte
ristic pentru finalitatea 
activității economice: 
producția marfă vîndută 
și încasată. La acest post,

semestrul I al anului a 
fost darnic pentru toate 
unitățile în cauză: la 
„Textila" s-au înregistrat 
depășiri de 2 la sută, la 
„Bucegi" de 1,4 la sută, 
iar la „Dacia" de 0,6 la

sută față de producția 
planificată. Eforturi meri
torii care au dat roade ! 
Dar, automat, a răsărit o 
întrebare : Ia ce nivel se 
situează cheltuielile cu 
care s-a realizat marfa 
respectivă, cît și benefi
ciile obținute, cîștigul net 
al întreprinderilor după o 
jumătate de an de mun
că ? Sinteza aceasta e ab
solut necesară și înglo
bează toate celelalte con
siderente de analiză eco
nomică, putînd da naște
re la alte surprize. Iată 
cum stau lucrurile, com
parativ, în 'condițiile în 
care nivelul de 100 la sută 
l-am acordat — potrivit 
datelor reale — „Textilei" 
din Pitești:

Indicatori „Textila"-
Pitești

„Bucegi"- „Dacia"-
Pucioasa București

1. Producția marfă vîndută și înca
sată 100

2. Cheltuieli aferente producției
marfă 100

3. Beneficii 100
4. Pierderi din deșeuri, cupoane, bo

nificații 100
5. Dobînzi la credite restante 100

108,1 147,6

117,9 131,6
108,4 61,1

44,6 201
270 5200

Deocamdată „Dacia" 
este imbatabilă. De ce ? 
Să luăm faptele pe rînd. 
întreprinderea din Pu
cioasa, e drept, a consem
nat un plus de 8,1 la sută 
față de producția marfă 
vîndută și încasată a 
„Textilei". Dar, în același 
timp, a avut și un plus de 
17,2 procente la cheltuie
lile de producție. între
prinderea „Dacia", avînd 
mai mult decît „Textila" 
— 47,6 procente la pro
ducția marfă vîndută și 
încasată, a depășit chel
tuielile de producție cu 
31,6 la sută. Care este, 
deci, situația „la procen
te" ? La un procent de 
depășire a producției 
marfă vîndută și încasa
tă, „Bucegi" a consemnat 
circa 2,1 la sută la chel
tuielile de producție. Iar 
„Dacia" a consemnat nu

mai 0,7 la sută. Deci, o 
notă în plus pentru 
„Dacia", care fabrică 
un sortiment complex 
de produse, cu un 
înalt grad de prelucrare. 
Iată, însă, că „rezistența" 
întreprinderii bucurește- 
ne scade... în dreptul be
neficiului, la „Dacia" se 
remarcă o cifră mai mică 
decît cea din dreptul u- 
nităților „Textila" sau 
„Bucegi".

Oare economiile la 
cheltuielile de producție 
nu trebuie să se regăseas
că integral în beneficii ? 
Potrivit explicațiilor ser
viciului de analiză econo
mică de la „Dacia", bene
ficiul este scăzut, în pri
mul rînd, datorită „carac
terului de finisoare al în
treprinderii". Mai precis, 
„Dacia" procură din afa
ră pentru finisajul ei te-

■■■naaMHMHBaaKUEMBKanaBaaaannKBoaniBKMaBBaBMcgBcssEaBmeKsvssnasEia

Apare necesar ca conducerile celor trei întreprinderi să tragă concluziile 
ce se cuvin din comparațiile privind nivelul atins la diferitele capitole ale 
cheltuielilor de producție și să ia măsurile necesare pentru a ridica acti
vitatea productivă pe treptele superioare ale eficienței economice. Acesta 
e un imperativ al acțiunii largi de organizare pe baze științifice a produc
ției și a muncii ce se desfășoară în toate întreprinderile industriale. Dar, 
esențial este să se adîncească analiza economică, iar măsurile de inter
venție să stimuleze eforturile proprii ale întreprinderilor, cît și sprijinul fo
rului tutelar, în atingerea aceluiași țel major: producție maximă, de ca
litate ireproșabilă, cu cheltuieli de producție minime.

Pagină realizată de Dan POPESCU, în colabo
rare cu Leonida GUJ1U, economist în Ministerul 
Industriei Ușoare.

sături crude în cantități 
însemnate. De aici, un 
cuantum mai mic la be
neficiile directe. De ase
menea, după părerea ace
luiași serviciu, „Dacia" 
cumpărînd țesături „cru
de", plătește întreprinde
rilor furnizoare — cum 
este și normal — un be
neficiu.

Departe de noi ideea de 
a pune la îndoială ur.ele 
neconcordanțe în reparti
zarea beneficiului, dar 
explicațiile primite nu 
satisfac. Concluziile ulti
melor două rubrici ori
zontale ale tabelului, care 
situează „Dacia" pe ulti
mul loc — iată explicația 
realistă, singura explica
ție a beneficiului scăzut 
al întreprinderii din Ca
pitală ! într-adevăr, aici 
pierderile din deșeuri, cu
poane și bonificații sînt 
de peste 2 ori mai mari 
decît Ia „Textila", iar do- 
bînzile la credite restante 
de... 52 ori mai mari. Din 
nou revine în actualitate 
necesitatea eliminării 
cheltuielilor neproductive. 
Calea este arhicunoscută : 
operativitate în tragerea 
la răspundere a mento
rilor acestor pierderi, a- 
tenție sporită la calitatea 
țesăturilor produse și, în 
același timp, „înăsprirea" 
controlului tehnic la țesă
turile crude cumpărate 
pentru finisaj, accelerarea 
procesului de organizare 
științifică a producției și 
a muncii.
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18,30

19,00

19,30
19,50

20,00
înlătura în-

20,30

22,30

o sugestie : 
largă a co- 
timp condi-

— Buletinul meteorolo
gic. Publicitate.

— Divertisment muzical 
cu orchestra de estra
dă a Radioteleviziunii.

— Pentru copii Filmul ; 
„Aventura veselă".

— Pentru tineret 
braț cu tinerețea".

— Telejurnalul de seară.
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și-a conturat un profil

(primele 2 volume), 
(primul volum), Eliade 
(primul volum), Ion

Din Expoziția republicană de artă populară : LINGURAR cioplit de Cernat Nicolae din comuna Sugag, regiunea 
Hunedoara Foto : Gh. Vințilă

modalitatea de elaborare, 
de la început, pentru un 
sporit al studiilor intro- 
destinate colecției „Scrii-

W Hlrtg C URMAT.

18,00 In direct... emisiune 
economică.

Inițiată, în noua sa formulă, cu 
trei ani în urană, colecția „Scrii
tori români", publicată de Editura 
pentru literatură, s-a impus ca un 
instrument principal de cunoaștere 
a valorilor literaturii noastre. A- 
dresîndu-se cu predilecție specia
liștilor — profesori, studenți, cer
cetători — ea este utilă în același 
timp și publicului mai larg, dor
nic să se informeze și să cunoască 
mai adîncit patrimoniul nostru li
terar. Au apărut, pînă acum, în a- 
ceastă colecție, ediții din scrierile 
lui Anton Pann, Vasile Alecsandri 
(primele 3 volume), Eminescu 
(3 volume), Al. Vlahuță, Delavran- 
cea (2 volume), C. Negri, Al. Ma- 
cedonski 
G. Coșbuc 
Rădulescu 
Ghica etc.

Colecția 
propriu, bine definit în cîteva as
pecte fundamentale : sumar larg, 
alcătuit cu scopul includerii tutu
ror scrierilor reprezentative atît 
sub raport artistic cît și al inte
resului istoric-literar ; note și co
mentarii cuprinzînd informații de 
istorie literară indispensabile cer
cetătorilor : data și locul scrierii 
și publicării fiecărei bucăți incluse, 
împrejurările în care a fost ela
borată, evenimente la care se face 
aluzie, ecoul avut în epocă, un in
dice alfabetic etc ; notă asupra edi
ției în care sînt înfățișate proble
mele prin"'pale privind tehnica e- 
diției, criteriile ce au stat la baza 
alcătuirii ei și, în mod special, cri
teriile de transcriere a textului 
(extins, firește, la scriitorii mai 
vechi) ; studiul introductiv, con
ceput de obicei monografic. De la 
u.. au..);- la altul, evident, volumul 
și bogăția aparatului critic diferă 
(unele texte îl solicită în mod obli
gatoriu, altele mai puțin). Chiar 
în cadrul unei colecții cu particu
larități certe, a cărei unitate constă, 
între altele, în omogenitatea volu
melor sub raportul aparatului cri
tic, credem că diferențierile 
impietează asupra ansamblului 
măsura în care ele sînt cerute 
opera sau autorul cercetat ori 
metoda și personalitatea editorului. 
Editura va trebui numai să ve
gheze ca aceste diferențieri să pri
vească cît mai puțin posibil (de 
loc e cu neputință) calitatea muncii 
depuse.

Tradițiile muncii de editor la 
noi sînt relativ recente. Putem to
tuși consemna cîteva ediții etalon, 
cum sînt cele ale operelor lui Emi
nescu, Caragiale sau Eliade Rădu
lescu îngrijite de Perpessicius, 
Șerban Cioculescu și, respectiv, 
D. Popovici, care, perfectibile, de
sigur, în unele amănunte, repre
zintă un serios pas înainte în pre
zentarea clasicilor. Cea mai mare 
parte a colecției „Scriitori români", 
așa cum se înfățișează pînă acum, 
se poate spune că duce mai de
parte (în limitele impuse de pro- 
pria-i structură) opera de valori
ficare a moștenirii noastre literare. 
Competența filologică, acuratețea 
textelor, informarea bogată din sis
temul de note și comentarii, ți
nuta științifică a celor mai multe 
dintre studiile introductive și, aș 
adăuga, excelenta prezentare a co
lecției (sobrietate, bun gust) se cu
vin reținute. Colecția beneficiază 
de aportul unoi- colaboratori de 
valoare, în stare să răspundă exi
gențelor. Simpla citare a cîtorva 
nume este, în sine, edificatoare: 
Perpessicius, G. C. Nicolescu, Al. 
Piru, Adrian Marino, Gavril Scri- 
don, Cornel Regman, Th. Vîrgolici, 
Paul Cornea ș.a. Sugerăm, în a- 
celași timp, creșterea numărului 
colaboratorilor prin achiziționarea 
unor cercetători mai tineri, cu 
perspective reale.

După cum e de așteptat, o deose
bită importanță în structura noii 
colecții o au studiile introductive 
care trezesc, de regulă, cel mai 
mare interes în rîndul cititorilor ; 
pentru marea majoritate ; 
ele constituie un ghid în 
tarea operei pe care o 
precum și un model de 
literară. Cele mai multe, 
răspund acestor așteptări legitime. 
Credem însă că anumite îmbună
tățiri sînt binevenite și de aceea

nu 
în 
de 
de

a acestora 
. interpre- 
i însoțesc, 

cercetare 
spuneam,

ne vom îngădui cîteva observații 
și sugestii generale privitoare mai 
ales la
Pledăm, 
specific 
ductive
tori români", pentru o mai pro
nunțată adecvare la nivelul, nece
sitățile și particularitățile acesteia. 
O introducere consacrată colecției 
la care ne referim nu poate fi 
rezultatul „lărgirii" unei prefețe 
din „Biblioteca pentru toți" sau 
„Biblioteca școlarului" și nici 
„comprimarea" unei monografii, 
cum se mai întîmplă, ci trebuie 
elaborată după legile particulare 
ale colecției pentru care a fost 
cerută. Fără a avea orgoliul sau 
naivitatea rețetelor magice, ne ex
primăm numai părerea că studiile 
introductive din „Scriitori români" 
trebuie să acorde o mult mai mare 
pondere analizei literare propriu- 
zise, demonstrației asupra valori
lor artistice ale textelor editate. Se 
cuvine ca ele să constituie, într-o 
mult mai mare măsură, o contri
buție originală pe planul interpre
tării, al comentariului artistic, o 
școală a educației estetice. Insis
tăm asupra acestui aspect întru- 
cît, de regulă, pentru unii istorici 
literari „contribuțiile" se reduc la 
descoperiri sau rectificări de date, 
izvoare, documente (mai ales pe 
latura biobibliografică) fără ca e- 
forturile să li se îndrepte, în egală 
măsură, și spre interpretarea cri
tică și estetică a operei scriitorului 
studiat. Unele introduceri sînt în
cărcate sub raport biografic sau 
bibliografic, autorul spune tot ce 
știe în acest domeniu, iar cînd 
trece la analiza operei pare obosit, 
vehiculează idei generale, valabile 
pentru un șir de scriitori sau 
locuri comune, desprinse parcă din 
manualele de școală. Pentru a răs
punde necesităților de informare 
a cititorului colecției, credem că 
un tablou biobibliografic dezvoltat 
(mult mai dezvoltat decît cel de 
la „Biblioteca pentru toți") ar fi 
suficient, urmînd ca studiul pro- 
priu-zis să conste în comentarea 
operei. Ar fi pentru istoricii lite
rari o probă, e drept mai dificilă, 
dar în același timp mai edificatoa
re. Oricum, stabilirea unui raport 
mai judicios între aspectul docu
mentar și cel de analiză estetică 
se cuvine a sta mai insistent în 
atenția editorilor.

Prin acordarea unei atenții spo
rite comentariului artistic s-ar eli
mina, cred, o anume doză de co
moditate cu care se elaborează une
le introduceri. Această comoditate 
constă în primul rînd în ignorarea 
sau expedierea facilă a dificultă
ților ridicate de texte sau autori 
și, implicit, supralicitarea mărtu
riilor ce confirmă propriul punct 
de vedere. Dar cine cîștigă o bă
tălie fără a se înfrunta deschis 
cu adversarul nu poate culege lau
rii victoriei. Un istoric literar ex
perimentat știe apoi că o operă 
poate fi bine înțeleasă nu numai 
prin aprecierile favorabile, ci și 
prin opiniile adverse care suge
rează, adesea, prin opoziție, resor
turi și aspecte inedite, oferind „su
gestii fertile", cum zicea Eugen 
Lovinescu, îmbogățind cîmpul de 
percepere și de sensibilitate. Un 
cercetător veritabil are îndatori
rea să desfășoare întregul dosar 
al unei opere literare la judecarea 
ei, să aibă mai multă încredere în 
perspicacitatea și în dreapta cum
pănire a cititorului, mai ales cînd 
nu este vorba de o colecție de 
popularizare. Un istoric literar nu 
trebuie să devină avocat literar, ci 
pe cît e cu putință judecător im
parțial. Ceea ce nu-1 va scuti, fi
rește, de afirmarea propriei opinii. 
Dimpotrivă, dar această opinie va 
fi consecința logică a unei dezba
teri temeinice, la care au fost con- 
vocați și și-au spus cuvîntul, în 
mod echitabil, toți cei în drept. 
Numai de pe această platformă 
solidă opinia enunțată are toate 
șansele de a fi omologată.

Factorii de răspundere, din edi
tură și din afară, ai colecției „Scri
itori români" au toate motivele să 
considere pozitivă activitatea de 
pînă acum. Satisfacția datoriei îm
plinite n-o pot avea însă decît

Silfi»

(Urmare din pag. I)

Cu prilejul unei ședințe de lucru, 
tinută recent la Ministerul Invăță- 
mîntului. șefii secțiilor de învătă
mînt ale unor sfaturi populare re
gionale au semnalat și unele greșeli 
săvîrșite de comisiile de repartizare 
a absolvenților din acest an ai insti
tuțiilor de învătămînt superior. „în- 
chipuiti-vă în ce situație neplăcută se 
află un tînăr care pornit cu "ot 
elanul spre noul său loc de muncă 
îl găsește... ocupat — spunea prof. 
Petru Pop, șeful secției de învătă
mînt a Sfatului popular regional Mu- 
reș-Autonomă Maghiară. în raionul 
Luduș, pentru 28 de catedre de lim
ba română la școlile din satul Gă- 
bud, din comunele Fînate. Ulieș, Ur- 
meniș etc. etc. s-au prezentat 56 de 
„titulari", deoarece au fost date re
partizări duble. Tot astfel, la liceul 
„Papiu Ilarian" din Tg. Mureș au

după ce această colecție va cu
prinde pe toți clasicii literaturii 
române. începuturile, care au de
pășit faza promisiunilor, devenind 
deja realizări certe, reprezintă o 
garanție de natură a ’ 
doielile.

în „post scriiptum“ 
dată fiind destinația 
lecției, dar în același 
țiile restrictive în care se difuzează 
(preț ridicat din cauza condițiilor 
grafice și tipografice, tiraj redus) 
poate ar fi bine ca editura să-i 
asigure, treptat, o mai largă circu
lație, prin reeditarea integrală în 
„Biblioteca pentru toți". Cu atît 
mai mult cu cît se preconizează 
ca această prețuită colecție să-și 
lărgească atribuțiile și să-și du
bleze numerele. Marile valori ale 
literaturii noastre, editate la un 
nivel superior, merită o difuzare 
cît mai intensă și mai largă.

Pompiliu MARCEA
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— Seară de teatru : 
„Insula" de Mihail 
Sebastian, cu un epi
log de Miroea Ștefă- 
nescu. în distribuție : 
Sanda Toma, Mircea 
Șeptilici, Ștefan Ta- 
palagă, Mircea Bala- 
ban, Nicolae Gărdes- 
cu, Agnia Bogoslova, 
Dem Savu, Iarina De- 
mian și Eugen Racoți.
Telejurnalul de noap-

ȘI EXTAZ — film pentru ecran panoramic : PATRIA 
Permanențe) — 9; 12; 15; 18; 21.

• AGONIE
(completare , . ., .. .... ...
• CUM SA FURI UN MILION — cinemascop : REPUBLICA (com
pletare Hanoi de la Răsărit la Apus) — 8; 10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,30, 
STADIONUL DINAMO — 19,30, CIRCUL DE STAT — 18; 20,45 (la 
ambele completarea Copilărie furată).
0 HAMLET : CENTRAL — 9,30; 13; 16,30; 20.
O PRIZONIERA DIN CAUCAZ : LUCEAFĂRUL (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea București) — 8,30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30, FESTIVAL (completare Io, Ștefan Voievod)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
G SPARTACUS — cinemascop (ambele serii) : BUCUREȘTI — 9; 
12,45; 16,30; 20,15, GRĂDINA FESTIVAL — 20,45, ARENELE LIBER
TĂȚII — 19,15.
© SA-MI FACEȚI UNA CA ASTA !: CAPITOL
(completare Io, Ștefan Voievod) — 9; 11,15; 13,30; hiihwjiiihjiui im jj. 
16; 18,30; 21; la grădină — 20. FEROVIAR — 8.30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21. EXCELSIOR — 9.45; 12,30; „
15; 17,30; 20 (la ambele completarea Mîinile picto- g wș
rului), MELODIA (completare Hanoi de Ia Răsărit g 0 S
la Apus) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21.
® UNDE ESTE AL III-LEA REGE ? : VICTORIA ___
(completare Fantezie cu șuruburi) — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45.
® COMISARUL X — cinemascop : LUMINA (completare Oameni 
deasupra norilor) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, GIULEȘTI (com
pletare Fantezie cu șuruburi) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, ARTA (com
pletare Cucerirea sunetelor) — 15,30; 18; 20,30; la grădină — 20.
9 DRAGOSTEA MEA : UNION — 15,30; 18; 20,30, BUZEȘTI 
pletare Orizont științific nr. 7/1967) — 15,30; 18; la grădină —
O PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
e CANALIILE : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, 
pletare Tînjeaua) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; la grădină — 
(completare Tutunul) — 15,15; 18; 20,45.
0 IERBURI AMARE : FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
0 CHEMAȚI-L PE MARTIN : CRÎNGAȘI (completare 
țific nr. 7/1967) — 15,30; 18; 20,30.
0 UN HECTAR DE CER — cinemascop : GRIVIȚA (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Brașov) — 9,30; 
12,15; 15,15; 18; 20,45, MODERN (completare Tînjeaua) — 9,30; 11,45; 
14; 16 30; 18,45; 21.
© PANTERA NEAGRĂ — cinemascop : BUCEGI — 16; 18,15; 20,30. 
GRĂDINA BUCEGI — 20 (la ambele completarea Io, Ștefan Voievod), 
POPULAR (comoletare Din pămînt și foc) — 20,30.
0 CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — cinemascop : GLORIA (completare 
Tutunul) — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, RAHOVA (completare Mîi
nile pictorului) — 15,30; 18, la grădină — 20, GRĂDINA DOINA
— 20.
0 LUPOAICA — cinemascop : UNIREA (completare Consfătuirea pe 
țară a lucrătorilor din industria chimică — 16; 18,15.

(com-
20,30.

(comTOMIS
20, MIORIȚA

Orizont știin-

gog

STRĂINĂ : VITAN (completare Scoarțe din Rodope) — 15,30; 18. 
CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cinemascop : AU-

©
®
RORA (completare Sesiunea Marii Adunări Naționale) — 8,30; 10,45; 
13; 15,30; 18; 20,30, la grădină — 19,45, FLAMURA (completare Mă- 
rășești 1917—1967) — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30, LIRA (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea București) — 15; 18; 
21, DRUMUL SĂRII — 17,30; 20, POPULAR — 10,15; 17,30.
© CIOCÎRLIA : MUNCA (completare Dacă o iubești) — 15,30.
• FANFAN LA TULIPE : MUNCA — 17,45; 20.
® OMUL PE CARE ÎL IUBESC — cinemascop : MOȘILOR (comple
tare Orizont științific nr. 6/1967) — 15,30; 18, la grădină — 20.
0 MAIORUL ȘI
Orizont științific

(completare

— cinema-
(completare 
18,15; 20,30, 

15,30;

MOARTEA — cinemascop : COSMOS 
nr. 7/1967) — 15,30: 18; 20.30.

O COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR 
scop : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
Fantezie cu șuruburi) — 10; 13,45; 16;
VIITORUL (completare E mai bine așa ?) 
18; 20,30.
0 PRINTRE VULTURI : COLENTINA (completare 
Gustavîn alarmă) —15,30; 18; GRĂDINA EXPOZI
ȚIA (Piața Scînteii — completare Copilărie furată) 
— 20.

O PESCARUL DIN LOUISIANA : VOLGA (completare Mărășești 
1917—1967) — 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
0 HIPERBOLOIDUL INGINERULUI GARIN — cinemascop : DRU
MUL SĂRII (completare Fantezie cu șuruburi) — 15.
O ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — cinemascop : FEREN
TARI (completare Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din industria 
chimică) — 15,30; 18; 20,30, PROGRESUL (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în regiunea 
20,30.
0 ORAȘUL MEȘTERILOR : COTROCENI 
așa?) — 15,30; 18; 20,30.
® MARELE RESTAURANT — cinemascop : 
13,30; 16; 18.30; 20,45.
© VULCANUL INTERZIS : PACEA' (comoletare Neglijenta se 
tește) — 15,45; 18; 20,15, GRĂDINA UNIREA (completare Consfătui
rea pe țară a lucrătorilor din industria chimică) — 20,30, GRĂDINA 
LIRA (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat in re
giunea București) — 19,45.
O UN SURIS ÎN PLINĂ VARĂ : GRĂDINA VITAN (completare 
Scoarțe din Rodope) — 20.
0 TITANIC VALS : GRĂDINA COLENTINA. (completare Gustav în 
alarmă) — 20,30.
® A FOST CINDVA HOȚ — cinemascop : GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC — 20.
0 ZORBA GRECUL : PARCUL HERĂSTRĂU (completare Orizont 
științific nr. 7/1967) — 20.

Ploiești) — 14,30;

(completare E mai

FLOREASCA — 9;

17,30;
bine

11,15;
plă-
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Mester
(Urmare din pag. I)

tfe muzică ușoară

și ițele să rostuiască, 
sub aceeași lege se 
întind nămeții plocate- 
lor sub culorile răsă
ritului și amurgului și 
covoarele își petrec 
anotimpurile cu lumea 
lor de frunze și pă
sări. Și porțile mara
mureșene se împletesc 
ca la o eternă cunu
nie, și borangicurile 
oltenești se înstelează 
sub aceeași lege, ca- 
trințe și ie, cojoace și 
sumane, pălării și po
doabe cată să împo
dobească pe femeile 
și bărbații acestor pă- 
mînturi, și fluierele se 
înfășoară în alamă, 
și tulnicele se tatuea
ză cu fierul înroșit, și 
bîtele par sceptre îm
părătești, și ștergarele 
au ceva din obrajii și 
din ochii fetelor, și de
sagii poartă, învîrsta- 
te, drumurile țării și 
cărările de munte. Nu
mai de aici se poate 
trece, cu înfiorare, în 
lumea miturilor, acolo 
în colțul de sus al 
caprelor înzorzonate 
și al măștilor care 
constituie o lume a- 
parte în seria obiec
telor utile expuse, o 
lume-expresie a cre
dințelor și obiceiurilor, 
a copilăriei și bas
mului, 
piei și 
pene și 
sole și 
de elemente adunate 
la nimereală, măștile, 
înrudite, fără îndoială, 
cu foarte îndepărtate
le măști ale popoa
relor altor continente, 
te duc cu gîndul pes-

Alcătuite din 
coarne, din 
boabe de fa- 
din tot soiul

te faptul cotidian, te 
detașează de obiec
tele devenite expresie 
artistică a acestui fapt 
cotidian, în ceea ce 
a alcătuit dintotdea- 
una marea poezie a 
neamurilor lumii.

De aici pînă la 
bucuria omului de a-și 
împodobi casa și o- 
biectele ce-1 încon
joară stăruie în fața 
noastră chipul și mîi
nile femeii pentru care 
timpul și trecerea lui 
însemnează stăruință 
și răbdare pe urmele 
acului minuscul și ale 
firelor colorate ce se 
adună ca niște izvoa
re din toate părțile, ca 
să se armonizeze în 
cîmpiile broderiilor și 
covoarelor. O comuni
care în aerul intim al 
bucuriilor familiale de 
la femeie la bărbat 
și de la bărbat la fe- 
meie, o dorință co
mună de a-și împodo
bi reciproc ființa și 
uneltele lucrului lor 
de fiecare zi duc la 
gestul nobil și la for
ma frumoasă, la po
doabă și decor, la 
furca femeii, cioplită, 
și la cămașa bărba
tului cusută, pentru ca 
sufletul, în -căutările 
lui, să-și poată măr
turisi astfel bucuriile 
pline de taină.

Prin mina meșteri
lor ei, deveniți maeștri 
cunoscuți ori anonimi, 
arta noastră populară 
atinge spațiile cele 
mai înalte ale spiri
tului uman și expozi
ția de la Dalles de
monstrează încă o 
dată, cu prisosință, 
virtuțile ei inegalabile.

in activitatea de oiga- 
nizare a manifestărilor 
muzicale O.S.T.A. define 
unul din rolurile impor
tante. Prin intermediul a- 
cestui Oficiu se realizea
ză turneele în țara noas
tră ale soliștilor și an
samblurilor artistice de 
peste hotare, precum și 
deplasările artiștilor noș
tri în străinătate ; tot sub 
auspiciile sale au 
schimburile artistice 
Capitală și regiuni, 
diverse localități.

Evident, apariția

loc 
între 
între

pe

scenele țării a unor artiști 
autentici de muzică ușoa
ră, cum au fost Louis Arm
strong, Charles Aznavour, 
Gilbert Becaud, Jean- 
Claude Pascal, Dalida, 
Jacqueline Frangoise, pre
cum și a altor interpreți 
valoroși printre care : 
Yma Sumak, Domenico 
Modugno, Ives Montand, 
Claudio Villa, Gloria 
Lasso, Petula Clark, Jen
nifer, i 
„The 
Quartet', 
Singers’,

puncte

de muzică

o aseme- 
dată de

fost repartizați 2 profesori 
pe un singur post".

Cum s-a putut întîmpla 
nea anomalie ? Explicația
direcția de resort din Ministerul în- 
vătămîntului este simplă. A fost o 
greșeală regretabilă : o pagină din 
listele cu absolvenți a figurat la 
două comisii — la București °i la 
Tg. Mureș. Evident, o greșeală. Dar 
de la data repartizărilor au trecut 
aproape două luni si nu s-au luat 
măsuri pentru restabilirea legalității 
în această problemă, pentru ca noii 
absolvenți să nu mai fie purtati pe 
drumuri, să aibă certitudinea locului 
de muncă meritat. Unele nereguli 
asemănătoare s-au întîmplat si din 
vina secțiilor de învătămînt regionale 
care au numit la catedrele date 
drept vacante comisiilor de reparti
zare cadre didactice transferate din 
alte regiuni.

Toate aceste fapte demonstrează că 
este necesară din partea conducerii 
Ministerului Invătămîntului. a foru-

a formațiilor : 
Golden Gate 

„The Phoenix 
a orchestrei

1

rilor de resort o analiză temeinică, 
amănunțită a modului cum au lu
crat comisiile de repartizare si re
zolvarea cu maximum de operativi
tate a unor cazuri de genul celor 
prezentate în rîndurile de fată.

Promoția de profesori 1967 s-a bu
curat din plin, de-a lungul anilor de 
facultate, de condițiile de învățătură 
create de partid si de stat tineretu
lui studios. Fiecare dintre membrii 
săi a simtit atentia si grija cu care 
partidul si întregul popor înconjoară 
pe studenti. a fost martorul efortului 
și al dăruirii cu care dascăli eminenți, 
specialist! cu experiență s-au stră
duit să le transmită bogăția stiintei 
si culturii noastre si universale. A 
sosit timpul ca. la rîndul lor. tinerii 
profesori să facă dovada înaltei lor 
misiuni. îndeplinindu-si cu cinste 
noua profesiune. încadrîndu-se cu 
tot elanul, capacitatea si puterea de 
muncă în activitatea nobilă de edu
care a tinerelor generații.

Woody Herman, a grupu
lui vocal „Les Surfs" — 
a însemnat mult pentru 
spectatori. Din păcate, 
acestea au rămas totuși 
treceri meteorice în an
samblul repertoriului de 
turnee. Muzica ușoată se 
bucură azi de o mare di
versitate și o bogăție sti
listică. Aparițiile pe afișe 
ale unor nume mari, des
pre care amatorul de mu
zică ușoară știe ceva mai 
mult decît bănuiesc orga
nizatorii noștri de concer
te, au rămas dorințe 
azi neîmplinite, 
sînt necesare o 
tare mai atentă 
finalitate — a
reale ale acestui gen exis
tente pe toate meridianele, 
orientarea spre personali
tăți care se afirmă în ca
drul principalelor confrun
tări internaționale de mu
zică ușoară, prezentarea 
pe scenele noastre a 
nor formații sau soliști 
prestigiu, capabili să 
prezinte cu autoritate
ferite stiluri specifice, mo
derne sau tradiționale. 
Lărgirea orizontului și in
staurarea unor criterii mai 
ferme de selecție ar asi
gura — pe lingă varie
tatea concertelor și a re- 
pertoriilor — ținuta artis
tică a unor manifestări 
atît de populare. Altmin
teri, vor fi reeditate ne
ajunsurile de pînă acum. 
Iată
Iul 
zică 
sub

Și
Cred că 
prospec- 
— și cu 
valorilor

a

g
3

E4

u- 
de 
re- 
di-

un exemplu : 
modern 

ușoară, 
numele

sti- 
de mu- 

cunoscut 
de „beat"

— și care se bucură de 
succes pe. plan internațio
nal — a fost reprezentat 
pe scenele noastre de 
formații, după părerea 
mea, de slabă factură 
(The Playboys, The Fe- 
derals, The Guys). S-a 
apelat la formații to
tal necunoscute în propria 
lor țară, pentru a nu mai 
vorbi de un renume mon
dial. Or, asemenea impro
vizații trebuie și pot fi 
evitate. Trăim epoca de 
aur a discului, a benzii de 
magnetofon și filmului 
muzical, mijloace tehnice 
moderne de informare so
noră atentă, selectivă, 
mereu în actualitate, de 
care O.S.T.A. poate și tre
buie să dispună în ace
eași măsură ca și amato
rul de muzică ușoară. Ce 
mijloace de informare 
putem avea despre for
mațiile mai sus-amintite 
cînd acestea au înregis
trat primele (dacă nu și 
ultimele) lor discuri toc
mai în tara noastră ? A- 
tenția ar fi trebuit Îndrep
tată spre reprezentanți 
autentici ai genului, spre 
formații 
afle în 
nivelul 
cum ar 
tetul „Mamaia", „Sideral" 
sau „Olimpic ’64", ci, dim
potrivă, să constituie 
periență valoroasă 
pentru public, cît și 
tru interpreții noștri 
muzică ușoară.

Activitatea sectorului 
de muzică ușoară de la 
O.S.T.A. include și forma
țiile românești de gen. Nu 
cade oare șl în sarcina 
Oficiului o parte din 
efortul pe care celelalte 
instituții de artă îl fac 
pentru încurajarea și afir
marea valorilor româ
nești î Este adevărat, din 
cînd în cînd formațiile de

oare șă nu se 
nici un caz sub
celor autohtone, 

fi „Sincron", cvin-

o ex- 
atît 

pen- 
de

vîrf : Bebe Pnsada, Horia 
Moculescu, Paul Ghent- 
zer, cvintetul „Mamaia" 
condus de Alecu Rădu
lescu întreprind turnee 
lungi în țară (deși uneori 
impresia lăsată de ase
menea concerte este a- 
ceea de „șușanea" mai 
bine sau mai prost orga
nizată) ; dar în București 
aparițiile lor se rezumă 
doar la localuri, radio și 
televiziune. Nu s-ar pu
tea organiza în Capitală 
o stagiune permanentă 
de cojicerte pe afișul că
reia să figureze ca în- 
tr-o competiție (concuren
ță dacă vreți) pentru ca
litate, nou și original, un 
număr cît mai mare 
formații ? în acest 
O.S.T.A. ar da o replică 
de conținut teatrelor 
estradă 
în 
demînă criteriul 
lecționare a formațiilor 
românești cele mai bune, 
care să reprezinte cu suc
ces muzica ușoară româ
nească dincolo de hotare, 
care să fie mesageri 
bunului 
din țară și un 
demn pentru cei care — 
dînd curs unei chemări 
— își încearcă forțele și 
talentul lor în muzica u- 
șoară.

în ultimă instanță cali
tatea se dovedește cea 
mai rentabilă și din punct 
de vedere financiar. Ce
rințele societății noas
tre, exigențele publicului 
spectator obligă la o se
lecționare atentă a valo
rilor artistice, avînd ca 
punct de plecare realiză
rile cele mai însemnate 
ale artiștilor din țară și 
de peste hotare, realizări 
capabile să îmbogățeas
că universul spiritual al 
oamenilor

Cornel CHIRIAC

Un valoros
tezaur dacic

de 
fel

de 
avea 

același timp la în
de se

și ar

ai
gust în orașele 

exemplu

ORADEA. Studierea marelui tezaur 
dac descoperit recent in localitatea 
Șilindia din regiunea Crișana a per
mis specialiștilor muzeului regional 
să aducă noi precizări care sporesc 
valoarea științifică a acestei comori.

Studiile și numeroasele date de 
comparație fixează monezile de la 
Șilindia ca aparținind primelor emi
siuni dace, din secolul al treilea 
î.e.n. Tehnica execuției monezilor, a 
calului și călărețului — pe partea 
concavă, a capului de bărbat cu 
lauri pe frunte sau a capului 
de femeie — pe partea convexă, 
dovedește înaltul grad de cunoaș
tere a prelucrării metalelor la 
populația dacă din acea vreme.

Cu cele aproape 800 de piese, din 
care o parte din argint de cea mai 
bună calitate, acesta se situează prin
tre cele mai mari tezaure dacice des
coperite pînă acum. Alături de cele 
scoase la iveală anterior, in aceeași 
zonă, la Almaș și Feniș, comoara de 
la Șilindia indică cu certitudine că 
pe aceste locuri a existat un trib dac 
dezvoltat, cu o viață comercială in
tensă, înzestrat cu deosebite cunoș
tințe in tehnica prelucrării metale
lor.

(Agerpes)

teatre
® Teatrul de stat de operetă (la Tea
trul de vară Herăstrău) : O SEARA 
DE OPERETĂ — 19,30.
© Teatrul Giulești (la 
Antichități, str. I. C. Frimu 
RIT STRĂBUN (spectacol 
mental de sunet și lumină) 
21,15.
O Teatrul „C. Tănase" (la 
Boema) — SCANDAL LA 
— 20.

Muzeul de 
nr. 11) : 
experi- 

— 20,30;
Grădina
BOEMA
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eja oferit de președintele Consiliului de
(Urmare din pag. I)

reprezentanți ai unor instituții 
centrale, oameni de știință și cul
tură.

Au participat, de asemenea, 
Svend Aage Sandager Jeppesen,

ambasadorul Danemarcei la Bucu
rești, Jens Christensen, ambasa
dor, subsecretar de stat adjunct 
in Ministerul Afacerilor Externe 
al Danemarcei, Gunnar Seidenfa- 
den, ambasador, subsecretar de 
stat adjunct in M.A.E., Kai Johan

sen, subsecretar de stat adjunct 
în M.A.E., Richard Wagner Han
sen, consilier al Ambasadei Dane
marcei la București, și alte per
soane oficiale care îl însoțesc pe 
premierul danez, în vizita pe care 
o face în țara noastră.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România și primul ministru al Da
nemarcei au rostit toasturi.

Plecarea tovarășului
Maxim Berghianu h Moscova
Președintele Comitetului de Stat 

al Planificării, Maxim Berghianu, 
însoțit de un grup de specialiști, a 
plecat luni la Moscova, unde va 
avea convorbiri cu N. K. Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării al U.R.S.S.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți membri ai 
conducerii C.S.P., precum și A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii So

vietice la București, și membri ai 
ambasadei.

★
La sosirea la Moscova, președin

tele Comitetului de Stat ăl Planifi
cării a fost întîmpinat de N. K 
Baibakov, și de alte persoane ofi
ciale sovietice, precum și de Titus 
Sinu, consilier al ambasadei Repu
blicii Socialiste România la Mos
cova, și alți membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

Vizitele delegației Partidului
dm Islanda

român

de vizi- 
de state 

așa cum

După ce a adresat un călduros 
salut înalților oaspeți danezi, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a spus :

Guvernul român vede în vizita 
Excelenței Voastre o nouă și im
portantă manifestare a bunelor re
lații statornicite între cele două 
țări ale noastre și își exprimă con
vingerea că ea va contribui la dez
voltarea continuă a legăturilor de 
prietenie dintre popoarele 
și danez.

Contactele, schimburile 
te, convorbirile între șefi 
și guverne reprezintă,
practica relațiilor internaționale a 
demonstrat, o contribuție însem
nată la apropierea și cunoașterea 
reciprocă, la crearea unui climat 
de înțelegere și cooperare în inte
resul păcii și securității popoarelor.

în acest cadru, mă gîndesc cu 
gratitudine la primirea deosebit de 
cordială și ospitalieră care ni s-a 
făcut în timpul vizitei noastre de 
anul trecut în frumoasa dv. țară. 
A fost un prilej minunat de a lua 
contact în mod nemijlocit cu re
zultatele muncii harnicului dv. po
por, de a ne forma o imagine mai 
completă asupra bogăției de valori 
materiale și spirituale pe care a- 
cesta le-a creat de-a lungul seco
lelor.

în timpul vizitei dv. în România 
— a spus președintele Consiliului 
de Miniștri — veți avea ocazia să 
vă convingeți de sentimentele de 
înaltă stimă și prețuire pe care 
întregul popor român le nutrește 
față de poporul danez și de a cu
noaște în mod direct preocupările 
poporului român îndreptate spre 
traducerea în viață a unui complex 
și cuprinzător program de con
strucție economică, socială și cul
turală. pentru ridicarea continuă a 
bunăstării sale.

Realizarea cu succes a acestui 
program lărgește continuu baza 
participării României la vastul an
grenaj al schimburilor 
rale care se 
mondial.

Doresc să-mi 
în legătură cu

multilate-
efectuează pe plan

exprim satisfacția 
faptul că relațiile 

dintre România și Danemarca se 
dezvoltă favorabil în interesul am
belor părți și în spiritul prieteniei 
existente între popoarele român și 
danez.

Putem aprecia că schimburile 
economice dintre România și Da
nemarca se lărgesc continuu și că 
progresele economice importante 
realizate de cele două țări oferă 
încă multiple posibilități pentru di
versificarea schimburilor comer
ciale și încurajarea unei cooperări 
largi în diferite domenii ale eco
nomiei, tehnicii și turismului.

Remarcăm cu satisfacție bilanțul 
îmbucurător al desfășurării relații
lor noastre în domeniul cultural- 
științific. Totodată, ne exprimăm 
dorința de a dezvolta și mai mult 
aceste relații, în special 
tensificarea schimbului 
sori, studenți și specialiști, 
și a schimburilor artistice.

De asemenea, nu pot să 
dențiez colaborarea noastră 
în cadrul Organizației

prin în
de profe- 

precum

nu evi- 
rodnică 

Națiunilor 
Unite și al altor organisme inter
naționale. în această ordine de idei 
apreciez ca deosebit de valoroase 
întîlnirile și convorbirile pe care 
le-am avut nu de mult cu Exce
lența Voastră, la sediul Organiza
ției Națiunilor Unite, convorbiri 
purtate într-un spirit de. cordiali
tate și înțelegere reciprocă.

Guvernul român — a spus în 
continuare președintele Consiliu
lui de Miniștri al României — con-

sideră că evoluția favorabilă a re
lațiilor dintre România și Dane
marca este importantă nu numai 
pentru țările noastre. Ea repre
zintă totodată o contribuție, a că
rei valoare nu trebuie subestimată, 
la însănătoșirea climatului politic 
în Europa și în întreaga lume, la 
netezirea drumului spre securitate 
și pace.

Activitatea externă a țării noas
tre, relațiile pe care le desfășoară 
România cu toate statele lumii se 
fundamentează pe respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta și pe promo
varea neabătută a principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, egalității în drepturi 
vantajului reciproc.

Din nefericire, realitățile 
contemporane — mă refer la 
realități care ne sînt cunoscute 
nouă tuturor — arată, fără putință 
de tăgadă, că acolo unde aceste 
principii sint încălcate sau nesoco
tite se creează o gravă primejdie 
pentru destinele păcii și securită
ții internaționale.

Este neîndoielnic că rezolvarea 
problemelor care astăzi îngrijorea
ză lumea ar facilita găsirea unor 
soluții și pentru alte probleme in
ternaționale în suspensie, ar contri
bui la îmltunătățirea climatului 
international, la normalizarea și 
dezvoltarea relațiilor între state și 
la consolidarea păcii.

Eliminarea surselor de încordare 
existente în diverse părți ale lumii 
și întărirea încrederii între state 
trebuie să constituie, după părerea 
noastră, preocupări majore ale tu
turor statelor, ale tuturor 
nelor.

în zilele noastre, tot mai 
state mici ș| mijlocii pășesc 
goare și perseverență în arena po
liticii mond ale. Acționînd pentru 
apărarea intereselor și drepturilor 
lor legitime, țările mici și mijlocii 
pot și trebuie să joace un rol în
semnat. în viața internațională. Ele 
pot influența in măsură considera
bilă evoluția evenimentelor, con-, 
tribuind la salvgardarea păcii și 
securității mondiale.

Animată de dorința menținerii 
și întăririi păcii, România depune 
eforturi pentru instaurarea unui 
climat de destindere, înțelegere și 
colaborare cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor social-poli- 
tică, pentru realizarea securității 
pe continentul european și în în
treaga lume.

în abordarea problemei secu
rității europene, guvernul român 
pornește de la realitățile existente 
în Europa și consideră că direcția 
principală a eforturilor pentru rea
lizarea acestui obiectiv trebuie să 
fie îmbunătățirea continuă, cu răb
dare și perseverență, a relațiilor 
dintre toate țările europene, în 
toate domeniile, pe baza încrederii 
și avantajului reciproc, a respec
tării suveranității și independenței 
naționale.

Convorbirile pe care le-am în
ceput astăzi cu Excelența Voastră 
— a spus în încheiere premierul 
român — vor contribui la intensi
ficarea continuă a relațiilor 
țările noastre, în interesul 
două popoare și al păcii în

Vă rog să-mi permiteți să 
paharul pentru dezvoltarea 
teniei dintre România și Danemar
ca, pentru prosperitatea și fericirea 
poporului danez, în sănătatea Ma
iestății Sale Regele Frederick al 
IX-lea, în sănătatea dv., domnule 
prim-ministru, și a doamnei Krag, 
a celorlalți 
turor celor

și a-

vieții 
acele

guver-

multe 
cu vi-

dintre 
celor 
lume.
ridic 
prie-

oaspeți danezi și a tu- 
prezenți.

La Muzeul de

Republicii Socialiste România
Luni după amiază primul minis

tru și ministru al afacerilor exter
ne al Danemarcei, Jens Otto Krag, 
cu soția, și persoanele oficiale care 
îl însoțesc, au făcut o vizită la 
Muzeul de Artă al Republicii So
cialiste România. Oaspeții au fost 
întîmpinați de Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, și de maes
trul emerit a] artei M. H. Maxy, 
directorul muzeului.

Oaspeții danezi au admirat ope
rele maeștrilor picturii și sculpturii 
române expuse in 
românească 
Națională.

Soția premierului danez a făcut 
apoi o vizită la Fabrica de confec
ții și tricotaje — București.

(Agerpres)

sălile de artă 
veche și la Galeria

'A’
dimineții de luni, soțiaîn cursul 

primului ministru al Danemarcei, 
d-na Helle Virkner Krag, a făcut 
o vizită la Consiliul Național al 
Femeilor, unde a avut o convor
bire cu președinta consiliului, Su- 
zana Gâdea.

Seara, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer și 
soția, au oferit o recepție în onoa
rea primului ministru și ministru 
al afacerilor externe al Danemar
cei, Jens Otto Krag și a soției sale.

La recepție au luat parte membri 
ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale, oameni de știin
ță și cultură, generali și ofițeri

întoarcerea delegației 
Consiliului general 

A. R. L U. S.
Delegația Consiliului general 

A.R.L.U.S., condusă de Ion Savu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.C.R., care la invi
tația Asociației de prietenie sovie- 
to-română a participat la manifes
tările ce au avut, loc în U.R.S.S. cu 
prilejul sărbătoririi zilei de 23 Au
gust, s-a înapoiat luni în Capitală.

(Agerpres)

în toastul său de răspuns, după 
ce a mulțumit pentru călduroasa 
primire făcută în România, primul 
ministru și ministru al afacerilor 
externe al Danemarcei, Jens Otto 
Krag, a spus :

Am petrecut de-acum cîteva zile 
rodnice în frumoasa dv. țară. A 
fost o mare plăcere pentru mine să 
fac cunoștință cu România, cu po
porul român, să văd rezultatele 
impresionantelor eforturi care, în 
decurs de cîțiva ani, au transfor
mat România într-o importantă 
tară industrială. Am așteptat, de 
asemenea, cu mult interes reluarea 
discuțiilor rodnice pe care le-am 
avut cu dv. în timpul vizitei făcute 
în Danema: ca, în anul trecut, pre- 

— așa cum ați menționat 
d-le prim-ministru — în 
sesiunii speciale extraordi- 
Adunării Generale a Orga- 
Națiunilor Unite din luna

cum și 
Și dv., 
timpul 
nare a 
nizației 
iunie a acestui an.

Astăzi — a spus în continuare 
premierul danez — putem constata 
cu satisfacție că, de cînd ne-am 
întîlnit la Copenhaga, relațiile bi
laterale dintre Danemarca și Ro
mania cît și relațiile dintre țările 
din estul și vestul Europei au con
tinuat să se dezvolte în mod favo
rabil.

Deși unele din obstacolele ridi
cate între Vest și Est, în anii de 
după război, continuă să existe și 
deși multe din marile probleme, 
care influențează atît de mult asu
pra viitorului Europei, continuă să 
rămînă nerezolvate, noi am reali
zat o mai mare și sinceră înțelege
re reciprocă, o mai bună cunoaștere 
de către fiecare dintre noi a pro
blemelor celuilalt. Vechile le
gături dintre țările din occidentul 
și răsăritul Europei, întrerupte în 
cursul și în urma războiului, se 
restabilesc încet în numeroase do
menii. Acum putem privi cu mai 
mare încredere în viitor ; putem 
spera că problemele fundamentale, 
care stau în calea statornicirii unei 
păci trainice în această parte a lu
mii noastre vor fi într-o bună zi 
rezolvate.

Consider vizita mea în România 
— a spus în continuare premierul 
danez — ca o confirmare a acestei 
tendințe atît în relațiile danezo- 
române, cît și la nivel european. 
Configurația politică, care s-a creat 
în Europa, nu poate fi schimbată 
peste noapte, însă eu sînt convins 
că contactele personale stabilite 
sau reluate prin asemenea vizite au 
o influență deosebit de importantă 
asupra străduințelor noastre comu
ne de creare a unei lumi în care 
să domnească pacea.

Paralel cu aceste tendințe euro
pene noi sîntem martorii unei anu
mite înțelegeri din partea marilor 
puteri privind necesitatea colabo
rării. Mă gîndesc ia acordul dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
privitor la folosirea pașnică a spa
țiului cosmic. Mă gîndesc, de ase
menea. la apropierea punctelor de 
vedere, care s-a manifestat în 
cursul crizei din Orientul Mijlo
ciu și la importantele progrese 
realizate în direcția încheierii unui 
acord de nediseminare a armelor 
atomice.

Consider ca îmbucurător faptul 
că cele două țări ale noastre — a 
spus premierul danez — prin con
tactele rodnice stabilite între noi 
în ultimii cîțiva ani — au putut a- 
duce, de asemenea, o contribuție la 
realizarea unei destinderi între Est 
și Vest. Sper în mod sincer că îm
preună vom putea continua aceste 
eforturi. Guvernele celor două țări 
ale noastre aderă la principiul 
coexistenței și colaborării pașnice 
și chiar dacă pacea în lume de
pinde în primul rînd de politica 
plină de i 
puteri, țările 
important de 
aceasta.

A fost, de 
tor să constatăm că inițiativa luată 
de România la cea de-a XX-a A- 
dunare Generală a Organizației 
Națiunilor Unite, care a avut 
rezultat adoptarea rezoluției 
vind îmbunătățirea relațiilor 
bună vecinătate între țările euro
pene, a fost un instrument însem
nat pentru promovarea numeroa
selor contacte dintre țările 
estul și

Dacă situația în Europa ar putea 
constitui un prilej de optimism — 
a spus în continuare vorbitorul — 
evenimentele din Asia de sud-est 
și, recent, conflictul din Orientul 
Apropiat provoacă o preocupare 
serioasă. După părerea noastră, o 
reglementare a conflictului din 
Vietnam, care să asigure poporului 
vietnamez dreptul său la autode
terminare și pace, poate fi reali
zată numai prin negocieri între 
toate părțile implicate. De aceea — 
a spus premierul danez — nu tre
buie cruțat nici un efort pentru a 
determina părțile să ia măsuri care 
să poată duce la restabilirea păcii.

Punctul de vedere danez privitor 
la conflictul din Orientul Apro
piat este, după cum știți, asemănă
tor în multe privințe cu cel al Ro
mâniei. Sperăm că un plan cuprin
zător va putea duce la pace și în 
această parte a lumii. Un aseme
nea plan va trebui să cuprindă 
propuneri privind soluționarea pro
blemelor legate de continuarea 
existenței Izraelului ca stat inde
pendent, rezolvarea problemei re- 
fugiaților, chestiunea navigației li
bere în strîmtoarea Tiran și Cana
lul de Suez, precum și problemele 
referitoare la cursa înarmărilor.

M-am referit mai înainte la con
tactele politice apropiate stabilite 
de cele două țări ale noastre în 
ultimii doi ani. S-au dezvoltat mult 
mai mult relațiile noastre în dome
niile comercial și cultural. Mă gîn
desc, în special, la acordul cultural 
dintre 
semnat 
chide 
contactelor culturale, pentru îm
bogățirea reciprocă a 
lor noastre. Sîntem, de 
satisfăcuți constatînd 
stabil realizat în ultimii 
lațiile economice și 
dintre Danemarca și România. Co
merțul dintre cele două țări ale 
noastre se bazează pe acordul pe 
termen lung încheiat la 14 aprilie 
1966, care a introdus un sistem 
mai larg de relații comerciale. 
După părerea noastră acest sistem 
a funcționat în mod satisfăcător și 
sîntem convinși că el va permite 
continuarea realizării unor pro
grese în domeniul comerțului. în
cheierea acordului privitor la cola
borarea economică, tehnică și in
dustrială va constitui fără îndoia
lă un nou pas important pe calea 
intensificării colaborării dintre 
cele două țări ale noastre.

Doresc să exprim aprecierea mea 
asupra convorbirilor sincere și rod
nice pe care le-am avut astăzi — 
a spus în încheiere premierul da
nez. Consider că ele au întărit în
țelegerea noastră reciprocă, vor 
contribui la dezvoltarea bunelor 
relații existente între Danemarca 
și România.

Ridic paharul în onoarea secre
tarului general al Partidului Co
munist Român, Nicolae Ceaușescu, 
a Excelenței sale președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, în 
sănătatea dumneavoastră, domnule 
președinte al Consiliului de Mi
niștri și a doamnei Maurer, pentru 
viitorul fericit al poporului român.

Continuîndu-și călătoria prin 
țară, delegația Partidului Socialist- 
Unit din Islanda a vizitat regiunile 
Brașov și Ploiești. Oaspeții islan
dezi au vizitat Muzeul Doftana, o 
tabără de pionieri Ia Sinaia, uzina 
de autocamioane din Brașov, coo
perativa agricolă de producție din

Feldioara, Rafinăria și Combinatul 
petrochimic Brazi și stațiunea viti
colă Valea Călugărească. De ase
menea, oaspeții au fost primiți la 
Comitetul regional . Brașov al 
P.C.R., unde 'li s-a vorbit despre 
activitatea și preocupările actuale 
ale organizației regionale de partid.

Adunării Franceze

țările noastre care va fi 
mîine și care va

calea spre

în continuarea călătoriei pe care 
o face în țara noastră, delegația 
Adunării Naționale Franceze, con
dusă de Achille Peretti, vicepre
ședinte al Adunării Naționale, a vi
zitat luni dimineața orașul Sucea
va și o mare unitate spitalicească 
din localitate, construită recent. în 
timpul vizitei oaspeții au fost în
soțiți de Emil Bobu, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional Suceava.

în cursul aceleiași dimineți, par
lamentarii francezi au sosit cu a- 
vionul la Bacău. Pe aeroportul din 
localitate delegația franceză a fost 
salutată de Ștefan Boboș, președin
tele Comitetului executiv al Sfatu
lui popular regional Bacău, de alți 
deputați, precum și de reprezen
tanți ai organelor locale de stat.

în această regiune oaspeții au 
vizitat marile unități petrochimice 
de pe Valea Trotușului — Combi
natul chimic Borzești, Combinatul 
de cauciuc sintetic și Rafinăria din

Gheorghe Gheorghiu-Dej,orașul 
primind explicații ample în legă
tură cu dezvoltarea unităților res
pective și cu produsele realizate. 
Ei au apreciat nivelul tehnic supe
rior al acestor întreprinderi, ade
vărate ..citadele ale vieții moder
ne", cum le-a numit vicepreședin
tele Adunării Naționale Franceze.

La amiază, Ștefan Boboș. a oferit 
un dejun în cinstea parlamentarilor 
francezi. în timpul dejunului, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Bacău și 
vicepreședintele Adunării Naționa
le Franceze au toastat pentru întă
rirea prieteniei dintre cele două 
popoare, pentru dezvoltarea rela
țiilor între cele două țări, 
pace în lumea întreagă.

în continuare 
nării Naționale Franceze a 
orașul petrochimiștilor — Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, iar seara au stră
bătut trecătoarea Oituz, ajungînd 
în regiunea Brașov.

Sosirea unei delegații 
conduse de ministrul 
agriculturii 
al R. P. Bulgaria

La invitația Consiliului Superior 
al Agriculturii, luni a sosit în țara 
noastră o delegație bulgară de spe
cialiști în agricultură condusă de 
Nikola Palagacev, ministrul agri
culturii al R. P. Bulgaria.

în aceeași zi oaspeții au vizitat 
Combinatul agroalimentar „30 De
cembrie", precum și Institutul de 
cercetări pentru mecanizarea agri
culturii de la Băneasa.

Seara, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, Nicolae 
Giosan, a oferit un dineu în cinstea 
oaspeților.

(Agerpres)
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mai mici au un rol 

; jucat. în legătură cu

asemenea, îmbucură-

vestul Europei.

ca 
pri

de
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culte-superiori, reprezentanți ai 
lor, ziariști români și străini.

Au participat persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe premierul danez 
în vizita pe care o face în țara 
noastră.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Calitatea de oaspete a bucurește- 
nilor se dovedește destul de plăcută 
pentru echipele din tară. Vii în 
Capitală, ioci pe marele stadion, te 
susține si publicul (indulgent si ama
bil cu musafirii) și închei vizita cu 
unul sau două puncte — în raport 
cu dărnicia gazdei respective. Desi
gur. Ia drept vorbind, nici fotbaliștii 
din Tg. Mureș, nici 
n-au primit punctele 
cucerit prin luptă 
exemplul molipsitor 
trecută al arățlanilor si al pitește- 
nilor. Ambiția si 
echipele din alte 
apără șansele în 
lor de afirmare 
constituie poate 
demnă de remarcat din cea de a 
doua etapă a campionatului național.

în rest... Realitatea este că a doua 
etapă a confirmat-o aproape întru- 
totul pe prima. Tehnic, greșelile au 
abundat la mai toate echipele, mer- 
gînd de la șirul ratărilor fără număr 
pînă la autogoluri... înscrise impa- 
rabil. La ineficacitatea cronică a li
niilor de atac, la lipsurile de finali
zare — au fost. în această etapă, 
jocuri în care zeci și zeci de minute 
nu s-a tras un singur șut ne poartă ! 
— s-au adăugat grave deficiente ale 
apărărilor, inclusiv la echipe la care 
liniile defensive contau ca ..punct 
forte". în partida Dinamo-Universi- 
tatea Craiova, greșelile de inrercep- 
tare a mingii comise de către Nun
weiller IU au provocat deschiderea 
scorului printr-un gol stupid, etala
rea urmînd aproape imediat dintr-o

cei craioveni. 
plocon, ci le-au 
corectă. după 
din săptămîna

aplombul cu care 
orașe ale tării își 
București, dorința 

în fata publicului, 
singura trăsătură

La sfîrșitul sâptâmînii trecute, în 
sivul Bucegi a avut loc un concurs 
de alpinism, ale cărui trasee— de 
mare dificultate — au fost parcurse 
în foarte bune condiții. Au partici
pat alpiniști din București, Cluj, Arad, 
Zărnești și din alte orașe. Trofeul 
concursului a revenit ecnipei Uni- 
rea-Cluj. în fotografie : unul din te

merarii sportivi în plin efort

La bazinul olimpic Dinamo din 
București a luat sfîrșit aseară întîl- 
nirea internațională masculină de 
natație dintre echipele României și 
Franței. Victoria a revenit echipei 
Franței cu scorul de 91—65 puncte. 
Iată rezultatele înregistrate în ulti
mele 4 probe ale întrecerii : 200 m li
ber : 1. A. Mosconi (F) 2’02” 4/10 ; 
2. M. Rousseau (F) 2’04"6T0 ; 3. M. 
Slavic (R) 2’07”3/10 ; 4. V. Moraru 
(R) 2’07”8/10 ; 200 m spate : 1. P.
Randaxhe (F) 2’21”I/10 ; 2. V. Ber
nard (F) 2’21”9/10 ; 3. Z. Giurasa (R) 
2’24”3/10 (record de juniori) ; 4. Ti- 
beriu Șerban (R) 2'28”5/10 ; 200 m 
bras : 1. L. Costa (R) 2’36”4/10 ;
Marc de Herdt (F) 2’37”4/10 ; 3. A. 
Șoptereanu (R) 2’38”2'10 ; 4. A. Ser- 
vissole (F) 2’49” ; ștafeta 4x200 m li
ber : Franța (Mosconi, Rousseau, Mo
reau, Luyce) 8’21”8/10 ; 2. România
(Slavic, Nagy, Gotter, Moraru)
8’42”3/10 (nou record al României).

(Agerpres)

2.

Cronica Z SI @ i
SEARA CULTURALA 

VIETNAMEZA
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Democrate Vietnam, Insti
tutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, în colaborare 
cu Comitetul național de solidari
tate cu lupta poporului vietnamez, 
a organizat, luni seara, la Casa ra
ională de cultură „Nicolae Bălce- 
scu“ din Capitală o seară culturală 
vietnameză.

Cu acest prilej, Ilie Purcaru, re
dactor șef al ziarului „înainte" din 
Craiova, a vorbit despre aspecte 
din munca și lupta poporului viet
namez.

în încheiere a fost prezentat un 
film vietnamez.

La manifestare au participat A- 
lecu Costică, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, vicepreședinte al Comitetu
lui național de solidaritate cu lup
ta poporului vietnamez, funcționari 
superiori din M.A.E., Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
I.R.R.C.S, oameni de cultură, un 
numeros public.

Au fost prezenți Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, membri ai ambasadei, precum 
și studenți vietnamezi care învață 
în țara noastră.

★

O delegație de specialiști din a- 
gricultură, condusă de Barbu Po
pescu, prim-vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii, a 
plecat în R. S. F. Iugoslavia, unde 
va face o vizită de cîteva zile, la 
invitația Centrului agrosilvic din 
această țară.

(Agerpres)

doua
gafă tehnică a lui Bîtlan ! Să evităm 
ca să aruncăm vina înfrîngerii Ste
lei exclusiv ne cele două nenaltiuri. 
Dacă, printre alții. Soo ar fi stăpînit 
mai bine tehnica lovirii balonului si 
ca urmare nu l-ar fi trimis peste 
bară de Ia vreo sase metri de poarta 
goală, bucureștenii ar fi urcat sco
rul la 2—0 si probabil deznodămîn- 
tul partidei ar fi fost altul. Adăugăm 
că pe stadionul „23 August" am vă
zut atitea pase greșite incit o des
chidere bună a lui Constantin către 
aripa stingă ne-a părut o adevărată 
rază de soare pe un cer plumburiu !

Stăruie, supărătoare, lipsurile de 
orientare tactică. Se vorbește despre 
tactici, se vorbește... si practic nu se 
vede mai nimic. Fără îndoială ser
viciul de pase defectuos îngreunează 
realizarea unei tactici de ioc accep
tabile. totuși prea multă activitate la 
întîmnlare desfășoară ne teren echi
pele noastre. Jocul lor continuă să 
fie încîlcit, aproape fiecare acțiune 
se urnește greu din loc. dar în 
schimb se rupe cu mare ușurință. 
Este dovada cea mai convingătoare 
a „seriozității" cu care se exersează 
la antrenamente schemele tactice. 
Chiar la Dinamo, la care se observă 
unele încercări de sistematizare a jo
cului. echipierii nu respectă 
plina tactică, urmarea fiind 
greșeli flagrante în apărare și 
tinta de finalizare în atac. La 
plăcută atentie specială, ne 
Nunweiller III; rolul de „liber1 
care-1 ocupă în formație este — 
tru un jucător experimentat — rela
tiv ușor de îndeplinit, cu condiția

disci- 
unele 
nepu- 
o ne- 
obligă 
“ ne 
- pen-

etapă

eli
de pe teren. O notă proastă 
un maestru emerit al spor- 

Si deoarece tot sîntem la ca- 
brutalitătilor. condamnăm si

maximei concentrări asupra jocului. 
Nunweiller insă, neatent în această 
partidă, cu conștiința vinovăției go
lului primit, a căutat rezolvări peri
culoase pentru persoana fizică a ad
versarului. fiind oină la urmă 
minat 
pentru 
tului !
pitolul
„talpa" lui Strîmbeanu pusă lui Nun
weiller. condamnăm iarăși „intrările" 
neregulamentare ale lui Dumitru 
Niculae. vinovat parțial si el — 
tocmai prin aceste intrări — de în- 
frîngerea echipei sale, ca si Drago- 
mir (Petrolul) care a ocazionat, prin 
fault, acel 11 metri decisiv la Con
stanța. Comisia de disciplină — a 
cărei blîndete excesivă în trecutul 
campionat a constituit obiect de cri
tică — trebuie să sancționeze drastic, 
decis, acum la început de campionat, 
asemenea acte antisportive, fără ex
cepții. Calea redresării calitative a 
fotbalului nostru, pe care —- obliga
toriu — trebuie să înaintăm în acest 
an nu este. în nici un caz. calea glez
nelor sfărîmate.

Cum spuneam mai sus, meciurile 
primelor etape au fost departe de a 
satisface elementarul de cerințe ale 
publicului. De aceea apar stranii a- 
cele păreri potrivit cărora „ar mai 
trebui făcut rabat la exigentă", căci... 
sîntem abia la început de campio
nat ! Modul cum s-au desfășurat 
jocurile etapei a doua vine însă să

confirme tocmai cît de necesară este 
prezenta, de la început, a spiritului 
de exigentă. Conducerile de cluburi, 
antrenorii și tehnicienii, să simtă de
plina responsabilitate fată de calita
tea fotbalului jucat de echipele pe 
care le dirijează, să dovedească pu
blicului din tribune competenta de 
conducători și de tehnicieni. Fot
balul nostru, nivelul la care se află, 
nu cere complezentă si tolerantă.

în această ordine de idei, consa
cram cîteva rînduri doar pentru pe
nibila lipsă de responsabilitate a con
ducătorilor de la „Progresul". De în
tărit echipa n-au întărit-o, grijă pen
tru o organizare superioară a clu
bului nu arată, in schimb, uită pînă 
și de îndeplinirea formalităților ele
mentare — de parcă ar dori, și pe 
această cale, să împingă echipa la 
retrogradare !

în concluzie, un tur de orizont, 
chiar și sumar al etapei, evidențiază 
că nu s-a înțeles încă de către con
ducătorii de cluburi, antrenori și ju
cători. cerința principală — eforturi, 
eforturi, duse eu multă seriozitate, 
pentru obținerea de progrese, certe 
și vizibile. Este o cerință cu atît mai 
importantă cu cît sezonul confruntă
rilor internaționale bate la ușă — 
practic. începe mîine.

Așa cum este cunoscut, multiple 
sarcini legate de aceste confruntări 
revin selecționerului unic — funcție 
care cere o muncă deosebit de seri
oasă, cuprinzătoare, dusă cu tenaci
tate si perseverentă, poate chiar 
anonimă, urmărindu-se progrese va
lorice certe Tocmai în acest sens, 
într-un recent articol publicat în 
„Scînteia", se atrăgea, încă o dată, a- 
tentia că pentru progresul fotbalului 
ca și al întregii mișcări sportive este 
vital necesară întronarea unui climat 
de muncă austeră si serioasă, că fot
balului îi trebuie fapte si nu vorbe, 
pletora interviurilor și declarațiilor 
festive.

Valeriu MiRONESCU
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Telegrame
Excelenței Sale

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dv., poporul, Partidul Demo
cratic, guvernul guineez și eu personal vă adresăm felicitările noastre 
călduroase și cordiale. Dorim poporului prieten român depline succese în 
lupta pentru construcția socialismului. Vă rugăm să primiți cele mai 
bune urări de sănătate și viață îndelungată.

Cu înaltă considerațiune, 
AHMED SEKU TURE 

Președintele Republicii Guineea

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Sărbătoarea națională română îmi prilejuiește plăcuta ocazie să adre
sez Excelenței Voastre urările mele cele mai bune pentru fericirea dv. 
personală și pentru bunăstarea și prosperitatea poporului român.

JEAN
Marele duce al Luxemburgului

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale române avem plăcerea să adresăm 
Excelenței Voastre felicitările noastre cele mai călduroase, împreună cu 
urările sincere pe care le facem pentru fericirea dumneavoastră perso
nală și prosperitatea poporului dumneavoastră.

HASSAN II 
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, îmi 
permit să transmit Excelenței Voastre urări cordiale. Sper și sînt con
vins că colaborarea dintre țările noastre se va întări și lărgi. Urările 
mele se referi, totodată, și la fericirea dv. personală.

Dr. HELMUT LEMKE
Președintele Bundestagului 

Pentru Președintele Republicii Federale 
a Germaniei

Domnului Președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România rog 
pe Excelența Voastră să primească viile mele felicitări, cit și cele mai 
bune urări pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporu
lui român.

SRI SAVANG VATTHANA 
Regele Laosului

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României sînt bucuros să transmit, în 
numele meu și în numele poporului Kuweit-ului, sincere felicitări și 
cele mai bune urări pentru fericirea personală a Excelenței Voastre și 
pentru prosperitatea continuă a poporului dv. prietenos.

SABAH AL-SALEM AL-SABAH 
Emirul Kuweit-ului

Seul. în timpul unei demonstrații antiguvernamentale a tineretului sud- 
coreean

VIETNAMUL DE SUD

cartier de locuințe cu 1 250 apar
tamente, construite după principii 
moderne, un șantier de construc
ții, o școală. Knut Eidsvold, direc
torul general al organizației coope
ratiste în cadrul căreia funcționea
ză întreprinderea de prefabricate,

® TOCURI CU RACHETE 
SI M0RTÎERE ASUPRA MEI 
TABERE MEICTE
• TREI ELICOPTERE DIS
TRUSE SI ȘAPTE AVARIATE

SAIGON 28 (Agerpres).— For
țele patriotice sud-vietnameze și-au 
continuat luni dimineața acțiunile 
ofensive împotriva unor obiective 
militare americane, începute du
minică prin bombardarea taberelor 
americane de la Hue, Cantho și 
Hoi An. Peste 20 de rachete, rela
tează corespondenții de presă, au 
fost lansate luni împreună cu mor- 
tiere și obuze asupra „Muntelui de 
marmură", o tabără militară ame
ricană situată la numai 5 kilometri 
de baza aeriană de la Da Nang. 
Atacul patrioților i-a surprins pe 
militarii americani amplasați în ta
bără. Mulți dintre ei au fost omo- 
rîți sau răniți în timp ce dormeau, 
iar alții s-au trezit azvîrliți în aer 
cu barăci cu tot de suflul extrem 
de violent al exploziilor. Pagubele 
materiale provocate de acțiunea 
patrioților sînt, de asemenea, în
semnate : trei elicoptere distruse, 
șapte avariate și peste jumătate 
din clădirile unde erau cazați mi
litarii aruncate în aer. Atacul, ca 
și cele de duminică care l-au pre
cedat, a declarat un purtător de 
cuvînt guvernamental, reprezintă 
una din cele mai puternice ac
țiuni inițiate de partizani de la 
începutul războiului din Vietnam.

OSLO 28. — Trimisul special
Agerpres, R. Căplescu, transmite : 
Delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., și-a con- , a oferit un prînz în cinstea vizita- 
tinuat duminică și luni vizita pe 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Norvegia, o face în această țară. 
Delegația a depus o jerbă de flori 
la monumentul funerar cinstind 
memoria celor 21 de membri ai 
C.C. al P.C. din Norvegia care au 
pierit uciși în perioada rezistenței 
antihitleriste. Au fost vizitate în
treprinderea de panouri prefabri
cate „Beton-gelement a/s“, organi
zată pe baze cooperatiste, un nou

din

SOFIA 28 (Agerpres), — Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al K. P. Bulga
ria, a oferit duminică seara la 
Plovdiv o recepție cu prilejul în
cheierii aplicației comune a trupe
lor și flotelor Republicii Populare 
Bulgaria, Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România și ale 
Uniunii Sovietice. Au luat parte 
membrii delegațiilor militare ale 
țărilor participante la Tratatul de 
la Varșovia, precum și ai delega
ției R.S.F. Iugoslavia, care a asistat 
la aplicație în calitate de observa
tor, generali și ofițeri.

La recepție au rostit toasturi To

ta aniversarea
eliberării Parisului

CORESPONDENȚĂ DE LA AL. GHEORGHIU
IE

Gara Montparnasse din Pa
ris... O veche clădire răvășită 
de demolări. Au mai rămas din 
ea doar zidurile. In curînd vor 
dispare și ele strivite de corpul 
unui uriaș zgîrie-nori.

Amintirea gării Montparnasse 
s-a înscris, însă, pentru totdeau
na în inimile parizienilor. O 
placă simplă de marmură amin
tește că la 25 august 1944, într-o 
încăpere de pe peronul vechii 
gări, generalul von Choltitz, co
mandantul garnizoanei hitleris- 
te din „Marele Paris", a semnat 
capitularea în fața generalului 
Leclerc, comandantul forțelor 
militare franceze de eliberare, și 
a colonelului Rol-Tanguy, șeful 
forțelor de rezistență din regiu
nea pariziană.

Gara Montparnasse a devenit 
locul de întîlnire, tradițional, al 
parizienilor fideli idealurilor re
zistenței naționale.

La apelul Comitetului pari
zian de eliberare, mii de locui
tori s-au adunat duminică în 
piața din fața vechii gări. Mulți 
cu părul alb. purtînd medaliile 
Rezistenței și crucea de război 
pe piept. Sînt o parte dintre a~ 
cei eroi anonimi care au luptat 
cu dîrzenie pentru a elibera 
inima țării de sub ocupația hit- 
leristă. Iar lingă ei, generația 
nouă — tineri care prin jertfa 
părinților lor pot trăi azi liberi. 
O mare mulțime de oameni este 
masată în jurul unei estrade în
fășurate în tricolorul Franței. 
Au venit să evoce tumultuoasa 
istorie a rezistenței Parisului, d 
rezistenței întregului popor.

La tribună se află reprezen

tanți ai mișcării de rezistență 
și ai foștilor combatanți, ai 
P.C.F., S.F.I.O., P.S.U., ai unor 
centrale sindicale și altor orga
nizații de -masă, consilieri mu
nicipali. Cîntecul partizanilor se 
înalță din mii de piepturi. 
Andre Toilet, președintele Co
mitetului parizian al eliberării, 
a evocat semnificația acelor zile 
feurile din vara anului 1944; 25 
august — ultimul, act al epopeei 
eliberării Parisului — a însem
nat triumful insurecției popu
lare începută la 14 iulie.

în acele zile, de crîncenă în
cleștare cu dușmanul, în primele 
rînduri. s-au aflat comuniștii 
care luptînd cu dîrzenie și 
abnegație au dat grele jertfe 
pentru libertatea și independen
ța Franței. Alături de ei s-au 
aflat socialiști, republicani, oa
meni de diferite profesii și cre
dințe -religioase însuflețiți de 
dragoste de libertate, care s-au 
angajat din primele zile în miș
carea de Rezistență.

Peste mulțimea adunată în 
Montparnasse răsună acordurile 
grave ale Marseillezei. Este un 
omagiu adus eroilor Rezistenței.

Intîlniri consacrate eliberării 
Parisului au avut loc cîteva zile 
în șir. Ceremonia oficială s-a 
desfășurat la 25 august la pri
măria orașului, unde au asistat 
și membri ai guvernului și ai 
oficialităților locale.

Rememorînd momentul elibe
rării Parisului, eroica luptă de 
rezistență, poporul francez evo
că una din glorioasele pagini 
ale istoriei sale.

agen

tori lor.
Oaspeții români au mai vizitat 

parcul-muzeu, unde se găsesc 
grupurile sculpturale, opera lui 
Gustav Vigeland, alcătuind un an
samblu unic în lume, muzeul în 
care sînt expuse lucrările pictoru
lui norvegian Edvar Munch, pre
cum și alte așezăminte de cultură, 
în cursul acestor vizite delegația 
a fost însoțită de Just Lippe, Ivar 
Lie și Rolf Nettum, secretari 
C.C. al P.C. din Norvegia.

COPENHAGA. — însărcinatul cu 
afaceri a.i. al României în Dane
marca, Constantin Băbeanu, a ofe
rit un cocteil la care au luat parte : 
ministrul de interne, Hans Haekke- 
rup, și alți membri ai guvernului 
danez, membri ai parlamentului, 
profesori, oameni de afaceri, con
ducători de partide, oameni de artă 
și cultură.

al Partidului Democrat Creștin, se
natori, deputați, oameni de cul
tură.

ai

I. I. Iaku- 
suprem al 
ale statelor

dor Jivkov, mareșalul 
bovski, comandantul 
Forțelor Armate Unite 
participante la Tratatul de la Var
șovia, general-colonel Ion Ioniță, 
ministrul forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România, pre
cum și conducătorii delegațiilor 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia și al delegației R.S.F. 
Iugoslavia.

LONDRA 28 (Agerpres). — La 
Londra s-a anunțat că primul mi
nistru 
luni o remaniere 
său. O primă constatare arată că 
ministerele cheie nu au fost afec
tate în afară de cel deținut de 
Douglas Jay, ministrul comerțului, 
și principalul adversar al intrării 
Marii Britanii în C.E.E., care a fost 
înlocuit cu Antony Crosland. După 
cum arată agenția France Presse, 
Harold Wilson a preluat de fapt 
în mîinile sale întreaga conducere

Harold Wilson a efectuat 
a Cabinetului

(Urmare din pag. I)

Nu găsești cit e ziua de 
mare colț pustiu în tot ora
șul. La Luna-Park copii, ti
neri și-bătrîm încearcă emo
țiile oferite de trenuri pe to
bogane, de săniușul artifi
cial, de bărci care amerizea- 
ză de la înălțime în lacul 
transformat, o clipă în fîn- 
tînă arteziană, de mii de 
distracții care răspindesc o 
bună dispoziție molipsitoare. 
Pe mini-insula Margareta, 
microbuze viu colorate își fac 
drum printre pajiști verzi, 
ștranduri animate, tere
nuri de tenis și hotele, plim- 
bînd vizitatorii de jur îm
prejurul insulei. Pe insulă 
totul e „micro". O grădină 
mică japoneză cu plante 
exotice, cu lacuri mici în 
care plutesc peștișori, o „Ni
agară" în miniatură a cărei 
apă se strecoară prin muș
chiul crescut în piatră. Ca 
multe alte locuri, numele 
insulei are legenda lui. Se 
pare că Margareta, era fiica 
regelui Bella al TV-lea care, 
rezistînd cu succes unei nă
văliri tătare, a jertfit, drept 
mulțumire, ceea ce avea mai 
drag ; el a ridicat pe insulă 
o mînăstire, în care unica 
lui fiică s-a călugărit.

Aflîndu-mă în Ungaria în 
preajma zilei de 23 August,

MONTEVIDEO. — La cocteilul o- 
ferit de ambasada Republicii So
cialiste România în Uruguay au 
participat soția președintelui țării, 
Oscar Gestido, vicepreședintele re
publicii, Pacheco Areco, ministrul 
afacerilor externe, dr. Hector Luisi, 
ministrul muncii și asigurărilor so
ciale, dr. Enrique Vescovi, pre
ședintele Băncii Centrale, Enrique 
Iglesias, adjuncți de miniștri, de
putați și senatori.

BUENOS AIRES. — Ambasado
rul Republicii Socialiste România 
în Argentina, Dumitru Fara, a ofe
rit un cocteil la care au participat 
dr. Jorge Adolfo Mazzinghi, subse
cretar de stat în Ministerul Rela
țiilor Externe și Cultelor, Râul 
A. J. Quijano, director general po
litic în M.R.E. argentinean, funcțio
nari superiori din Ministerul 
Externe argentinean, și din 
ministere.

de 
alte

afa-

SANTIAGO DE CHILE. — în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Româ
niei în Republica Chile, Gheorghe 
Luca, a oferit un cocteil la care au 
participat: Salvador Allende, pre
ședintele Senatului, Oscar Pinochet, 
subsecretarul ministrului relațiilor 
externe, Bosco Parra, vicepreședinte

ACC'RA. — însărcinatul cu 
ceri a.i. al României la Accra, Za- 
haria Gheorghe, ' a oferit la 
23 August un cocteil în sa
loanele ambasadei. Din partea 
ghaneză au participat J. W. K. 
Hartley, vicepreședinte al Consi
liului Național de Eliberare al 
Republicii Ghana, K. B. Ayensu, 
șeful ceremonialului de stat, J. G. 
Smith, primarul orașului Accra, 
funcționari superiori din M.A.E., 
reprezentanți ai altor ministere și 
instituții centrale, oameni de știin
ță și cultură.

T

a economiei britanice. „Aceasta 
constituie principala caracteristică 
a remanierii 
ce privește 
survenite în 
lui ele sînt 
Thomson, ministru 
Foreign Office, 
Herbert Bowden 
Com mon weal th ului, 
urmă fiind 
președinte al televiziunii 
ciale britanice.

HELSINKI. — Asociația de prie
tenie Finlanda-România, cu spriji
nul ambasadei române, a organizat 
o seară festivă la Casa de cultură 
din capitala finlandeză. Cu acest 
prilej, a avut loc și deschiderea ex
poziției „Peisaje și tipuri din Re
publica Socialistă România".

ministeriale". în ceea 
celelalte modificări 

componența guvernu- 
următoarele : George 

de stat la 
l-a înlocuit pe 

la Ministerul 
acesta din 

numit în postul de 
corner-

am acut prilejul să aflu că 
s-au depus coroane la multe 
monumente ale miilor dc 
ostași români căzuți pe pă- 
mîniul țării vecine în lupta 
contra fascismului și pentru 
libertate: la cimitirul Ra- 
kocziliget din Budapesta, la

Debreczin, unde monumen
tul reprezintă o femeie în
durerată cu casca unui ostaș 
mort în mină și cu porum
belul păcii pe umăr, la Cze- 
gled, unde au căzut, nume
roși ostași români, la Tisza 
Kecske, unde monumentul 
poartă stema României, la 
Gyor, unde îngrijirea micu
lui cimitir cu șaptezeci de 
morminte românești se află 
sub patronajul unei fabrici 
metalurgice ; la marginea sa
tului Cserkeszele, lingă 
drum, unde este un monu
ment modest închinat erou-

FI ®

TOKIO. — în cadrul emisiunii 
„Fereastra spre lume", postul na
țional de televiziune „N.H.K." a 
transmis duminică seara o emisiu-i 
ne de o jumătate de oră despre 
România. Au fost prezentate se- 
lecțiuni din filme documentare și 
de scurt metraj românești înfăți- 
șînd realizări din industrie, agri
cultură, învățămînt și cultură.

lui necunoscut român și în 
midie alte localități.

De pe o colină a Budei, 
palatul — veche fortăreață 
medievală — domină orașul, 
iar cetatea, leagănul capita
lei de astăzi, punte de legă
tură cu trecutul, te poartă

.1»

pe ulicioare înguste, întor
tocheate prin care dacă treci 
îți lovești coatele de ziduri, 
iar arcadele sub care pășești 
îți par proptele care sprijină 
casele. Te trezești în ev me
diu, pe lingă case cu gratii 
puternice, cu porți ferecate, 
zugrăvite în galben, verde 
și roz crud, pe lingă frînturi 
de ziduri rămase din trecut 
și porți destinate -înainte 
pentru apărare. Mai departe 
de ziduri orașul se întinde 
larg și respirat. Intre clădi
rile sobre dominante, biserici 
de diferite stiluri care și-au

Eliberarea unor deținuți 
politici ecuadorieni, în urma 
unei puternice campanii de masă. 
Printre aceștia se află Efraim Alvarez, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C. din Ecuador, conducăto
rul Uniunii Tineretului Comunist, și 
Octavio Ochoa, liderul Frontului 
Popular de Stingă. Ei au fost arestați 
în urma marilor demonstrații de la 
începutul lunii august, în cursul că
rora oamenii muncii din Guayaquil 
au cerut majorarea salariilor.

Jdnos Kddâr, prim-secretar al 
Comitetului Central al P.M.S.U., a a- 
vut o convorbire cu Aame Saarinen, 
președintele P.C. din Finlanda, care 
și-a petrecut vacanța în Ungaria.

Izraelul și O.U. au ac
ceptat propunerea Iui Odd 
Bull, președintele Comisiei O.N.U. 
pentru supravegherea armistițiului în 
Palestina, în legătură cu prelungirea pe 
termen nedefinit a acordului care sus
pendă orice navigație, inclusiv a nave
lor izraeliene și egiptene, prin Canalul 
de Suez.

700 de ani de la înteme
ierea Ostravei. 0 mare festivi- 
tate consacrată păcii și prieteniei a 
încheiat cea de-a 700-a aniversare a 
întemeierii orașului Ostrava din Ceho
slovacia. Participanții au fost salutați 
de Josef Krejci, vicepreședinte al gu
vernului, ministrul industriei grele al 
R. S. Cehoslovace.

H DEȚINUȚI POLITICI ECUADORIENI ELIBE
RAȚI CRIZA PARLAMENTARĂ DIN PERU 
ii ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI MINIȘTRILOR 
DE EXTERNE ARABI

Dezvoltarea economică a 
Turciei s_a accelerat în 1966, iar 
pentru anul în curs perspectivele evo
luției economiei continuă să fie favo
rabile, se arată într-un studiu publicat 
de O.E.C.D. Producția națională a 
crescut în anul trecut cu 8,6 la sută, 
datorită, în special, unei redresări în
semnate a producției agricole. Econo
mia Turciei are de înfruntat și anumite 
greutăți. Astfel, rezervele de devize se 
află la un nivel foarte mic, iar balanța 
de plăți continuă să fie deficitară.

® uzină de radiatoare, 
ale cărei instalații au fost furnizate și 
montate de întreprinderea daneză 
„Gauter“, a fost construită în localita
tea bulgară Strajica. O altă firmă da_- 
neză, „Torsen", va trimite lucrători 
specializați pentru darea uzinei în ex
ploatare.

Pera se află înfc-o criză 
pariaKiesîtara,ca urmare a neîn- 
țelegerilor iscate între deputății coali-

HI IU

ției guvernamentale și cei ai opozi
ției. Motivul îl constituie anularea de 
către Senat, unde opoziția deține ma
joritatea, a mandatului prin care can
didatul guvernamental, Daniel Be- 
derra de la Fior, fusese ales în mod 
surprinzător președinte al Senatului.

. S-a încheia! conferința 
miniștrilor de externe arabi, 
care a avut loc la Khartum. într-un 
scurt comunicat dat publicității se 
arată că participanții au examinat 
ordinea de zi a reuniunii la nivel 
înalt a șefilor de state și guverne ai 
țărilor arabe și au hotărît să prezinte 
acestora spre examinare recomandările 
elaborate la prima conferință de la 
Khartum a miniștrilor afacerilor exter
ne din țările arabe, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat la 5 august.

I Un decire! al președintelui R. A. 
Yemen, Abdullah Al-Sallal prevede 
instituirea Comitetului de organizare 
a Uniunii Revoluționare a poporului, 
compus din 200 de reprezentanți ai 
tuturor păturilor populației.

Conferința mimșîrilor de 
externe din țările membre ale 
Asociației latino-americane a comerțu
lui liber și ale Pieței comune din A- 

i merica Centrală s-a deschis luni la 
Asuncion, capitala Paraguayului.

0 puternică iuriună însoțită 
de ploi s-a abătut sîmbătă seara asu
pra Pragăi. în unele locuri, nivelul 
apei a atins înălțimea de 2 metri, inun- 
dind parterele și primul etaj al clădiri
lor. în unele raioane pragheze curentul 
electric și legăturile telefonice au fost 
întrerupte.

disputat parcă preponderen
ța, băi turcești, vestigii ro
mane și case ungurești.

Ca toate marile orașe, Bu
dapesta crește clădind 
blocuri noi, încăpătoare, ae
risite, dar păstrează cu mare 
grijă străzile vechi, casele cu 
plăci care arată că una sau 
alta este din secolul al XVI- 
lea sau al XVII-lea. Orașul 
este înrudit cu poemele re
voluționare ale lui Petoffi, 
poezia lui Ady Endre, ba
ladele lui Arany lănos și 
Rapsodia Ungară a lui Liszt,

In Muzeul de Artă sînt 
adunate opere de mare va
loare ; e destul să amintim 
că aici întâlnești pe Goya, 
pe El Greco și pe Rem
brandt. Galeria Națională a 
strîns operele artiștilor ma
ghiari — de la clasici la 
contemporani. O mulțime de 
artiști ilustrează lupta po
porului împotriva cotropito
rilor otomani; între aceștia 
Szekely Bertalan a reali
zat după poemul lui Gâr- 
doni Gâza ..Stelele din E- 
ger", un tablou prin care 
arată cum cetatea apărată 
numai de femei a pus sta
vilă expansiunii otomane. 
Muzeul ilustrează trecerea 
picturii maghiare prin toate 
curentele de artă ale vre
murilor, prin toate căută
rile artiștilor.

Orașul surpriză, străbătut 
de Dunăre, străpuns de gro
te lungi pînă la doi kilome
tri, cu stalactite și stalag
mite, cu galerii subterane de 
apărare, cu izvoare termale 
și minerale, cu fînțîni arte
ziene naturale stimulează i- 
maginația cetățenilor și chiar 
a edililor. Intr-un parc, un 
vagon-restaurant de tren 
este improvizat ca „bistro" : 
de-a lungul vagonului me
sele te poftesc să te așezi 
pentru o cafea sau o înghe
țată. Magazine mari cu vi
trine frumos decorate, te îm
bie să intri. Seara, monu
mentele luminate puternic 
apar mai evidente, luminile 
de pe cheiuri se reflectă în 
apa fluviului, iar pe străzile 
vechi felinarele se păstrează 
discrete ca și altădată.

în acest peisaj variat, sen
timental și vesel, industria 
grea topește oțelul și creează 
Budapestei faima unui mare 
oraș industrial, savanții cer
cetează și universitățile 
gătesc viitoarele 
ficate.

După numai 
vizitatorul străin r..... _
zicalitatea limbii și vreo cî
teva cuvinte. El părăsește 
Budapesta fluturînd nostal
gic cu mina peste fereastra 
vagonului.

cadre

cîteva 
prinde

pre- 
cali-

zile, 
mu-
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