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și a muncii in industria regiunii Brașov
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Jens Otto Krag

IMPORTANTA ESTE ACUM
APLICAREA SOLUȚIILOR 
Șl MĂSURILOR PRECONIZATE

Elemente de bilanț în acțiunea de organizare științifică a producției

Vigurosul climat creator, de stu
diu și cercetare a fenomenelor eco
nomice din industrie, generat de 
acțiunea inițiată de partid și gu
vern pentru organizarea științifică 
a producției și a muncii, a pus 
în evidență în întreprinderile din 
regiunea Brașov virtuale potențe 
de creștere a eficienței întregii ac
tivități productive. Nu . exagerăm 
dacă afirmăm că această acțiune 
a constituit un examen de compe
tență pentru numeroase cadre de 
conducere din fabrici și uzine, pen
tru mii și mii de tehnicieni, ingi
neri, economiști, de specialiști din 
cele mai diferite domenii de acti
vitate.

Au trecut patru luni de la de
clanșarea acestei acțiuni de mare 
însemnătate politică și economică 
și roadele ei, însumate la scara 
întregii regiuni, se măsoară în zeci 
și chiar sute de milioane lei pro
ducție suplimentară, în importante 
sporuri de productivitate a muncii 
și de beneficii. Se apreciază că nu
mai în acest an se vor obține — 
prin aplicarea măsurilor preconi
zate — o producție peste plan în 
valoare de 664 milioane lei, o pro
ductivitate cu 1,6 la sută mai mare 
și 192 milioane lei beneficii supli
mentare ; pînă în 1970 producția 
globală se va ridica cu 6,6 miliarde 
lei, iar productivitatea muncii cu 
3,8 la sută peste prevederile pla
nului cincinal.

Departe, de a fi definitive, aceste 
cifre sintetizate acum, la 'încheie
rea primei etape a .studiilor, oglin
desc largile posibilități ce pot fi 

1 puse in valoare în întreprinderile 
le industriale din regiunea Brașov, 

*e baza perfecționării organizării 
"oducției și a muncii. Eficiența 

țiilor și măsurilor preconizate 
n-za acestor studii, dintre care 
(j au fost aplicate în practică, 
H nstrată, de altfel, de re- 

■ ’ dobîndite în acest an de
s din întreprinderi. In 

"Producția globală in- 
iVsll’fllV I ‘i'ltzata peste prevederi, 

11 regiunii, totalizează 
lei, iar beneficiile su- 

JU- 182 milioane lei.
Poate cel mai însemnat rezultat 

al acțiunii de organizare științifică 
a producției este reliefarea rezer
velor mari de capacități de pro
ducție existente în fiecare între
prindere din regiune. Studiile în
treprinse în acest domeniu și-au 
propus să pună în evidență, pe de 
o parte, mașinile, instalațiile, a- 
gregatele neutilizate la întreaga 
lor capacitate, iar pe de altă parte 

■ compartimentele și punctele cu 
strangulări vizibile în fluxul teh
nologic. Așa a fost posibil să se 
precizeze numeroase măsuri pen
tru utilizarea mai eficientă și pro
ductivă a mijloacelor tehnice afla
te în dotare. Cadrele tehnice și 
economice de la Complexul de sti
clă și faianță Sighișoara, de pildă, 
au determinat că cuptorul de to
pire de pe linia de borcane func
ționează doar cu 60 la sută din 
capacitatea nominală, datorită sec
torului de prelucrare, care nu poate 
prelua și folosi întreaga cantitate 
de masă topită produsă. Moderni
zarea mașinii de formare, conco
mitent cu extinderea suprafeței de 
topire, va contribui aici la sporirea 
producției cu 43 milioane borcane 
pe an. Reorganizarea fluxurilor 
tehnologice la secția șasiu de la 
uzina de autocamioane „Steagul 
roșu" — efectuată recent — și eli
minarea unor „locuri înguste" în 
alte sectoare ale uzinei vor avea 
ca efect sporirea producției aces
teia în cincinal cu două sute mi
lioane lei.

Se pot da nenumărate exemple 
de genul celor de mai sus. Ceea 
ce se cuvine să subliniem în mod 
deosebit este însă necesitatea ca 
peste tot să se găsească asemenea 
soluții îneît rezervele latente de 
capacitate identificate să fie cît 
mai repede fructificate. Cum, pe 
ce căi ? Este o chestiune care 
pinde de condițiile specifice, de po
sibilitățile imediate și de perspec
tivă ale fiecărei fabrici și uzine. 
Așa cum s-a apreciat și la o re
centă ședință a biroului comitetu
lui regional de partid, care a dez
bătut problemele desfășurării ac
țiunii de organizare științifică a 
producției, accentul trebuie pus pe 
atingerea tuturor indicatorilor pro
iectați la noile secții și instalații, 
precum și pe ridicarea parametri
lor de lucru ai utilajelor și agre
gatelor în funcțiune la nivelul ce
lor obținuți pe plan mondial la 
mașini similare. Spunem aceasta 
întrucât, cu toate eforturile sporite 
Repuse in ultima vreme, într-o se-

rie de uzine constructoare de ma
șini indicii extensivi și intensivi de 
utilizare? a niașinilor-unelte se si
tuează încă la un nivel scăzut.

Cu atît mai evidentă apare a- 
căastă necesitate, cu cît în unele 
locuri, bunăoară la uzina „6 Mar
tie" Zărnești, s-au făcut studii 
care vădesc că nivelul actual al 
prodpației poate crește cu 15—20 
la suită numai prin sporirea gra-

dului de folosire a mijloacelor teh
nice existente. Este vorba de un 
salt cantitativ și calitativ care nu

Ing. Marin DECU
șeful secției economice 
a Comitetului regional Brasov 
al P.C.R.
Ing. Nicolae PANTILIE
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Magistrala Nord-Sud din Capitala

> si1

... .

^3

MAM isiBimi
» O

de-

• POSIBILITĂȚI NEVA

TEA ACȚIUNII DE MO

DERNIZARE A MAȘINI

La invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion 
Maurer, primul ministru 
tru al afacerilor externe 
mareei, Jens Otto Krag, 
cu soția, a făcut o vizită oficială în 
România între 25 și 31 august 1967.

Oaspeții danezi au vizitat capi
tala, orașul Constanța, stațiunile 
Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, 
Muzeul arheologic din Constanța, 
stațiunea experimentală hortiviti- 
colă Murfatlar, Valea Prahovei și 
unele obiective economioe din re
giunile Ploiești și Brașov, luînd cu
noștință de realizările obținute de 
țara noastră în diverse domenii de 
activitate.

In timpul vizitei sale în Repu
blica Socialistă România, Jens Otto 
Krag a fost primit de Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român. Cu acest prilej a 
avut loc un schimb rodnic de ve
deri privind dezvoltarea relațiilor 
româno-daneze și unele probleme 
actuale ale situației internaționale. 
După întrevedere, secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R., împreună cu

Gheorghe 
și minis- 
al Dane- 
împreună

Primirea de către președintele Consiliului

soiția au oferit un dejun în onoa
rea primului ministru și ministru 
al afacerilor externe al Danemar
cei, Jens Otto Krag, și a soției sale.

Domnia Sa a fost primit, de ase
menea, de președintele Consiliului 
de Stat, Chivu Stoica. Intre pre
ședintele Consiliului de Stat) al Re
publicii Socialiste România și pri
mul ministru al Danemarcei a avut 
loc o convorbire cordială. Pre
ședintele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, împreună cu soția au ofe
rit un dejun în onoarea premieru
lui danez și a soției sale.

Cu prilejul vizitei, între pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, și primul 
ministru ăl Danemarcei, Jens Otto 
Krag, au avut loc convorbiri ofi
ciale la care au participat din par
tea română: Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Vasile Răuță, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
Gheorghe Ploeșteanu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Copenhaga, și N. Atanasiu, director 
ad-interim în Ministerul Afacerilor 
Externe. Din partea daneză au par
ticipat : Svend Aage Sandager Jep
pesen, ambasadorul'Danemarcei în 
.Republica Socialistă România, Jens 
Christensen, ambasador, subsecre
tar de stat adjunct în M.A.E., Gun
nar Seidenfaden, ambasador, subse
cretar de stat adjunct în M.A.E., 
Kai Johansen, subsecretar de stat 
adjunct în M.A.E., Richard Wagner 
Hansen, consilier al ambasadei

Danemarcei la București, Fer 
Green și Soren-Ole OlsOn, sâcretari 
ai primului ministru.

In cadrul convorbirilor, care 8-au 
desfășurat într-o atmosferă de în
țelegere și cordialitate, s-ău exami
nat căile și mijloacele menite Să 
asigure dezvoltarea conținuă a bu
nelor relații existente între Româ
nia și Danemarca, precum și urieje 
probleme internaționale de interes 
comun.

In vederea extinderii și diversi
ficării raporturilor de colaborare 
prietenească dintre România și Da
nemarca, în timpul vizitei s-au 
semnat acordurile cultural, rutier 
și de cooperare economică, indus
trială și tehnică. Aceste acorduri 
vor permite celor două țări să-și 
îndrepte mai organizat eforturile 
în viitor spre explorarea multiple
lor posibilități de cooperare în do
meniile economic, cultural-artistic 
și tehnico-științific.

Examinînd unele probleme ac
tuale ale situației internaționale, 
s-a evidențiat' rolul tot mai impor
tant pe care îl pot avea statele 
mici și mijlocii în asigurarea lega
lității internaționale, în promova
rea cauzei păcii.

Totodată, s-a subliniat că bunele 
relații statornicite între cele două 
țări contribuie la consolidarea 
securității europene, la crearea 
unui climat de pace, înțelegere și 
colaborare între toate popoarele 
lumii, indiferent de orânduirea lor 
socială.

Oaspeții danezi au mulțumit 
pentru ospitalitatea și amabilitatea 
cu care au fost întâmpinați' în 
timpul vizitei în România.

PLECAREA PRIMULUI MINISTRU

Mi-
Ro-

, a
A-

con-

Președintele Consiliului de 
niștri al Republicii Socialiste 
mânia, Ion Gheorghe Maurer, 
primit joi dimineața delegația 
dunării Naționale Franceze, < 
dusă de Achille Peretti, vicepreșe
dinte al Adunării Național?, care 
se află* în țară noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale.

Au fost de față acad. Ștefan S. 
Nicolau, vicepreședinte al Marii

Adunări Naționale, președintele 
grupului parlamentar de prietenie 
România-Franța, deputați în M.A.N.

A fost prezent Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București.

In timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost discutate probleme 

’ cu privire la relațiile dintre cele 
două țări.

Șl MINISTRU AL AFACERILOR

EXTERNE AL DANEMARCEI

înainte de plecare, Pe aeroportul Bâneasa
Foto : Gh. Vintilă

(Agerpres)

La . invitația guvernului Repu
blicii Socialiste România, primul 
ministru al Republicii Turcia, Su-

leyman Demirel, va face o vizită 
■.oficială în România, între 13—17 
..septembrie 1967.

A glii

(Continuare 
în pag. a IV-a)

furi, în geografia de răspîn- 
dire a acestor unităji crea
toare — eliberate' de inte
rese' meschine, de rutină și 
conservatorism, generoase

arhitectură și ’ chiar 
știinjă — are o vechime 
legată de însăși istoria ac
tului cultural, ba, mai mult; 
are și o tradifie populară,

al tinerimii ; și, o dată cu ei, 
și prin ei, reprezentanți 
noii . generați de creatori. 
Nu pofi disocia apariția 
cenaclului, a cercului cultu-

artei

Soarta cererilor depuse la ghișeu

Condiț-a afirmării în orice 
domeniu ține, lucru bine 
știut, de valoare. Dar va
loarea, ca expresie și uni
tate de măsură a actului 
creator, trece, nu o dată, în. 
drumul spre afirmare, spre 
impunere ca fapt social, 
prin niște trepte ale per
fecționării — sau faze obli
gatorii de creștere — în 
care factorii dinafară pot 
avea un rol covîrșitor, dacă 
nu decisiv. In cazul 
— și nu numai al artei — 
o astfel de fază o poate 
reprezenta acel schimb fer
til de opinii, de confruntare 
a posibilităților, pe care-l 
numim, prin formula organi
zatorică, cenaclu sau cerc 
artistic sau științific.

Cenaclu ? Cerc al înce
pătorilor? lată, se va spu
ne, o problemă minoră, ți- 
nînd de pedagogia elemen
tară a actului cultural. Și 
totuși, gruparea aceasta de 
entuziaști, constituită spon
tan, cu scopul defectării și 
promovării pînă în pragul 
debutului a noilor valori — 
în literatură, plastică, mu-

PEDAGOGIA
AFIRMĂRII

șezătoarea sau claca, 
care se ilustrează, prin în
sușiri artistice rare, atît po
vestitorul cit și cînfăreful, 
atît artizanul iscusit cît și 
preceptorul traditional în 
ale artei, înfeleptul mentor

Hie PURCARU

ral, de existenfa unui front 
de cultură. Ea e legată 
strict de înflorirea unei cul-

ca spirit și entuziaste 
putîndu-se citi mișcarea ma
relui fluviu al culturii pe di
recțiile lui cardinale. Astfel 
au fost „Junimea", cenaclul 
„Sburătorul", astfel au fost 
grupările de pe lîngă re-

vistele „Contemporanul", 
„Facla", „Literatorul" etc ; 
astfel sînt, prin tot ceea ce 
manifestă ca' tendinjă pozi
tivă, cenaclurile ce ființea
ză pe lîngă Unele din. prin
cipalele noastre reviste, 
centre studențești, case de 
creație.

Multitudinea acestor uni
tăți, în care fermentul va
lorilor dezvoltă un adevărat 
climat creator, este o expre
sie a înfloririi culturii noas
tre socialiste, a reîmpros
pătării ei permanente, o ex
presie a fluxului impetuos 
de afirmare, propriu socie
tății noastre, care trage în 
albiile lui tot ceea ce e 
mai bun în noile generații 
de creatori.

Ce climat asigurăm ma
nifestării valorilor, luptei 
constructive de opinii, în
drumării. ideologice, crește- ■ 
rii sănătoase și luminate a 
noilor generații de artiști și 
cercetători ai științei, în a-

Joi la amiază a părăsit Bucureș- 
tiul primul ministru și ministru al 
afacerilor externe al Danemarcei, 
Jens Otto Krag, împreună cu soția, 
care/ .la invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră.

înaltul oaspete danez a fost în
soțit de Svend Aage Sandager 
Jeppesen, ambasadorul Danemarcei 
la.; București, Jens Christensen, am
basador, subsecretar de stat ad
junct în Ministerul Afacerilor Ex
terne, Gunnar Seidenfaden, amba
sador, subsecretar de stat adjunct 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
Kai Johansen, subsecretar de stat 
adjunct în Ministerul Afacerilor 
Externe, Richard' Wagner Hansen, 
consilier al ambasadei Danemarcei 
la București, Per Green și Soren- 
Ole Olsen, secretari ai primului 
ministru.

Primul ministru și ministru al a- 
facerilor externe al Danemarcei 
și soția au fost salutați la aeroport 
de președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, și 
soția, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, și soția, Pom-

piliu Macovei, președintele C.S.C.A., 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Mihai Suder, mi
nistrul economiei forestiere, Bucur 
Șchiopu, ministrul industriei ali
mentare, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Gheorghe;Ploeșteanu, am
basadorul României la Copen
haga.

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea. conducători ai unor instituții 
centrale, generali și ofițeri supe
riori, ziariști români și străini.

Au fost de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București.

Pe aeroport erau arborate drape- 
LL do stat ale României și Dane-lele de 
mareei.

După 
stat ale 
nistru al Danemarcei și președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România au tre
cut în revistă garda de onoare ali
niată pe aeroport.

Oaspeții și-au luat apoi un căl
duros rămas bun de la persoanele 
oficiale aflate pe aeroport. Un grup 
de pionieri a oferit flori.

(Agerpres)

intonarea imnurilor de 
celor două țări, primul mi

In contrast cu îmbunătățirile sur
venite în activitatea organelor de 
stat ca urmare a măsurilor luate în 
ultimii ani, se constată totuși per
sistența unor manifestări birocra
tice... „Timpul care a trecut de cîncl 
tot bat drumurile la sfatul populai 
raional pentru obținerea unei ade
verințe este mai mare decît timpul 
pe care l-am lucrat acolo cu ani în 
urmă și pentru care solicit respec
tiva adeverință" (Ștefania Babanele 
— Caracal). „Cu chiu cu vai am 
putut să-roi string dovezile de ve
chime pentru dosarul de pensionare. 
După ce le-am depus la oficiul de 
prevederi sociale, așteptări zadar
nice : nici pînă astăzi, după mai 
bine de 8 luni, n-am putut intra în

posesia deciziei de pensionare" (Ma
ria Ilincioiu — Tg. Jiu). „Ca să ob
țin diploma de bacalaureat de la 
grupul școlar comercial din locali
tate, m-am adresat de 16 ori secre
tariatului școlii. Tot de atîtea ori 
am fost amînată" (Maria Cotelici — 
Craiova).

...Spicuiri fugare din cîteva scri
sori primite la redacție, prezentînd, 
lapidar, căile întortocheate, lungi și 
anevoioase, străbătute de niște sim
ple cereri pînă a fi rezolvate. Desi
gur, fiecare caz în parte intrigă și 
nemulțumește, cere definirea cauze
lor, lămurirea lor cu toată exigența 
impusă de însemnătatea unei corecte 
deserviri cetățenești.

Ne-am concentrat investigațiile în

orașul Tg. Jiu — de unde am pri
mit mai multe sesizări — conside- 
rîhd că în legătură cu cauzele care 
determină tărăgănarea soluționării 
unor cereri juste ale cetățenilor se 
pot trage unele concluzii valabile 
pentru întreaga regiune Oltenia. De 
altfel, între 1 ianuarie și 15 august 
crt., numărul scrisorilor de acest fel 
adresate redacției noastre de 
tenii din regiunea Oltenia se 
la 720.

Scrisoarea Măriei Ilincioiu
purtat pașii, în primul rînd, la Ofi
ciul de prevederi sociale Tg. Jiu. 
Am găsit acolo peste 200 dosare de 
pensionare rezolvate nu1 în 20 de 
zile, cum prevede legea, ci în- 
tr-un răstimp de 2—8 luni ; în pe-

cetă- 
ridică

ne-a

rioada vizitei noastre, alte 75 de 
dosare în curs de rezolvare depăși
seră termenul legal. Măriei Ilincioiu 
îi lipsește un act pe care petiționara 
nu și-l poate procura singură ; de 
9 luni de zile oficiul pare să se 
gîndească dacă este sau nu de da
toria lui să acționeze pentru obți
nerea lui. Femeia are greutăți ma
teriale serioase. Alexandru Atanasiu 
a primit pensia trei luni ; după a- 
ceea a fost sistată : oficiul de pre
vederi nu întocmise dosarul corect. 
Acum,, petiționarul se află în spi
tal și așteaptă.

Nicolae BRUJAN

(Continuare în pag. a II-a)
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0 Gazeta întreprinderii ® Opera li
terara, un tot dialectic ® Pictor al 
bucuriilor calme ® Victoria științei 
asupra secundelor ® Farsa electorala 
de la Saigon
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Bătaia 
peștelui

Mult se mai zbate peștele pe 
uscat ! Și noi care credeam că 
între baltă și proțap e un drum 
scurt. Că ne-am înșelat ne-o do
vedesc ' mai marii pescarilor din 
Brăila. Peștele prins la Gura-Gîr- 
liți, Corotișca, Bălaia etc. (punc
te situate la 20 km de oraș) este 
transportat la Galați, la centru, 
de unde , este apoi repartizat la 
Brăila pentru desfacere. Mași
nile încărcate cu pește defilează 
zilnic pe lîngă fosta pescărie (a- 
cum desființată), în drum spre 
Galați. Se plimbă peștele pe us
cat. Și pentru aceasta, cine intră 
la apă ?

mișcare!
9

Cînd a început modernizarea 
drumurilor Reghin — Toplița și 
Gheorghieni — Lacul Roșu — 
Bicaz, tovarășii de la Direcția 
regională drumuri și poduri 
Brașov nici nu bănuiau ce-i aș
teaptă. Lărgindu-se drumul, stîl- 
pii de telegraf și cei de la re
țeaua electrică au rămas pe par
tea carosabilă. Cine să-i mute ? 
Au această obligație beneficiarii 
rețelelor respective: Direcția re
gională P.T.T.R. și Întreprinde
rea regională de, electricitate Tg. 
Mureș. Dar n-au respectat-o. S-au 
făcut intervenții și la ministerele 
de resort. Cu toate acestea, pe 
porțiunea Gheorghieni — Bicaz 
stau și acum stilpii de la rețeaua 
telefonică în mijlocul drumului, 
periclitind circulația. Pentru a-i 
muta, Direcția regională P.T.T.R. 
Tg. Mureș a recepționat opt 
mesaje. Primul datează de la 
16 decembrie 7965. Degeaba. De 
ce stați în drumul modernizării P

Apar în prezent, ca organe de 
presă ale comitetelor de partid și 
sindicat din mari întreprinderi și 
șantiere, 51 gazete de uzină. Multi
tudinea și complexitatea fenomene
lor ce au loc la scara întreprinderii 
sau șantierului, preocupările redac
țiilor de a ține pasul cu ceea ce 
numim . tot mai frecvent moderni
zare au influențat, cum era și fi
resc, tabloul pe care-1 oferă gaze
tele de uzină, în sensul diversificării 
tematicii și îmbunătățirii conținutu
lui lor. Dată fiind varietatea aspec
telor pe care le ridică activitatea a- 
cestor publicații, în cele ce urmează 
socot necesar să insist numai asu
pra cîtorva. esențiale, după părerea 
mea, in momentul de față.

Cred că primul lucru care trebuie 
avut în vedere pentru perfecționa
rea și ridicarea nivelului calitativ al 
gazetelor de uzină, de către toți fac
torii care concură la editarea lor 
— redactori și colegii de redacții, 
comitete de partid și sindicat — 
este eficacitatea, privită bineînțeles 
pe planuri multiple și în perspec
tivă. Despre ce se scrie și cum se 
scrie, în ce măsură întrunește ade
ziunea cititorului căruia i se adre
sează, iată probleme de a căror re
zolvare depinde, in ultimă instanță, 
răspunsul dacă o gazetă este sau nu 
eficientă.

Este cunoscută însemnătatea sar
cinilor stabilite de plenara Comite
tului Central al partidului din de
cembrie 196G privind organizarea 
științifică a producției și muncii, fo
losirea rațională a timpului, valo
rificarea superioară a resurselor ma
teriale. reducerea cheltuielilor de 
producție, lichidarea pierderilor pla
nificate, a rebuturilor, îmbunătățirea 
calității produselor. ’ Atenția a- 
cordată acestor probleme esențiale, 
ținîndu-se seama de specificul uni
tății unde apare, consecventa și pro
funzimea cu care le tratează, măsuri
le pe care le determină și rezulta
tele obținute constituie. cred, 
principalele criterii de eficacitate 
in activitatea presei de uzină.

Așa cum dovedește experiența unor 
gazete, a scrie cu folos despre pro
blemele economice înseamnă a te o- 
cupa cu cea mai mare seriozitate, di
rect și concret, de aspectele esențiale 
ale întreprinderii respective. O anali
ză mai atentă evidențiază că. deși ac
tivitatea presei de uzină în ceea ce 
privește tratarea problemelor pro
ducției s-a îmbunătățit, apar încă 
materiale ..fără pretenții", pe o te
matică dispersată, ruptă de viața 
întreprinderii. în gazetele „Munci
torul metalurgist" — Iași, „Fores
tierul Văii Mureșului" — Toplița.

„Celuloza" — Brăila articolele des
pre organizarea științifică a produc
ției și muncii n-au abordat aspectele 
esențiale ; gazeta „Metalurgistul" din 
Ploiești nu a publicat, de-a lungul 
a patru luni, decît un articol 
despre folosirea timpului de lucru ; 
lipsesc din preocupările unor re
dacții problemele rentabilității, ale 
lichidării pierderilor.

Sînt frecvente și situațiile 
cind deficiențe de ordin tema
tic se conjuga cu calitatea me
diocră a articolelor, ceea ce, evi
dent. reduce si mai mult ecoul a- 
cestora. Documentarea superficială, 
seceta de idei, redactarea neglijentă, 
literaturizarea facilă au drept efect 
îndepărtarea cititorului. Este greu 
de crezut că vor suscita interesul 
acestuia articolele lipsite de profun
zime, cu o viziune îngustă asupra 
fenomenelor, în care abundă gene
ralitățile, descriptivismul, referirile 
de principiu.

Cauzele unor asemenea neajun
suri ar trebui căutate, după părerea 
mea. în modul cum sînt întocmite 
și realizate planurile de activitate 
ale redacțiilor. în deficientele din 
munca cu colaboratorii, în unele go
luri din cunoștințele economice și 
gazetărești ale colectivelor redacțio
nale, precum și în insuficienta pre
ocupare a unor comitete de partid 
față de orientarea publicațiilor de 
care răspund în mod direct.

A devenit un lucru comun multor 
redacții atribuirea de spatii • largi 
pentru teme si rubrici' străine spe
cificului lor. scopului nenf.ru care au 
fost create. Se nare că redactorii 
gazetelor în cauză ignorează exis
tenta presei cotidiene, a marii 
varietăți de reviste ne care ci
titorii. inclusiv din întreprinde
rile și șantierele respective, le 
au la îndemînă. Atunci cînd încearcă 
— ‘ în cefe patru pagini mici — să 
dea răspuns tuturor cerințelor pe 
care un cititor le poate avea față 
de presă, în general, redactorii a- 
cestor gazete de uzină își asumă o 
sarcină care, oricum, nu va putea 
fi dusă la bun sfîrșit.

Concentrarea eforturilor redacții
lor asupra celor mai importante și 
actuale probleme economice ale în
treprinderii este, principala cale care 
poate determina creșterea reală a 
interesului cititorului, eficacitatea 
gazetei. Decurgînd din aceasta apar 
problemele legate de realizarea unui 
profil clar conturat al fiecărei ga
zete în parte, corespunzător specifi
cului întreprinderii sau șantierului, 
sarcinilor si preocupărilor celor mai 
actuale ale organizațiilor de partid și 
sindicat, ale colectivului respectiv.

Prezicere
Se mai întâlnesc încă, ici-colo, 

indivizi dubioși, care prezic viito
rul, ghicesc în cărți, fac farmece 
etc. Trebuie ca organele în drept 
să acționeze cu mai multă hotă- 
rîre pentru a pune capăt acestei 
înșelătorii. -Iată un argument în 
plus : o fată din comuna Ianca 
(Făurei), Dorina Aliman, era că
sătorită nelegitim cu un tînăr din 
Galați. Intr-o seară, pentru a 
afla ce mai face bărbatul s-a dus 
la Maria Cloșca „să-i dea în 
cărți". Ghicitoarea i-a spus (după 
cum i s-a arătat în cărți) : „băr
batul tău te înșală cu altele". 
Tulburată, tînăra D.A., gravidă 
în luna a 8-a. a leșinat. în drum 
spre spital a decedat. Cercetările 
sînt în curs.

Pietre 
de moară

ca
să nu se murdărească

Se spune că e imposibil 
morarul 
de făină. Richardt Tontscli și 
Valerian Tudorovici, salariați la 
întreprinderea de morărit din 
Brașov, s-au „murdărit" și ei cu 
făină. Cu 700 kilograme. Luați 
la scuturat de tribunal, au fost 
condamnați: primul la 5 ani în
chisoare, al doilea la 2 ani și 
6 luni. Să se curețe bine 1

Gînditi-vă!
9

O întrebare adresată fetelor: 
îl cunoașteți pe omul care vă 
invită în mașină ? Gîndiți-vă, 
înainte de a deschide portiera. 
Pentru că mai sînt și oameni (sau, 
mai curind, neoameni) care 
transformă gestul de amabilitate 
intr-o cursă. Astfel, într-o seară, 
două eleve 
ria N. și 
Brezoi (Rm.
tai cu o ușurință condamnabilă 
invitația a doi oameni necunos- 
cuți de a le duce la destinație 
cu mașina. Acum fetele plîng pe 
treptele procuraturii și miliției 
pentru că cei doi ticăloși 
le-au necinstit. Desigur, vinovății 
își vor primi pedeapsa. Rămîne 
însă întrebarea de fond: în ce 
mașină 
păzitor

de 15 ani, Ma-
Maria R. din 

Vîlcea) au accep-

vă urcați P Cel mai bun 
al omului este el însuți.

doi 
de

Pe unde 
rătăcești ?

Și-a părăsit, în urmă cu 
ani, familia. După 24
ani de căsnicie, cu copiii 
mari ! Fată măritată, băiat în 
armată. Numele ? Constantin 
Mihai din Hunedoara (Bd. Dacia 
nr. 6). Se crede că ar locui în 
București, Bd. Luptătorilor 20 
(Grivița Roșie). Copiii l-au cău
tat, dar fără rezultat. Vor să-l 
întrebe : „Pe unde rătăcești, 
tată ? La anul vrem să sărbăto
rim nunta voastră de argint . îi 
auzi, omule ?

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDĂRIȚĂ
Stefan DIN1CĂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Gravele consecințe 
ale nerespectării 
regulilor de circulație

Subliniind elementele pozitive în 
realizarea concordanței între profi
lul publicației și cel al întreprinderii, 
evidente în activitatea unor redacții 
(„Electroputere" — Craiova, „Stea-1 
gul roșu" — Brașov, „Viața Uzinei" 
— București) și care se cer dezvol
tate și generalizate, relev totodată 
anumite practici și tendințe care, 
perpetuate și amplificate, ar crea 
riscul îndepărtării gazetei de uzină 
de misiunea ei firească. Sînt ga
zete în care prezentarea activității 
cultural-artistice-sportive din între
prindere se află în competiție cu 
cea economică, avînd, nu o dată, pe 
planul preocupărilor redacției, cîș- 
tig de cauză. Publicînd cu regulari
tate, pe spații apreciabile, creații li- 
terar-artistice (paginile speciale din 
„Flacăra" — Hunedoara, „Siderur- 
gistul" — Reșița, „Tractorul" — Bra
șov), cronici literare, teatrale, cine
matografice, fișiere mdzicale (,,Uzina 
noastră" — Iași, „Metalurgistul" — 
Ploiești, „Portul" — Constanța), ru
brici de sport („Energia" — Reșița, 
„Metalurgistul" — Cîmpia Turzii), 
aceste gazete își diminuează po
sibilitățile de a interveni în pro
blemele mari care stau în fata co
lectivului întreprinderii. Desigur, este 
necesar ca presa de uzină să se o- 
cupe de activitatea cultural-artistică. 
dar exagerările, asumarea unor obli
gații care revin revistelor de spe
cialitate sau cotidienelor, anulează 
bunele intenții.

Apar apoi, cu destulă frecvență, 
articole și reportaje străine de acti
vitatea întreprinderii. Se scrie des
pre serviciile ADAS și CEC („Ener
gia" — Reșița), se prezintă stațiunile 
balneare din țară („Muncitorul mi
ner" — Barza), se publică note de 
călătorie, în care impresiile de turist 
copleșesc observațiile de specialitate 
(„Rulmentul" — Bîrlad). Spații mari 
sînt afectate consemnării unor ani
versări, comemorări, rubricilor „ma
gazin" — de regula simple grupaje 
de curiozități. Tendința de a avea 
cu orice chip în coloanele gazetei 
articole pe teme de etică a împins 
unele redacții la improvizații, la pre
luarea unor materiale din presa cen
trală și regională.

Cititorul gazetei de uzină dorește 
să găsească în coloanele ei proble
mele de muncă și viată care îl pre
ocupă zi de zi. Unele redacții și-au 
făcut o datorie de onoare din a se 
ocuna de ele. publicînd cu regu
laritate articole despre rezulta
tele în îndeplinirea olanului si 
problemele care urmează a fi 
rezolvate, despre felul în care se 
asigură securitatea muncii, deservi
rea la cantine, spălătorii.' vestiare, a- 
sistenta medico-sanitară. luînd pozi
ție față de neajunsuri, venind în în- 
tîmpinarea unor cerințe justificate 
ale colectivelor. Sînt însă si redacții 
care evită asemenea subiecte sau. în 
cel mai bun caz. le prezintă rupte 
de situația concretă din întreprindere 
(sfaturi ale medicului despre fel de 
fel de maladii, inclusiv tulburări psi
hice si de vorbire ale copiilor, con
sultații juridice răspunzînd unor ne
cesități ipotetice, realizate într-o ma
nieră didacticistă).

Experiența dovedește că sînt citite 
cu interes acele gazete de uzină care 
răspund problemelor care interesea
ză întreprinderea, cele mai largi ca
tegorii de salariați. Gazeta de uzină 
este cea mai în măsură, pe planul 
presei, să cunoască preocupările, suc
cesele și deficientele colectivului. 
Tocmai de aceea ea este chemată să 
devină o tribună a schimbului de ex
periență, să dovedească o înaltă exi
gentă fată de activitatea fiecărui sec
tor, combativitate fată de neajun
suri.

Ridicarea nivelului combativ, în- 
țelegînd prin aceasta, alături de po
ziția fermă fată de lipsuri, valoarea 
și forța argumentelor aduse în spri
jinul a ceea ce trebuie promovat, 
constituie o preocupare constantă 
pentru numeroase redacții. Pot fi 
date exemple de articole, anchete ale 
unor gazete ca „Steagul roșu" — 
Brașov. „Electroputere" — Craiova.

„Șantierul roșu" — Galați. „Bsogre- 
sul^-Brăila care s-au dovedit purtă
toare ale noului, instrumente active 
în lupta împotriva mentalităților și 
practicilor înapoiate, care au contri
buit efectiv, prin depistarea cauze
lor neajunsurilor, prin propunerile 
făcute, la înlăturarea unor anomalii.

Cu toate acestea, în pofida posibi
lităților de care dispun, gazetele de 
uzină, luate în ansamblu, nu satisfac 
cerințele actuale care stau, din acest 
punct de vedere, în fața presei. Sînt 
destule cazurile cînd inițiativa valo
roasă a unor echipe sau brigăzi, ex
periența unor fruntași în producție 
nu-și află consacrarea în gazetă ; 
sînt încă rare articolele care să dez
văluie cu competență și aprofundat 
cauzele deficiențelor din activitatea 
întreprinderii. Trebuie depășit sta
diul actual cînd în multe gazete cri
tica nu trece de un anumit nivel 
al responsabilităților (de regulă mai
strul si șeful de echipă), cînd nea
junsurile sînt justificate prin cauze 
obiective.

Unul din aspectele care ar merita 
să fie luat cu precădere în conside
rație. și care derivă din modul cum 
este înțeleasă și realizată cerința 
combativității, este cel al conținutu
lui de idei al articolelor. Introdu
cerile lungi, frazele generale, a- 
firmațiile neargumentate. conclu
ziile superficiale duc la o publicis
tică ștearsă, fără ecou, la articole, 
eufemistic vorbind, de serviciu ; a- 
par. pe spatii mari, relatări despre 
ședințe, consfătuiri, dezbateri, care 
nu sînt decît autentice procese 
verbale, lipsite de inedit, de nerv 
publicistic, fade, șablon. Simpla 
semnalare a deficientelor, nu întot
deauna cele esențiale, prezentarea 
nudă a faptelor, neînsoțită de po
ziția redacției, tonul călduț al unor 
articole semnate de conducători ai 
întreprinde! ii or. linsa de adresă 
directă, sînt cîteva din tarele arti
colelor pretins critice care mai apar 
în presa de uzină.

A critica neajunsurile implică, evi
dent, o mare răspundere din partea 
redacției. Se cere multă grijă, princi
pialitate, discernămînt, spirit ana
litic, argumente de necontestat, în- 
tr-un cuvînt, eforturi în plus. Gazeta 
de uzină însă este beneficiara unor 
condiții speciale (contactul nemij
locit, diurn cu realitățile întreprin
derii. cunoașterea care rezultă sau 
ar trebui să rezulte din acest con
tact), care îi permit să realizeze a- 
ceste deziderate. Dacă aceasta nu se 
întîmplă întotdeauna, cauzele tre
buie căutate, după părerea mea, atît 
în greutățile pe care conducerile 
unor întreprinderi Ie creează gaze
tei (la Combinatul siderurgic din 
Hunedoara s-a interzis accesul re
dactorilor la datele statistice din a- 
numite secții !). în modul mai mult 
sau mai puțin violent în care reac
ționează la critică unele cadre cu 
funcții de conducere în întreprinderi, 
cît si în teama unor redactori privind 
consecințele ce ăr decurge din apa
riția articolului critic.

Este, evident că deficiențele sem
nalate reflectă nivelul îndrumării 
gazetelor de uzină de către orga
nele de partid din întreprinderi. 
Orientarea tematic^, sprijinirea e- 
forturilor redacțiilor de a ridica 
eficacitatea și prestigiul gazetei con
stituie îndatoriri importante ale co
mitetelor de partid care editează a- 
semenea publicații.

Aș menționa, de asemenea, cîști- 
gul pe care l-ar realiza presa de 
uzină pe planul îmbunătățirii con
ținutului și nivelului publicistic 
dacă Uniunea Ziariștilor ar veni în 
întâmpinarea dorinței legitime a re
dactorilor acestor publicații de a-și 
îmbogăți și perfecționa cunoștințele 
profesionale.

Complexitatea problemelor care 
stau în fața întreprinderilor și șan
tierelor, organizațiilor de partid și 
sindicat, cerințele noi pe plan spi
ritual ale oamenilor muncii cer din 
partea gazetelor de uzină eforturi 
sporite, pentru a răspunde sarcinilor 
pe care partidul Ie pune in fața 
presei.

Adrian JURCA

DIN ROMÂNIA
In rindurile luptătorilor revolu

ționari care și-au închinat viața 
cauzei libertății și fericirii poporu
lui român, victoriei socialismului 
se înscrie .și numele lui losif Ran
gheț, militant de frunte al mișcării 
muncitorești din țara noastră, de 
la a cărui moarte se împlinesc azi 
15 ani.

S-a născut la 7 august 1904, în 
satul Olari (județul Arad), într-o fa
milie de țărani săraci. După moar
tea tatălui său, este nevoit să-și 
cîștige singur existența. Pleacă la 
Arad unde intră ca ucenic 
la diferite ateliere, calificîndu-se ca 
muncitor pantofar. Viața grea a 
muncitorilor în mijlocul cărora 
trăia și de care se simțea legat 
prin toată ființa sa i-a aprins în 
suflet flacăra luptei pentru înlătu
rarea nedreptăților sociale.

Da o vîrstă fragedă ia contact 
cu muncitorii înaintați din Arad 
care-1 î 
în lupta 
ționară. 
multul 
meritelor 
ani, care t 
minat cu < 
Partidului 
inunist 
tânărul Rangheț 
cunoaște pe co
muniști și se a- 
lătură luptei lor. 
în cadrul mișcă
rii sindicale din 
Arad, el activează pentru mobi
lizarea muncitorilor la puternice 
acțiuni revendicative, pentru fău
rirea unității mișcării sindicale. Iu
bit și prețuit de muncitori, este 
ales în 1926 în comitetul sindical 
al pielarilor. Ia parte la Congresul 
de la Timișoara ai sindicatelor 
unitare din 1929.

Anul 1930 marchează un moment 
de răscruce în întreaga sa viață și 
activitate: este primit în rindurile 
membrilor Partidului Comunist 
Româh. încadrat în marea familie 
a comuniștilor, losif Rangheț mi
litează neobosit pentru întărirea 
legăturilor partidului cu masele, 
pentru creșterea influenței partidu
lui comunist în rindurile muncito
rimii, țărănimii și ale celorlalte ca
tegorii și pături sociale.

în ani; de adinei frămîntări re
voluționare din timpul crizei eco
nomice (1929—1933), losif Rangheț, 
bun organizator, își aduce contri
buția la desfășurarea unor pu
ternice acțiuni inițiate de partid. 
Astfel, în vara anului 1932 
participă activ la organizarea gre
vei muncitorilor din industria de 
încălțăminte din Oradea, care a 
fost încununată de succes.

însuflețit de idealurile poporului 
muncitor, de credința nestrămutată 
în dreptatea 
lupta, el îndeplinește cu 
știinciozitate o 
cini de 
încredințate de partid : 
bru al Comitetului județean Arad 
al .P.C.R., secretar al Comitetului 
județean de partid Oradea, secre
tar al Comitetului regional Cluj și 
apoi al comitetelor regionale Ba
nat și Valea Jiului ale P.C.R.

Influența marilor bătălii revolu
ționare din anii crizei economice, 
mai ales a luptelor muncitorilor 
ceferiști și petroliști din ianuarie- 
februarie 1933 organizate și con
duse de partidul comunist, s-a 
resimțit în toate straturile maselor

îndrumă 
revolu- 
în tu- 
eveni- 
acelor 

au cul- 
crearea 
i Co- 
Român,

15 ani de ia 
moartea iui 
losif Rangheț

cauzei pentru care 
con- 

serie de sar- 
mare răspundere 

mem-

O femeie din Tîr- 
năveni, Osvat Elisa- 
beta, aștepta ca vîn- 
zătoarea unui chioșc 
de legume și fructe 
să-i cîntărească pro
dusele cumpărate. în 
acest timp, șoferul 
loan Bleahu, condu- 
cînd o mașină de 
mare greutate — au
tobasculanta nr. 31- 
MS-896, a comis o 
gravă infracțiune : 
circulînd cu viteză 
excesivă, s-a angajat 
în depășirea unui 
autocamion care, la 
rîndul lui, depășea 
o căruță cu fin. (Așa 
numita triplare a cir
culației — act ires
ponsabil, cu urmări 
tragice). Ne mai pu
țind frîna, autobascu
lanta a ajuns pe 
partea stingă a dru

mului și a ucis fe
meia care se afla în 
fața chioșcului. (în 
fotografia de sus se 
văd doar stricăciuni
le pricinuite chioș
cului și locul unde 
a ajuns autobascu
lanta. In fotografia 
de jos, luată cu pri
lejul reconstituirii, se 
vede clar cum s-a 
produs „triplarea” și 
locul unde se afla 
femeia). Urmarea a- 
cestui accident : o fa
milie îndoliată, alta 
rămasă fără sprijini
torul ei, care-și ispă
șește pedeapsa, pa
gube materiale.

Asemenea acciden
te cu urmări tragice 
sînt consecințe di
recte ale nerespec- 
tării regulilor de cir
culație, menite toc

mai să asigure secu
ritatea persoanelor, 
autovehiculelor și 
bunurilor transporta
te. Imaginile alătu
rate avertizează pe 
cei ce urcă la volan 
asupra pericolului la 
care se expun ei în
șiși și pe alții, cînd 
încalcă aceste reguli. 
Ele avertizează, tot
odată, organele de 
control al circulației, 
conducerile întreprin
derilor (autobascu
lanta nr. 31-MS-896 
aparține autobazei 
Tîrnăveni) că au da
toria să se ocupe 
permanent de instrui
rea șoferilor, să nu 
tolereze nici o încăl
care a regulilor de 
circulație, de între
ținere și folosire a 
mașinilor.

muncitoare de la orașe și sate, txrm 
stâituind ■ un puternic 
pentru desfășurarea 
muncitorești din anii următori, 
Astfel, în anul 1934, P.C.R. a orga* 
nizat o serie de acțiuni și lupte 
ale muncitorilor forestieri și ță
ranilor din Valea Mureșului, Valeă 
Ghimeșului și din alte locuiri. Comi
tetul regional P.C.R. Cluj, al cărui 
secretar era losif Rangheț, a avut 
sarcina ca, ț.inînd seama de for
mele, metodele, lozincile tactice 
elaborate de partid, să găsească cele 
mai potrivite mijloace ' pentru a 
face cît mai eficace ridicare® la 
luptă a maselor de țărani români 
și maghiari. Folosind din plin po
sibilitățile de acțiune legală ale 
MADOSZ-ului, răscoala țărănimii 
din Valea Ghimeșului a fost te* 
meinic pregătită, desfășurîndu-se Gtț 
deosebită vigoare.

în anii dictaturii militare fascis
te și ai războiiw 
lui antisovietis, 
cînd P.C.R. or* 
ganiza lupta po
porului român 
împotriva hitle- 
rismului, pentru 
ieșirea României 
din război, pen* 
tru apărarea in
dependenței na
ționale și instau
rarea unui regim! 
democrație, Iosifi 
Rangheț a parti- 
organizarea unor

imbold 
luptelor

cipat Gts curaj la
acțiuni de sabotare a războiului. în 
1943 este cooptat în Se
cretariatul C. C. al P. C. R. Mun
cește asiduu pentru transpu
nerea în viață a liniei strategice și 
tactice elaborate de P.C.R. în ve
derea răsturnării dictaturii militare 
fasciste și întoarcerii armelor îm
potriva Germaniei fasciste. Din în
sărcinarea activului de partid, el a 
participat, alături de tovarășii Con
stantin Pîrvulescu și Emil Bodna- 
raș, la asigurarea conducerii ope
rative a acțiunilor P.C.R. pentru 
realizarea sarcinilor legate de în
făptuirea insurecției armate din 
august 1944.

Iosif Rangheț participă la Con
ferința națională a P.C.R. din oc
tombrie 1945, fiind ales membru al 
C.C al P.C.R. Timp de cîțiva ani 
muncește în funcția de șef al di
recției oadrelor a C.C. al P.C.R. La 
congresul din februarie 1948 este 
ales membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.R.

Deși cu sănătatea grav zdrunci
nată. el a muncit neobosit pentru 
înfăptuirea programului elaborat de 
P.C.R. de construire a socialismu
lui în patria noastră. Moare la 1 
septembrie 1952

Amintirea lui Iosif Rangheț, ca și 
a tuturor celorlalți militanți de 
frunte ai partidului nostru, va ră
mîne neștearsă în inimile poporu
lui român. Viața lor constituie o 
pildă de înaltă principialitate co
munistă, de luptă plină de abne
gație pentru libertatea și fericirea 
patriei noastre.

Virgil SMÎRCEA
cercetătof la Institutul de studii 
istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C.R.

Soarta cererilor depuse la
(Urmare din pag, I)

în multe din cazurile ce 
ar mai putea fi amintite, 
însăși existența celor în 
cauză depinde de spiritul 
de răspundere, am spune 
chiar de omenia funcționa
lilor acestui serviciu. Din 
păcate, aici se văd dosa
rele, hîrtiile șl nu în sufi
cientă măsură oamenii. O 
dovadă în plus : 14 dosare, 
din care lipsește cîte un act, 
așteaptă de săptămîni și 
luni întregi — ce credeți ? 
— dactilografierea deciziei 
de respingere, din care peti
ționarii să afle cu ce mai 
trebuie să-și completeze do
sarele spre a putea -primi 
pensia 1

Este o situație revoltă
toare, care aduce pe prim 
plan problema organizării, 
problemă-cheie în toate sec
toarele, în toate instituțiile 
care lucrează cu publicul. 
Cum este privită soluționa
rea ei la Sfatul popular al 
orașului Tg. Jiu ? Cadre 
cu munci de răspundere 
din comitetul executiv ne-au 
dat asigurări că, pentru bu
nul mers al oficiului în con
dițiile creșterii substanțiale 
a volumului de muncă în 
urma noilor reglementări 
privind regimul de pensio
nare, au fost luate măsuri 
speciale, mai ales în ce pri
vește transferarea de func
ționari din alte servicii. In 
fapt însă, ce s-a făcut ? în 
locul unei dactilografe, in
dispensabilă pentru dactilo
grafierea operativă a deci
ziilor de pensionare, a fost 
dată oficiului o... statisti- 
ciană.

Cum vede lucrurile con
ducerea sfatului popular ? 
Tov. Ion Ungariei, preșe

dintele comitetului executiv, 
ne-a spus : „Cauzele situa
ției pe care ați găsit-o la 
Oficiul de prevederi sociale 
sînt și obiective, și subiec
tive. După cît socotesc, o 
mare parte din vină revine 
însuși comitetului executiv, 
cara n-a avut în atenție or
ganizarea ireproșabilă a a- 
cestui sector atât de impor
tant. Vom căuta ca în cel 
mai scurt timp să punem 
lucrurile la punct, desfășu- 
rînd totodată o muncă sus
ținută pentru educarea ace
lor funcționari care par să 
nu fi înțeles un adevăr ele
mentar : că munca la ghișeu 
este o muncă vie, cu oame
nii, care cere nu numai în
țelegere și pricepere, dar și 
dăruire, conștiinciozitate, 
solicitudine..."

Tovarășul Ungurici are 
perfectă dreptate, dovedind, 
o dată mai mult, că tovară
șii din conducerea sfatului 
știu bine cum ar trebui să 
fie. Dar ce folos că știu, de 
vreme ce nu se iau măsuri 
de aplicare a principiilor 
teoretice în sfera activității 
practice ?

Tată-ne și la Notariatul 
de stat, verigă cu rol botă- 
rîtor in rezolvarea unei mul
titudini de cereri și dosare 
în diverse servicii ale sfa
tului popular. Ținînd seama 
de ioIuI acestei verigi, ar fi 
fost de așteptat ca organi
zarea ei să fi preocupat pe 
cineva. Cînd colo...

...E aproape de sfîrșitul 
programului și pe sală e 
încă lume multă — femei 
cu copii în brațe, oameni 
mai tineri și mai vîrstnici. 
Mulți veniți de departe aș
teaptă de ceasuri întregi le
galizarea unui act. Unii au 
fost și cu o zi înainte.

— Legalizarea unui act

n-ar trebui să dureze mai 
mult de 3 minute, ne-a spus 
notarul Florea Dumitrescu. 
Nu stăm însă prea bine cu 
organizarea. De pildă, și în 
domeniul activității succe
sorale avem cereri nerezol
vate cu lunile. Amenajarea 
unei săli pentru dezbaterile 
succesorale (ca să nu ne mai 
ducem la tribunal), desem
narea unui om care să se 
ocupe în exclusivitate de a- 
ceastă activitate (nu ca a- 
cuin, cînd acest lucru se 
face în răgazul dintre două 
acte notariale), fixarea mai 
multor ore de lucru cu pu
blicul — iată numai cîteva 
din măsurile care ar putea 
duce la îmbunătățirea acti
vității.

Există piedici în traduce
rea în viață a propunerilor ? 
Oprește cineva notariatul să 
stabilească atâtea ore cîte ar 
fi necesare ca publicul să 
fie servit operativ, ca să nu 
se rupă atâta din timpul ce
tățenilor ? Greu de crezut !

Tergiversarea eliberării 
unor acte, pierderile de 
timp și eforturile inutile nu 
au drept cauză numai slaba 
organizare a unei instituții 
sau a alteia, ci și faptul că 
pe alocuri — după cum am 
avut prilejul să ne convin
gem — nu e privită cu 
toată răsminderea încadra
rea serviciilor care lucrează 
cu publicul eu funcționari 
competenți, de o calificare 
corespunzătoare. La arhi
vele de stat, filiala Tg. Țiu, 
ne-am oprit un timp mai 
îndelungat. Și aceasta din- 
tr-un motiv bine întemeiat : 
de la începutul anului și 
pînă la 22 august, la aceas
tă filială au fost depuse 510 
cereri pentru eliberarea a

diferite dovezi. Dintre aces
tea, abia jumătate au fost 
rezolvate în termenul legal ; 
250 de cereri sînt restante.

— Fără îndoială, avem și 
lipsuri, ne-a spus C. Stă- 
noiu, șeful filialei, dar să se 
recunoască și faptul că 
munca noastră e grea.

— Vă referiți la partea 
de cercetare a cazurilor...

— Intr-adevăr, știți cît 
durează pînă să găsești un 
om prin hîrțoagele acestea ? 
Chiar și o săptămînă. Și 
timpul nu stă pe loc, așa 
că parte din cereri mai sar 
peste termen. Noi avem 
doar 2 oameni ; ne-ar mai 
trebui unul...

Faptul că și alte filiale 
similare ale arhivelor de stat 
lucrează cu doi cercetători, 
dar fără să înregistreze res
tanțe, ne-a făcut să insis
tăm.

— Totuși, nu e prea mult 
o săptămînă pentru o cer
cetare ?

Aici tov. Stănoiu a închis 
ochii pe jumătate și ne-a 
spus „strict confidențial” : 
„Unul din „cercetători", 
Ilie Vonica, e de. fapt... paz
nicul filialei". Săi ne mai 
mire faptul că actele se gă
sesc greu, că cetățenii sînt 
lăsați să aștepte pînă li se 
urăște, fiind lezate interese 
importante ?

Asemenea fapte impun să 
accentuăm din nou asupra 
răspunderii ce revine tutu
ror conducătorilor de insti
tuții și unități care vin în 
contact cu publicul sau re
zolvă cereri ale cetățenilor, 
de a organiza ireproșabil a- 
ceste servicii. Prin organi
zare înțelegem toate măsu
rile care țin de : încadrarea 
respectivelor servicii cu ca-

ghișeu
dre calificate, cu oameni de 
înaltă (inută și competență, 
care pot să soluționeze pro
blemele și știu să se poarte 
și să discute în mod civili
zat ; stabilirea unor progra
me capabile să răspundă 
cerințelor masei solicitanți- 
lor ; exercitarea unui con
trol sistematic asupra mo
dului de rezolvare a cereri
lor etc. Căci gradul de 
preocupare și exigență a 
conducerii instituției se va 
răsfrînge neîndoios și în mo
dul cel mai direct asupra 
fiecărui funcționar din sub
ordine, asupra raportului 
cetățean-ghișeu.

S-a discutat și se discută 
mult, în ultima vrerile, des
pre raționalizarea și perfec
ționarea muncii în aparatul 
de stat. Sensul unor aseme
nea măsuri nu poate fi vă
zut decît în organizarea, ire
proșabilă a tuturor verigilor, 
a întregului lanț. Așa cum 
s-a văzut, bunăoară, în ca
zul orașului Tg. Tiu, răs
punderi direct pentru nere- 
zolvarea multor cereri revin 
unor instituții locale. Aceas
ta nu absolvă însă nici con
ducerile unor instituții cra- 
iovene. ale unora centrale 
sau din alte orașe, de partea 
lor de vină, dacă prin tără
gănarea lor au provocat în
târzieri celor ce se adresează 
la Tg. Tiu.

Așadar, concluzia e una 
singură : raporturile dintre 
instituții și cetățeni trebuie 
să fie caracterizate, fără 
excepție, prin solicitudine, 
înțelegere, operativitate, prin 
toate acele atribute ne nare 
conducerea de partid și de 
stat le impune acestor sec
toare atît de importante ale 
vieții sociale.

nenf.ru


POSIBILITĂȚI NEVALORIFICATE
DE REDUCERE A CHELTUIELILOR 
ÎN S.M.T.-URILE DOBROGENE
Dintr-o analiză efectuată în regi

unea Dobrogea rezultă că majori
tatea stațiunilor de mașini și trac
toare au reușit să-și acopere cheltu
ielile din. veniturile realizate în urma 
lucrărilor efectuate. în 1966, prețul 
pe hantru a fost redus cu 1,03 lei 

■față de plan și se prevede scăderea 
lui în continuare. Trebuie, de ase
menea, subliniat faptul că produc
țiile mari obținute de cooperativele 
agricole se datoresc, în mare mă
sură, interesului manifestat de me
canizatori pentru efectuarea unor lu
crări de cea mai bună calitate.

Se pune totuși întrebarea : stațiu
nile de mașini și tractoare răspund 
întru totul sarcinilor mari puse de 
partid în fața agriculturii noastre 
socialiste ? De la început vrem să 
precizăm că în activitatea S.M.T.- 
urilor din regiune există unele ana
cronisme. Tractoarele și mașinile a- 
gricole nu sînt folosite cu întreaga 
lor capacitate ; se mențin destul de 
ridicate consumurile de combustibil, 
lubrifianți și piese de schimb; nu s-a 
extins mecanizarea la o gamă mai 
mape de lucrări agricole.

în Dobrogea sînt 30 de S.M.T. 
au în dotare 4153 tractoare, 
combine. 3 643 semănători etc. 
datele înregistrate la serviciul re
gional S.M.T. rezultă că, anul trecut, 
fiecare tractor a lucrat, în medie, 
numai 174 de zile. Cum se explică ? 
Iată ce ne spune infi. Virgil Gagaros, 
adjunct al serviciului regional S.M.T.: 
„Executăm mecanizat un mare nu
măr de lucrări agricole. în ultimii 
trei ani gradul de mecanizare a cres
cut cu 45 la sută la recoltatul cu 
combina. 93 la sută la balotat paie, 
50 la sută la cosit. 65 la sută la com
baterea dăunătorilor etc. Totuși, par
cul de mașini și tractoare nu este 
folosit rațional. Cauze sînt mai multe, 
în primul rînd, în multe S.M.T.-uri 
nu există interes pentru evitarea go
lurilor în funcționarea tractoarelor, 
se înregistrează un mare număr de 
staționări etc. O cauză importantă 
este și aceea că din dotarea - stațiu
nilor lipsesc tractoare și mașini spe
ciale care să facă posibilă mecani
zarea lucrărilor în legumicultură, vi
ticultură, zootehnie".

Congresul al IX-lea al P.C.R. a 
trasat ca sarcină industriei construc
toare .de mașini să producă mai 
multe tractoare și mașini agricole 
care să permită extinderea și diver
sificarea mecanizării lucrărilor agri
cole. Acest proces ar trebui 
accelerat, iar întreprinderile con
structoare de mașini agricole să 
dovedească, în acest sens, mai 
multă operativitate. Dar chiar în 
stadiul actual, în stațiuni există 
posibilități nevalorificate în ce pri
vește folosirea tractoarelor și mași
nilor agricole. Iată principalele cui; 
turi la care se lucrează mecanizat și 
zilele afectate acestora de fiecare 

. tractor : 40. de zile la porumb. 36 zile 
la floarea soarelui, 54 zile la grîu. 
3 zile la in pentru ulei, iar o parte 
din zile la furaje și transporturi. în 
rest, în fișa fiecărui tractor se înre
gistrează ore de staționare. Anul tre
cut pe întreaga^ regiuhe Dobrogea 
ele s-au ridicat la aproape 1,5 mili
oane ore. Cum pot ele căpăta între
buințare și în afara campaniilor a- 
gricole ? La această întrebare răs
punsurile au fost diferite.

„Lucrări sînt multe de făcut nu 
numai in cooperativele agricole in 
timpul campaniilor, ci și în afara 
acestora — ne-a spus Gheorghe Ea- 
harescu, contabil șef la S.M.T. Valul 
Traian. Trebuie să asigurăm de lu
cru tractoarelor tot timpul anului. 
La noi există o preocupare în acest 
sehs. în iarna trecută portul Con
stanta avea nevoie de mijloace de 
transport pentru mărfuri. Am în
chiriat pentru aceste lucrări un mare 
număr de tractoare. în urma presta
țiilor am realizat un venit de 600 000 
lei. Pentru sfîrsitul lunii august;, cînd 
în cooperativele agricole există gol 
de producție, am încheiat contract 
cu trustul de construcții al orașului 
Constanța, de unde, de asemenea, 
realizăm venituri importante". Așa 
se explică de ce indicele de folosire 
a tractoarelor la aceasta stațiune 
este ridicat. La aceeași întrebare Ion 
Petrican, director al S.M.T. Mircea 
Vodă, ne-a răspuns : „Nu știm ce am 
putea face. Ne-am gindit. am studiat 
dar problema nu am rezolvat-o“. Dis- 
cutînd mai pe îndelete, interlocu
torul ne-a 'spus că tractoarele pot fi 
folosite la diferite lucrări pe Valea 
Carasu, unde se fac amenajări pen
tru irigații, la diferite transporturi 
pentru cooperația de consum etc. In 
această privință se semnalează lipsă 
de inițiativă.

O rezervă importantă de reducere 
a cheltuielilor în S.M.T. o constituie 
organizarea mai buna a reparațiilor, 
în aproape toate stațiunile din re
giune s-au creat fluxuri tehnologi
ce de reparații, s-au ridicat și ame
najat ateliere și hale mari moderne, 
dotate cu mașini unelte și instalații 
speciale. Sumele cheltuite în acest 
scop se ridică la zeci de milioane 
de lei. Sînt justificate aceste chel
tuieli ?

Situația de pe teren arată că în 
multe locuri aceste^ cheltuieli sînt 
de prisos. Si iată 
S.M.T. Valul Traian

unilor se înscrie un consum mai mic 
față de cel stabilit de Consiliul Su
perior al Agriculturii prin dispoziția 
nr. 136 din 1965. Finanțarea se face 
după norme stabilite în planul de 
producție, iar controlul din partea 
Băncii după normativul Consiliului 
Superior al Agriculturii. La S.M.T. 
Valul Traian s-a înscris pentru acest 
an, în planul de producție, un con
sum de 940 000 litri motorină, în timp 
ce după normativ se prevedea 
1 051 000 litri. Această nepotrivire 
creează stațiunilor greutăți în ce pri
vește analizarea consumurilor reale 
si a răspunderii materiale 
consumurile depășite.

O altă latură a activității 
care trebuie îmbunătățită se

pentru

S.M.T. 
_ ________  _______ _____ referă 
la normarea muncii. Există multe de
ficiențe în ce privește stabilirea nor
mei de lucru. Unele norme învechite 
se realizează destul de ușor. în multe 
unități numărul mare de norme cre
ează greutăți în tinerea evidenței lu
crărilor. La executarea arăturilor,

bunăoară, sînt 747 de norme de care 
nu se tine seama nici la achitarea 
plății lucrărilor de către coopera
tivele agricole, nici la salarizarea 
tractoriștilor.

Se ridică și o altă problemă. Pe 
ici pe colo se aciuiază salariați, a 
căror menire ei înșiși nu o cunosc. 
Dumitru Ciochină este inginer cu 
problemele energetice, Alexandru 
Coicea inginer cu normarea, Gheor- 
ghe Grigorescu tehnician construc
tor. Toți trei stau în birourile servi
ciului regional S.M.T., dar se află 
pe schema S.M.T. Valul Traian. Sa
lariile și premiile celor trei se ridică 
anual la peste 187 000 lei. Se pune 
firesc întrebarea : dacă aceștia sînt 
necesari serviciului regional S.M.T., 
pentru ce au fost încadrați în schema 
stațiunii din Valul Traian ?

— Cum explicați acest lucru? 
Ne-am adresat tov. Constantin Boie- 
rică, contabil șef al serviciului regio
nal S.M.T.

— Noi ne dăm seama că nu-i nor-

mal să funcționeze la no! și să fie 
în schema acestor stațiuni. Dar ce 
să facem ? Așa este ordinul de la 
Direcția generală S.M.T. într-adevăr, 
ordinul Consiliului Superior al Agri
culturii 161 193 din 11 aprilie 1967, 
reamintind ordinul Ministerului A- 
griculturii 596 din 1961, stabilește a- 
ceste posturi fantomă. Dar cui folo
sește ? Care este aportul oamenilor 
puși în aceste funcții ? Nu s-a inte
resat nimeni, deși ar fi cazul.

După cum se vede, în S.M.T. sînt 
rezerve însemnate pentru reducerea 
cheltuielilor. Pentru valorificarea a- 
cestora trebuie depus mai mult in
teres atît din partea fiecărui colectiv 
al stațiunilor, dar mai ales din partea 
forurilor tutelare ale acestora. Tre
buie făcută o cotitură serioasă în 
ceea ce privește organizarea și con
ducerea S.M.T., pentru ca acestea să 
corespundă cerințelor actuale ale a- 
griculturii.

Vasile MIHAI 
corespondentul „Scînteii"

Aspect de pe șantierul hidrotehnic 
Paltinu din regiunea Ploiești 
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se poate obține decît prin progra
marea judicioasă a producției pe 
secții și locuri de muncă, prin în
cărcarea mai echitabilă a mașini- . 
lor și utilajelor în cele trei schim
buri, ca și printr-o aprovizionare 
ireproșabilă cu materiale, scule și 
dispozitive.

Cu prilejul ședinței amintite a 
biroului comitetului regional de 
partid s-a combătut, totodată, ten
dința unor conduceri de unități in
dustriale care vor să urmeze o sin
gură cale, cea mai facilă, de punere 
în valoare a posibilităților de lărgi
re a producției — și anume, prin 
investiții. S-a arătat, nu fără te
mei, că anumite indisponibilități de 
capaci-tate apărute într-o sec
ție de fabricație sau alta, unele 
strangulări din fluxul tehnologic 
pot fi înlăturate operativ prin lu
crări de mică mecanizare și alte 
lucrări cu caracter productiv. Prin 
asemenea măsuri, la întreprinde
rea „Tîrnava" Mediaș s-a ob
ținut, în ultimele patru luni, un 
spor de producție de peste două 
milioane lei. Esențialul este să se 
pornească de la studii și documen
tații tehnice temeinic elaborate, 
care să precizeze clar ce trebuie 
făcut și să demonstreze eficiența 
economică a lucrărilor propuse.

Am insistat asupra acestei ches
tiuni întrucît unele conduceri de 
întreprinderi nu au examinat cu 
toată atenția, în profunzime, posi
bilitățile proprii în ce privește 
utilizarea mai eficientă a capacită
ților productive și sporirea produc
ției. Cum poate fi apreciată, dee- 
xemplu, poziția conducerii uzinei 
„Rul’mentur-Brașov, care, în loc 
să prevadă măsuri energice și ime
diate pentru lărgirea fabricației, 
solicită micșorarea producției pla
nificate sub prevederile planului 
cincinal cu peste o sută de mili
oane iei? Nici un fel de justifi
care nu poate acoperi, în acest 
caz, superficialitatea cu care s-au 
efectuat studiile pe linia organiză-

. -• Li;__ii

Trustul de panificație din Galați

rii științifice a producției și a 
muncii, ca și lipsa de maturitate 
tehnică și economică în aprecie
rea rezervelor producției. Tot atît 
de nemulțumitoare este și poziția 
conducerilor altor întreprinderi — 
avem in vedere în rtiod deosebit 
Combinatul chimic din orașul Vic
toria, fabrica „Nivea" din Brașov, 
fabrica „Victoria“-Sibiu ș.a. — 
care împing la nesfîrșit traducerea 
în viață a soluțiilor și măsurilor pre
cizate în urma studiilor elaborate. 
Este limpede că tărăgănarea va
lorificării concluziilor desprinse din 
acțiunea de organizare științifică 
a producției micșorează considera
bil eficiența economică a acesteia.

gradul de mecanizare și automa
tizare a procesului tehnologic. Se 
constată pe alocuri o lipsă de dis- 
cernămînt în repartizarea sarcini
lor și răspunderilor ; anumiti in
gineri, economiști și alte cadre cu 
pregătire superioară rezolvă sar
cini de mică importanță sau de 
nivel mediu, în timp ce sectoarele 

. de concepție nu au suficiente forțe.
în vederea înlăturării acestor ne
ajunsuri, biroul comitetului regio
nal de partid a cerut conducerilor 
de întreprinderi, forurilor lor tu
telare să treacă cît mai repede la 
adoptarea unor scheme științifice 
de conducere, care să corespundă 
— dimensional și funcțional —

Aplicarea soluțiilor 
și măsurilor

preconizate
Latură inseparabilă a organizării 

științifice a producției, perfecțio
narea structurii organizatorice in
terne a întreprinderilor a reținut 
atenția a numeroase cadre tehnice 
și economice din fabricile și uzi
nele rdgiunii. Studiile elaborate în 
acest domeniu, într-o serie de uni
tăți industriale, au reliefat o evi
dentă șablonizare a aparatului de 
conducere, indiferent de specificul 
și mărimea producției, de com
plexitatea tehnică a acesteia, de

Foto : Gh. Vințilă

Continuitatea 
acțiunii de

9

modernizare
a mașinilor

9

de ce. La 
___  __ s-au făcut 

amenajări, s-au spart pereți și s-au 
montat linii decovil, a fost constru
ită, pe lîngă atelier, o anexă în care 
s-a montat o baie de degresare, s-a 
înființat o sculerie etc. Sînt condiții 
deosebit de bune pentru ca aici să 
se facă reparațiile de tractoare și 
mașini agricole. Cu toate acestea, re
parațiile capitale se execută tot la 
Uzina de reparații Năvodari. în a- 
ceastă situație baia de degresare, 
care a costat circa 40 000 lei stă ne
folosită de trei ani, iar sculeria în 
loc să recondiționeze scule figurează 
doar în gestiune.

în S.M.T. există mari rezerve în 
ce privește reducerea consumului. de 
combustibil și lubrifianți. Se întîm- 
plă însă un lucru curios, care rezidă 
din însăși concepția greșită a foru
rilor tutelare ale S.M.T. în planurile 
qe producție și financiare ale stați-

Randamente ridicate prin extinderea 
procedeelor moderne de lucru 
in subteran
Metoda extragerii 

cărbunelui din abata
je cu front lung de 
lucru, susținut meta
lic, experimentată în 
minele din Valea 
Jiului, a fost însușită 
de colectivul minei 
de cărbuni Țebea din 
raionul Brad. în pri
mele 3 abataje ex
ploatate aici după 
noul procedeu a cres-

cut randamentul pe 
post cu circa 5 la sută 
și a scăzut consumul 
de lemn de mină cu 
20 mc de fiecare 1 000 
tone de cărbune ex
tras.

La întreprinderea 
minieră Țebea se fo
losesc cu succes și 
alte metode moderne 
de lucru în subteran, 
între acestea se află

noua tehnologie de 
executare a puțurilor 
de aeraj în mină, 
care constă în săpa
rea și betonarea aces
tora direct de la su
prafață spre adîncuri. 
Prin noua metodă se 
micșorează de circa 
3 ori durata lucră
rilor și cheltuielile 
de construcție a pu
țurilor. (Agerpres)

condițiilor concrete din fiecare în
treprindere, cerinței coordonării 
riguroase a activității productive, 
economice și financiare, să asigure 
în același timp folosirea cît mai 
rațională a personalului tehnico- 
administrativ.

în cadrul studiilor efectuate, un 
loc important au ocupat proble
mele legate de îmbunătățirea sis
temului informațional economic. 
Cu această ocazie s-au scos în evi
dență diferite paralelisme în rapor
tarea anumitor date statistice, inu
tilitatea unor formulare ce se com
pletează în compartimentele între
prinderilor, lipsa de operativitate 
a informării și, pe alocuri, inefici
enta acesteia în luarea deciziilor. 
In unele întreprinderi s-a acționat 
imediat pentru înlăturarea unora 
dintre aceste deficiențe. Pornind de 
la necesitatea simplificării eviden
ței economice, conducerea uzinei 
„Hidromecanica" din Brașov, de 
pildă, a trecut la mecanizarea ope
rațiilor de lansare și de evidență 
operativă a producției care, în a- 
fară că ușurează munca celor care 
lucrează în acest domeniu, contri
buie la simplificarea și creșterea 
operativității în urmărirea produc
ției. Dar un asemenea mod pozitiv 
de rezolvare a problemei nu se 
întîlnește decît în puține întreprin
deri din regiune. E drept, aproape 
peste tot s-au făcut propuneri va
loroase pentru raționalizarea sis
temului informațional economic, 
dar aceste propuneri nu au fost 
încă finalizate. Continuă să se con-

frunte ideile înnoitoare cu menta
litățile învechite, șablonarde, de e- 
vidență, care se mențin în anumite 
întreprinderi. Credem că această 
chestiune se cuvine să fie analizată 
acum de ministere și de alte or
gane economice centrale, unde s-au 
trimis sugestiile cadrelor din în
treprinderi, pentru a se ajunge la 
puncte de vedere unitare, la mă
suri imediate. Neîndoielnic, pe a- 
ceastă cale se va elibera un număr 
mare de specialiști de munca biro
cratică voluminoasă pe care o de
pun și va fi folosită mai eficient 
capacitatea, lor de concepție teh- . 
nică și economică. Concluzii și so- • 
Iuții valoroase s-au desprins și din 
studiile referitoare la pregătirea 
tehnică a producției, programarea 
și urmărirea operativă a. acesteia, 
organizarea transportului intern și 
a aprovizionării tehnico-materiale.

Sînt de relevat și anumite as
pecte legate de normarea științi
fică a muncii. în unele întreprin
deri — ■ „Rulmentul" Brașov, 
„Electroprecizia" Săcele, „Auto- 
mecanica" Sibiu ș. a. — studiile 
elaborate în ■ această privință nu 
reflectă posibilitățile reale ale pro
ducției. Aici s-a acționat cu timi
ditate pentru stabilirea unor nor
me care să reflecte schimbările in
tervenite în dotarea cu mijloace 
tehnice, în perfecționarea tehnolo- > 
giei, în nivelul de calificare și de 
specializare a muncitorilor. Ca să 
ne dăm seama ce efecte economice 
poate avea aplicarea unor măsuri 
chibzuite în acest domeniu, ne re
ferim la uzina „Tractorul". Aici, 
prin recalcularea regimurilor de 
așchiere și reexaminarea bazei 
normative la unii timpi auxiliari 
și de deservire se vor economisi, 
potrivit estimărilor — în actualul 
cincinal — cîteva milioane ore de 
manoperă. Și asemenea resurse 
există în fiecare fabrică-și uzină.

în concluzie, se poate aprecia că, 
cu toate minusurile existente în- 
tr-un domeniu sau altul, într-o în
treprindere sau alta, colectivele 
din industria regiunii Brașov au 
acumulat, în acțiunea inițiată de 
partid și guvern pentru organiza
rea științifică a producției și a 
muncii, o experiență pozitivă va
loroasă, care are o puternică în- 
rîurire asupra întregii vieți eco
nomice. Cadrelor din întreprinderi, 
forurilor lor tutelare, organelor și 
organizațiilor de partid le revine 
îndatorirea să fructifice din plin a- 
ceastă experiență, să continue în 
mod susținut studiile și analizele, 
să abordeze cu curaj alte laturi și 
aspecte ale organizării științifice a 
producției și a muncii, desprinzînd 
soluții și măsuri eficace pentru 
mersul înainte al producției. A- 
ceastă acțiune de mare amploare 
și răspundere reprezintă un proces 
complex și dinamic și în cadrul ei 
trebuie puse în valoare toate re
zervele existente, spiritul gospodă
resc și de inițiativă al colectivelor 
de muncitori, ingineri și tehnicieni, 
în vederea creșterii eficienței în
tregii activități economice a între
prinderilor.

Actualul cincinal, 
stabilind uzinei un pro
fil bine determinat și 
sarcini privind ridica
rea parametrilor mași
nilor din fabricația cu
rentă, diversificarea 
producției, micșorarea 
greutății utilajelor prin 
reproiectare, a pus ac
centul pe modernizarea 
tuturor mijloacelor teh
nice. Premisele unei a- 
semenea largi acțiuni 
au fost create în anii 
din urmă, cînd specia
liștii noștri au depus 
mari eforturi pentru în
locuirea tuturor mași
nilor textile asimilate 
pînă atunci cu noi ti
puri, mai evoluate, cu 
caracteristici apropiate 
celor similare din stră
inătate. în acest mod, 
s-a asigurat o deplină 
continuitate în perfec
ționarea mașinilor tex
tile. Ca urmare. 1966 a 
reprezentat anul pro
iectării și concepției 
modernizărilor, iar a- 
nul acesta constituie e- 
tapa începerii aplicării 
lor. Așa se explică de 
ce aproape întreaga 
producție obținută în 
1967 are această carac
teristică : construirea de 
mașini textile moderni
zate din punct de ve
dere tehnic și econo
mic.

Să vedem, pe scurt, 
modul de îndeplinire a 
sarcinilor referitoare la 
modernizarea principa
lelor grupe de uti
laje. în uzină, produ
sul cu o pondere im
portantă este războiul 
de țesut bumbac, tip 
A. Familia acestui tip 
de mașină s-a îmbogă
țit recent cu cîteva sor
timente de 100, 110,
115 și 120 cm lățime 
utilă, pentru a se pu
tea obține țesături de 
diferite lățimi, cerute 
pe piața internă și ex
ternă. Diversificarea, în 
continuare, a acestei, 
familii de mașini se 
realizează în acest an 
prin proiectarea și asi
milarea unui mecanism 
de acționare a 12 ițe. 
Aceasta va permite ca 
întreprinderile textile 
să fie dotate în 1968 
cu războaie capabile să 
realizezo țesături cu 
contexturi complexe.

Aceleași mari obiec
tive s-au avut în vede
re si la proiectarea 
mașinilor de filat bum
bac 4 FI. ..Rădăcina" 
acestei familii este ma
șina 2 FI, din care 
s-au fabricat pînă acum 
peste 500 bucăți. în ul
tima vreme, familia 4 
FI a suferit modificări 
structurale, care au 
impulsionat radical ni
velul parametrilor con
structivi. Astfel, viteza 
fuselor s-a ridicat dc 
la 10 500 la 11500 
rot/min., în condițiile 
în care productivitatea 
a sporit cu circa 9,5 la 
sută. Mașinile de acest 
tip vor contribui la 
lărgirea capacităților de 
producție ale filaturilor 
din Sf. Gheorghe, 
București, Arad, Tîl- 
maciu și vor constitui 
utilaje de bază Ia noile 
filaturi din Galați și 
Pitești.

în scopul satisfacerii 
cerințelor complexe ale 
industriei textile, mași
nile de filat bumbac 
au stat permanent în 
atenția noastră. Pînă 
acum s-a asimilat și re
cent s-a omologat pri

ma serie de mașini de 
filat bumbac tip FBC. 
Această nouă mașină 
are parametrii net su
periori în comparație 
cu tipul 4 FI și anu
me : ocupă o suprafață 
cu 30 la sută mai mică, 
viteza fuselor a atins 
12 000 rotații pe minut 
și ea se pretează exce
lent la filarea firelor 
medii și subțiri. Este 
construită din secțiuni, 
astfel că se pot reali
za mașini cu un număr 
diferit de fuse, după o 
rație crescătoare din 12 
în 12 fuse pînă la 468 
și este susceptibilă a

nui număr însemnat de 
specialiști și muncitori, 
drumuri interminabile 
și cheltuieli inutile. 
Dar se mai ridică și o 
altă chestiune. Am în
cercat, pe cît posibil, 
să specializăm proiec- 
tanții uzinei pe diferi
te familii de mașini 
textile. în acest dome
niu s-au consemnat re
zultate, fără a ne pu
tea declara mulțumiți 
însă. Ceea ce lipsește 
este, după părerea 
mea, un institut de cer
cetări și proiectări, cu 
ateliere specializate, 
bine dotat din punct

tribuna 
experienței 
înaintate

fi automatizată. Grație 
acestor caracteristici, 
noua mașină va consti
tui baza filaturii de fire 
fine și sintetice de la 
Oltenița și a altor fila
turi ce se vor construi 
în anii următori.

De modernizări mul
tilaterale au beneficiat 
și mașina de filat lînă 
pieptănată tip FLP, 
precum și mașina de 
pieptănat lînă lip PL, 
războaiele de mătase 
lip AM și mașinile de 
răsucit fire, tip 3 R, 
pentru bumbac și lînă. 
Evident, aceste radica
le modernizări atestă 
maturitatea concepției 
tehnice din uzina noas
tră, precum și stră
duința cu care s-a ur
mărit introducerea și 
extinderea unor pioce- 
dee tehnologice noi. 
Printre acestea aș a- 
minti turnarea de pre
cizie (cu modele ușor 
fuzibile și în forme de 
bachelită) și mai ales 
folosirea cu succes a 
maselor plastice, ca în
locuitori ai metalului,

Bineînțeles că, în 
ansamblul preocupări
lor uzinei, un loc în
semnat îl deține și de 
aici încolo asimilarea 
de mașini noi, care 
vor lărgi gama produ
selor de bază în cinci
nal. între altele, sînt 
în curs de asimilare 
un nou război de țe
sut lînă, un laminor de 
bumbac de mare vi
teză și o oardă de 
bumbac de înaltă pro
ductivitate, Toate a- 
cestea vor fi realizate 
în condițiile unei cali
tăți superioare a pro
duselor și biruirii anu
mitor piedici și greu
tăți de construcție. De 
pildă, s-a amenajat în 
uzină, cu forțe proprii, 
un atelier de prototi
puri, dar ne lipsește 
un stand de probă 
pentru încercarea lor. 
Ca urmare, am fost 
nevoiți ca încercările 
să le executăm în u- 
zine textile, la distan
țe de sute de kilome
tri. Or, după cît se 
știe, mașinile textile 
necesită un rodaj de 
1—4 luni, ceea ce pre
supune deplasarea u-

de vedere tehnic, teh
nologic și cu specia
liști de înaltă clasă. 
El ar avea sarcina să 
asimileze mașini și u- 
tilaje noi, să facă mo
dernizări pînă la faza 
de punere în fabrica
ție și apoi să predea 
întreaga documentație 
uzinei executante, ca
re poate fi chiar „Uni
rea", sau alta. O ast
fel de experiență pozi
tivă s-a făcut în anul 
trecut, cînd uzina „U- 
nirea" a asimilat un 
război cu panglici, ca
re după omologare a 
fost trecut în progra
mul de fabricație al 
„Balanței’-Sibiu.

Am insistat asupra 
specializării proiectan- 
ților pe mașini și uti
laje textile și datorită 
faptului că există foar
te puțin material docu
mentar, că mijloacele 
de sondare a celor mai 
valoroase tendințe sînt 
limitate. Specialistul 
ar trebui să vină bine, 
pregătit din institutul 
de învățămînt superior 
pe care îl absolvă. Iată 
de ce aș opina ca un 
număr de 10—15 stu- 
denti din ultimii ani 
ai facultății de indus
trie ușoară de la Insti
tutul politehnic din 
Iași să fie specializați 
din timp în fabricația 
mașinilor și utilajelor 
textile. Bine ar fi, de 
asemenea, să ni se în
lesnească cunoașterea 
tendințelor în acest 
domeniu, constatate Ia 
tîrgurile și expozițiile 
internaționale de ma
șini textile, precum și 
cele din fabrici simi
lare din străinătate. 
Dacă am prezentat a- 
ceste cîteva chestiuni 
— după părerea mea, 
stringente — am por
nit de la necesitatea 
ca mașinile textile ro
mânești să fie perma
nent la nivelul celor 
mai remarcabile reali
zări pe plan mondial, 
și chiar să le depă
șească.

Ing. Dumitru 
MÂRFIEVIC1 
constructor șef 
la uzina „Unirea"- 
Cluj

0 OREZĂRIE PE 5 000 DE HECTARE
In sistemul de hidroameliorații cuprins între apa Călmă- 

țuiuiui și Gropeni, localitate de pe malul sting al Dunării, a 
fost trasat perimetrul celei mai mari orezarii din regiune și din 
țară. Suprafața ei va depăși în prima etapă 5 000 ha. Specialiștii 
Trustului de construcții pentru îmbunătățiri funciare din Galați, 
în seama cărora a fost dată lucrarea, au de realizat un impor
tant volum de construcții și amenajări. Astfel va fi pusă în 
funcțiune o stație fixă de pompare cu un debit aproximativ egal 
cu cel al rîului Prut, o rețea de canale magistrale și secundare 
cu o lungime totală de 270 km, drumuri de exploatare, apeducte, 
diferite diguri, poduri, stăvilare și alte lucrări.

Pentru „corectarea" formelor de relief ale terenului și execu
tarea construcțiilor hidrotehnice este necesar un volum de 
excavații și umpluturi de peste 2,5 milioane mc. , (Agerpffes)
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bele serii)

il apreciază și îl nă
cazuri, un model — 
și prin comportarea 
fel, el ocupă locul 

i amfiteatrul studen-

de creație, spre 
mod spontan dis- 
admiratorii. Opi- 
sacră, e un cri-

fără a subția 
scrierilor lui

„Hamlet"),
Goethe (în „Faust") 
după aceea Dosto- 
scrierile lui funda- 

își concentrează a-
modificind unghiul de

aprofundate și înțelese,

Fănuș
Va- 

romanul 
Nicolae 

sim-

i covîrșitoare 
Ca o' repli- 

a încercă- 
scoate arta 
suprastruc- 
socoti cu 

reprezen-

pe care 
spus) n-a 
din marii 

sau nu de
scriitorului,

energia de a 
supus sau 

de servituji,

de ituzii, utopic ori, dim
potrivă, pragmatic, cu pi
cioarele pe pămînt, indife
rent sau activ, pradă in
stinctelor primare ori că
lăuzit de rațiune, pasional sau 
lucid, victimă a alienării ori 
stăpîn pe sine și pe soarta 

de

studiu unor dez- 
antrenate pro- 
ale artei sau 

plămadă socială

ia

rid

i
£sa.'

'S

OPERA LITERARA

ION PACEA

VICTORIA STIINTE

Orientarea unui însemnat 
număr de scriitori spre abor
darea din perspectivă con
știent filozofică a problemelor 
existenței e unul din fenome
nele cele mai caracteristice 
literaturii europene a veacu
lui nostru. Orientarea aceasta 
(deloc înfîmplătoare într-o e- 
pocă de multiple interferențe, 
afectînd domenii diferite ale 
activității spirituale) demon
strează interesul pronunțat pe 
care omul modern îl mani
festă pentru o altfel de înțe
legere decît cea empirică 
sau unilaterală a realităților 
obiective și subiective, pen
tru cunoașterea mecanismelor 
subtile ce diriguiesc dinamica 
existențială, pentru fixarea 
semnificațiilor ei interioare pe 
coordonatele general umanu
lui sau, la rigoare, ale situa
ției. excepționale. Nicicînd, 
poale, în istoria literaturilor 
nu s-au pus mai acut, mai in
sistent și cu mai mare am
ploare, ca in ultimele dece
nii, întrebări fundamentale 
privind sensul vieții și al mor- 
ții, starea de fericire ori de 
nefericire, raportul dintre 
ideal și real, dintre a voi și a 
putea, relația dintre peren și 
efemer, dintre individ și co
lectivitate, dintre om și uni
vers, dintre instinct și rațiu
ne, dintre social și psiholog.c 
ele, încercîndu-se explicații 
care să depășească limiteie 
neesențialului, ale caducului 
și aparentului. Inregistrînd a- 
devăruri, scriitorii caută cau
zele primord'ale, in lumina 
sugestiilor oferite de diver
sele filozofii, preocupate, la 
rîndu-le, de probleme simi
lare. Imbrățișînd cutare sis
tem, ei configurează puncte 
de vedere proprii, exprimate 
explicit ori implicit, dînd vi
ziunii estetice un caracter cu 
totul particular, fără a o pune 
însă sub tutela 
a filozofiei. I 
că, aș zice, 
rea unora de 
din corelațiile 
turale și de a

I.
a 
ei 
o 

funcții autotelice, 
fanții acestei orientări țintesc 
să realizeze, prin mijloace 
specifice, o sinteză superioa
ră în care esteticul (realitate 
prin definiție complexă și 
„impură") include în articula
țiile lui vitale și un incontes
tabil coeficient (și timbru) fi
lozofic. Însemnătatea acestui 
coeficient e atît de conside
rabilă îneît obligă, 
eevrînd, luarea lui 
derare ca element 
al operei înseși, 
lui, înfr-o analiză 
inevitabil păgubitoare, ducînd 
automat la concluzii unilate
rale, chiar dacă (așa cum se 
întîmplă cîteodată) adevărul 
artistic se află în contradicție 
flagrantă cu intențiile ideolo
gice ale scriitorului sau pur 
și simplu le anulează. Cert 
este (ca să dau cîteva exem
ple) că valorile de substanță 
ale operei proustiene nu pot

fi 
abstracție făcînd de iniiiițio- 
nismul bergsonian ; pe Sartre 
și pe Camus nu-i poți studia 
cu profit desfăcîndu-i de exis
tențialismul afirmat și progra
matic; pe Camil Petrescu nu-l 
poți detașa, 
semnificațiile 
epice și dramatice, de feno
menologie și de propria-i 
doctrină substantiaIistă ; intre 
poezia (teatrul) lui Blaga și 
anume laturi ale sistemului 
său filozofic sînt inlerdepen- 
denle atît de firești, incit ac
tivitățile se presupun reci
proc ; între lirica lui Claudel 
și dogmatismul lui catolic 
sînt legături _ de netăgăduit ; 
legături similare sint între 
freudism și modul lui Miora- 
via de a privi omul dominat 
de teribilele instincte ale con
servării individului și spe
ciei ; așa cum a lui Hamsun 
nu poate fi scoasă definitiv de 
sub influența gindirii nie- 
tzscheene ; în fine, pe Gorki 
și pe Brecht sau pe Arghezi 
și Căl'nescu nu-i poți înțelege 
în simbolurile lor ignorin- 
du-le mesajul umanist socia
list. La toți, dimensiunea filo
zofică dă sens aparte și vizi
unii de ansamblu și operei.

Evident, rădăcinile acestei 
orientări sint vechi, ele cobo- 
rind pe verticala timpului 
pînă in antichitate, la tragicii 
elini care nu s-au mulțumit 
să oglindească (în spiritul 
„mimesisului" aristotelian) 
viața. Ei au încercat să pro
pună (la nivelul epocii) expli
cații zguduitoare prin impli
cațiile lor existențiale relativ 
la condiția omului aflat în 
dramatică și inegală încleș
tare cu forjele oarbe ale des
tinului și ale fatalității. Oe- 
dip, Electra, Fedra stau măr
turie. Peste veacuri, Dante (în 
„Divina comedie”), apoi Cer
vantes (în „Don Quijote") și 
Shakespeare (in 
mai tîrziu 
și curînd 
ievski (în 
mentale) 
tenția, 
percepție, în funcție de filo
zofia la care aderau, asupra 
investigării sufletului uman 
frămîntat de contradicții, in 
tragic dialog cu sine și cu 
lumea. Prin ei (și prin alții) 
se impune memoriei imagi
nea, în ipostaze multiple, re
levante și răscolitoare fie
care, a omului însetat de
puritate, visînd desăvîrșirea
și cunoașterea absolută, pen- 
dulînd între „a fi” și „a nu 
fi", între „a ști" și „a nu ști", 
solicitat de întrebări capita
le, încovoiat în neputință sau 
avînd 
autodepăși, 
berîndu-se

sa, militant însuflețit 
idealuri umaniste.

In perspectiva istoriei și a 
evoluției gîndirii, optica filo
zofică a unora s-a dovedit a 
fi, neîndoielnic, eronată sau 
limitată, adevărul artistic du
cînd în chip dialectic la alte 
concluzii decît cele vizate 
programatic. In cazul altora, 
implicațiile ideologice con
feră operei un plus de adîn- 
cime. Rezultatele estetice 
obținute sînt o demonstrare 
convingătoare, interesantă 
(Shakespeare, Goethe, Tho
mas Mann) a orizonturilor 
pe care filozofia le deschide 
efortului scriitoricesc de a 
explora esențele, de a intui 
mișcările subterane ale psi
hologiei omenești, de a de
fini condiția existențială în 
raport cu legile generale ce 
guvernează viața și univer
sul. Un asemenea efort se 
face simțit și în literatura 
noastră postbelică. Paralel cu 
proza de acțiune și de ana
liză psihologică, în tradiția 
realismului obiectiv, se cultivă 
tot mai insistent și nu fără 
succes (dimpotrivă I) povesti- 
reă (Șt. Bănulescu, 
Neagu, Nicolae Velea, 
sile Rebreanu) sau 
(Laurențiu Fulga, 
Breban etc.), cu funcții 
bolice și parabolice, de in
dubitabilă culoare filozofică. 
Un proces asemănător are 
loc și în dramaturgie, unde 
Floria Lovinescu, Al. Miro- 
dan, Paul Everac și alții abor
dează deschis piesa de idei. 
Dar genul în care orienta
rea sore interpretarea dm 
unghi filozofic e mai 
tă rămîne negreșit 
Plachete ca acelea 
de Tudor Arghezi, 
Jebeleanu, Geo Dumitrescu, 
Șt. Aug. Doinaș, Nichita Sfă- 
nescu, Marin Sorescu, Cezar 
Baltag, Ion Alexandru, Gh. 
Pituț și mulți alții țintesc să 
probeze repetat funcția cog
nitivă a liricii, relațiile ei in
trinseci cu filozofia. A eluda 
(cum se întîmplă nu o dată 
în dezbaterea critică) semni
ficațiile gnoseologice ale vi
ziunii estetice, a subordona 
judecata de valoare criteriu
lui strict stilistic, trecînd în 
plan 
gică. 
tr-un 
șeală

secundar linia ideolo- 
mi se pare a fi, în- 
atare context, o gre- 
de principiu,

(în paranteză fie 
comis-o nici unul 
critici. Poți să fii 
acord cu optica
dar atîta vreme cît ea e ghi
dată de anume intenții filo
zofice ori arcuiește corolare 
filozofice, sîntem obligați de 
însăși existența acestora să 
le luăm în considerare.

ceste celule de prospectare a viito
rului cultural 7

Să pornim de la analiza termenilor 
care compun ecuația unui cenaclu 
sau cerc cultural, a elementelor de 
valoare pe care le atrage și le cuprin
de, de la factorii promotori ai ideilor 
înaintate, care, în chip firesc, ocupă 
în aceste unități un unanim notat 
fotoliu prezidențial. Cine sînt, tot
odată, tinerii care vin aici ? O rea
litate dintotdeauna : nu-i convoacă 
nimeni, nu-i silește nimeni să stea, 
nu-i somează nimeni să „producă". 
Deviza „Junimii" ■— intră cine vrea, 
rămîne cine poate — este deviza 
totdeauna a oricărui cenaclu sau 
cultural, de artă sau știință, în 
selecția valorilor se operează 
stingherit, nu insă fără o îndrumare 
adecvată și responsabilă. Deci intră 
cine Vrea, ușa cenaclului e deschisă, 
e vorba de o agoră a promovării va
lorilor. Vin muncitori, vin studenți, 
vin profesori, interesați ai fenomenului 
cultural sau prezumtivi creatori, oa
meni pe care dragostea de cultură

• AGONIE ȘI EXTAZ .— film pentru 
ecran panoramic : PATRIA (comple
tare Perriianențe) — 9; 12; 15; 18; 21,.
• CUM SA FURI UN MILION — ci
nemascop : SALA PALATULUI RlS.R. 
(seria de bilete 2093 — orele 19.30), 
REPUBLICA (completare Hanoi de la 
Răsărit ia Apus) — 8; 10,30; 13,15; 16; 
18,45; 21.30. STADIONUL DINAMO — 
19,45. CIRCUL DE STAT — 18; 20,45. 
O CU BĂRBAȚII E O ALTĂ PO
VESTE : CENTRAL — 9,30; 12,15; 15; 
18; 20.45.
e PRIZONIERA DIN CAUCAZ : LU
CEAFĂRUL (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în regiu
nea București) — 8,30; 11,30; 14,30;
17,30; 20,30 FESTIVAL (completare 
23 August 1967) — 9; 11.15; 13,30; 16;

LUMINA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,
GIULEȘTI (completare Fantezie cu șu
ruburi) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, ARTA 
— 15,30; 18; 20,30. le grădină — 20.
o DRAGOSTEA MEA : UNION — 
15,30; 18; 20,30. BUZEȘTI — 15,30;
18. la grădină — 20,30.
o CANALIILE : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 20,45. TCMIS
Tînjeaua) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19. la 
grădină — 20. MIORIȚA (completare 
Tutunul) — 15,15; 18; 20.45.
O UN HECTAR DE CER — cinema
scop : GRIVIȚA (completare Vizita 
conducătorilor de partid si de stat în 
regiunea Brașov) — 9.30; 12,15; 15,15; 
13: 20,45. MODERN (completare Tîn
jeaua) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.

DE LA CONG LY:
19 ; , 21, 
CUS — cinemascop 

□ere serw BUCUREȘTI — 9; 12,45
16,30; 20,15. GRĂDINA FESTIVAL - 
20,45. ARENELE LIBERTĂȚII

AFIRMĂRI
îi determina să sacrifice ceasuri pre
țioase de relaxare sau 
bateri în care sînt 
bleme fundamentale 
științei noastre. E o 
care caută un tipar.

Intr-adevăr, cenaclul este o aca
demie spontană, o școală a educării 
estetice, o tribună a promovării noilor 
valori, o catedră de educație, și toc
mai de aceea el ne trezește în mod 
legitim grija oferită, incumbînd — prin 
însuși fenomenul apariției spontane — 
o responsabilitate culturală și socială.

Cine e mentorul unei asemenea uni
tăți ? Problema capitală pentru 
ceastă pedagogie a afirmării e, ni 
se pare, aici. El se presupune a fi 
un om de valoare, un om pe care 
obștea cercului f 
mite ; în unele 
și prin creație, 
civică. într-un 
profesorului din 
țese, al tehnicianului care conduce o 
secție economică productivă, al maes
trului din atelierul 
care se îndreaptă în 
cipolii, prețuitorii, 
nia lui, fără să fie 
teriu director, exemplul lui creator
— un punct de sprijin, persoana lui
— uri model. Trebuie remarcat că, 
în cele mai multe cazuri, în fruntea 
cercurilor și cenaclurilor tineretului 
se află personalități de prestigiu, care 
și-au luat cu seriozitate rolul nobil 
de îndrumători și mentori, oricîte sa
crificii personale ar pretinde aceasta 
activitate voluntară, atît de utilă, însă, 
promovării culturii noastre, atît de 
necesară generațiilor următoare.

Dornici de o afirmare reală, prin 
competiția deschisă și confruntarea 
loială, care să discearnă valorile au
tentice, dornici de aflarea unui ade
vărat model atît în creație cît și în 
comportare, ei vor să învețe la școala 
modestiei, a muncii cinstite și per
severente pe care o pretinde creația, 
resping impostura.

Cenaclul, cercul artistic sau științi
fic, ca unități social-culturale de afir
mare, ca ateliere de prospectare a 
noului, lasă la îndemâna. tuturor acest 
alfabet al valorilor, pretinzînd. ca o 
condiție sine qua non la intrare, un 
certificat de absolvire. Cenaclul sau 
cercul sînt, deci, o treaptă de a- 
firmare, o etapă de creștere, care 
impune o pedagogie atentă și adec
vată. promovată de competențe și au
torități fără prihană. Ca orice școală, 
și aceasta pretinde o igienă etică, co
rolar al unui veritabil învățământ. es
tetic sau științific. Avem datoria de 
a asigura toate acestea.

19.15.
O SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! 
CAPITOL (completare Io. Ștefan Voie 
vod) — 9,30; 12; 15; 18: 20,30, la grădi
nă — 19,30. FEROVIAR — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 
9,45; 12,30; 15; 17,30; 20. MELODIA — 

• 9; 11,15; 13,30: 16: 18,30: 21.
• UNDE ESTE AL III-LEA REGE?:
VICTORIA (completare
șuruburi) — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45.
® ESCAPADA — FUGA DUȘKĂI — 
GIRAFA — 450 DE ANI DE LA TÎR- 
NOSIREA BISERICII MtNĂSTIRII 
ARGEȘ : TIMPURI NOI — 9 la 21 în 
continuare.
» COMISARUL X

(completare

c s n e m a
0 PANTERA NEAGRA — cinemascop; 
BUCEGI — 16; 18,15; 20,30. GRĂDINA 
BUCEGI — 20. POPULAR — 20,30.
• CĂLĂTORIE FANTASTICĂ - ci
nemascop : GLORIA (completare Tu
tunul) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
RAHOVA (completare Mîinile pictoru
lui) — 15,30; 18. la grădină — 20. GRA
DINA DOINA (completare 23 August 
1967) — 20.
a STRĂINA : VITAN (completare 
Scoarțe din Rotțope) — 15.30; 18.
0 CĂUTĂTORII DE AUR DIN AR
KANSAS — cinemascop ; AURORA 
(completare Sesiunea Marii Adunări 
Naționale) — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 
20.30, la grădină — 19,45. FLAMURA 
(completare Mărășesti 1917—1967) —

9; 11.30; 15,30: 18; 20,30, LIRA (com
pletare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea București) — 15; 
18; 21, DRUMUL SĂRII — 17,30; 20,
POPULAR - 10; 15; 17,30.
e CIOCIRLIA : MUNCA (completare 
Dacă o iubești) — 15.30.
0 FANFAN LA TULIPE : MUNCA — 
17.45; 20.
e OMUL PE CARE ÎL IUBESC — ci
nemascop : MOȘILOR — 15,30; 18.
O PRINTRE VULTURI — cinemascop: 
COLENTINA (completare Gustav în 
alarmă) — 15,30; 18, GRĂDINA MO
ȘILOR — 20, GRĂDINA EXPOZIȚIA 
(Piața Scînteii — completare Copilărie 
furată) — 20.
» PESCARUL DIN LOUISIANA t 
VOLGA (completare Mărășești 1917— 
1967) — 9.30; 12; 15,30: 18; 20,30.
& CHEMAȚI-L PE MARTIN : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,45.
0 PERETELE VRĂJITOARELOR t 
COSMOS — 15,30; 18; 20,30.
« PENTRU UN PUMN DE
— cinemascop : VIITORUL 
tare Gustav șahistul) — 15,30;
e HIPERBOLOIDUL
GARIN — cinemascop : 
SĂRII — 15.
o ORAȘUL MEȘTERILOR : 
CENI — 15,30; 18: 20,30.
0 MARELE RESTAURANT 
mascop : FLOREASCA — 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
O UN SURÎS ÎN PLINĂ VARĂ : 
GRĂDINA VITAN — 20.
e TITANIC VALS : GRĂDINA CO
LENTINA — 20,30.
0 A FOST CÎNDVA HOȚ — cinema
scop : GRĂDINA PROGRESUL PARC
— 20.
0 ZORBA GRECUL: PARCUL HE
RĂSTRĂU — 20.

DOLARI
(comple- 
18; 20,30. 

INGINERULUI
DRUMUL

Discuție

17,30 Campionatele mondiale de lupte greco-romane. 
Transmisiune de la Patinoarul 23 August. 19,30 — Telejurnalul 
de seară. 19,50 — Buletin meteorologic. 20,00 — Studioul muzi
cal : Prolog la cel de-al IV-lea Concurs și Festival Internațional 
„George Enescu". 20,30 — Reportaj ’67. „Unde cresc vapoarele". 
21,00 — Reflector. 21,15 — Film ârtistic ; „Primul ari de căsni
cie". 22,35 — Filmele documentare : „Hanoiul de la răsărit la 
asfințit Copilărie furată". 22,50 — Telejurnalul de noapte.

O Teatrul „Ion Creangă" : SÎNZIANA ȘI PEPELEA —
« Teatrul Mic (la Parcul Herăstrău) : ĂMOOOR — 20.
® Teatrul „C. Tănase Grădina Boema) : SCANDAI

BOEMA —20.

20.

COTRO-

— cine- 
9; 11,15;

PICTOR AL

BUCURIILOR

Un popas, fie cît de 
scurt, între, hotarele pictu
rii românești de azi, va 
descoperi atenției cercetă
torului, alături de alte re
marcabile prezențe, opera 
de o trainică vigoare, so
lemnă și calmă, al cărui 
autor este ION PACEA. De 
departe, tablourile lui atrag 
prin forța expresiei, prin 
respirația generoasă și — 
mai ales — prin sensul a- 
dînc și cald al duratei o- 
menești, care tensionează 
conturele, încinge la roșu 
masa picturală.

Aflat azi în anii maturi
tății depline, Ion Pacea 
este tipul artistului-con- 
structor care cu perseve
rență și luciditate își ve
ghează etajările lăuntrice, 
sporindu-și cu temeinicie 
zestrea mijloacelor de ex
presie. Credincios sieși, 
receptiv la impulsurile vie
ții, Ion Pacea s-a refuzat 
succeselor facile și demon
strațiilor de efect.

Tînărul de 23 de ani, care 
debuta în 1947, surprindea 
prin tonul grav și prin se
riozitatea expresiei — de 
care nu era străin admira- 
bilul său_profesor, pictorul 

— calități 
fi niciodată 
dimpotrivă.

te), o anume permanență a 
mijloacelor de expresie — 
modulate, firește, potrivit 
temei și momentului — și, 
cu deosebire, permanența 
atitudinii reconfortant vi
guroase a artistului confe
ră picturii lui Ion Pacea 
acea stabilă originalitate și 
acea profunzime prin care 
se definesc, deopotrivă, 
personalitatea și stilul.

Căutările sale formale, 
necontrafăcute de prejude
căți, au răspuns unui cli
mat psihic sănătos și dina
mic, unui mod bărbătesc 
de a considera realitatea, 
în toate implicațiile ei. Fie 
că pictează tablouri de 
compoziție în care figura 
omului muncii este direct 
reprezentată (Țesătoare 
fruntașe — 1964. Cazange- 
rie — 1963, Compoziție — 
1965, Culegătoare de fructe 

Lectura — 1964), 
pictează naturi

Economistul Alfred Sauvy susține 
ed o uzină textilă automatizată din 
zilele noastre lucrează cu un ran
dament de o mie de ori mai mare 
?i cu numai cinci la sută din nu
mărul muncitorilor vechilor manu
facturi din secolul al XVIII-lea. E 
un record de care nu putem face 
abstracție. în această bătălie cu 
timpul, știința este un prețios aliat 
al omului. Pe acest fundal, elec
tronica este unul din „pionii' a- 
runcați în prima linie. Prezentă în 
cele mai diverse sectoare ale ac
tivității umane — de la aparatul 
de radio atît de familiar tuturor, 
la complicatele labirinte ale ma
șinilor de calcul — electronica 
cunoaște sub ochii noștri o pro
digioasă evoluție. Acest fenomen, 
ca și perspectivele de viitor ale 
electronicii contemporane au con
stituit obiectul discuției noastre cu 
astrofizicianul și electronicianul 
francez prof. ANDRE LALLEMAND, 
membru al Academiei Franceze de 
Știință, creatorul camerei și foto- 
multiplicatorului electronic.

— Fiind vorba de o disciplină 
științifică relativ tînără, vă ru
găm să ne dezvăluiți unele amă
nunte privind geneza și dome
niul de manifestare al electro
nicii moderne...

— Aria de manifestare a acestei 
științe este nelimitată : asistăm as
tăzi tot mai mult la transformarea 
electronicii într-o industrie produ
cătoare de aparate, instalații și uti
laje. Realizările cotidiene ale electro
nicii î’ivalizează — după cum sus
țin savanții japonezi — cu cele șapte 
minuni ale lumii. Dacă vorbim nu
mai de ultimii ani, observăm că elec
tronica a permis o impetuoasă dez
voltare a radiofoniei, a televiziunii, 
radiolocației și radioreleelor.

Numeroasele aplicații industriale 
ale electronicii, în automatică. în fi
zica experimentală, biologie, medi- . 
cină, agricultură, energetică, radio- 
astronomie, fac ca această știință să 
se situeze în atenția generală. Apor
tul calculatoarelor electronice la 
transmiterea și prelucrarea datelor 
tehnologice în industria petrolului, 
chimică și metalurgică, a gazelor na
turale și a energiei electrice a scurtat 
— pe drept cuvînt — viteza de 
scurgere a timpului, după cum s-a 
exprimat un savant ca Louis de 
Broglie.

Dispozitivele cu cristale semicon
ductoare (din siliciu, germaniu etc.) 
cunosc o largă răspîndire, mai ales 
după inventarea tranzistorului. Apa
riția unor circuite cu cristale semi
conductoare cu o structură molecu-

ASUPRA SECUNDELOR
Iară capabilă de efecte similare cu 
cele produse de circuitele electro
nice complexe a permis în ultimii 
ani miniaturizarea pe scară largă a 
aparaturii electronice, dînd naștere 
unei noi ramuri științifice : micro
electronica.

Surprizele în electronică nu sînt 
altceva decît o expresie constantă și 
reală a progreselor pe care le înre
gistrează zi de zi această știință. 
Ceea ce ieri părea un miracol, este 
astăzi o realitate cotidiană. Fenome-

lectric (numit și electromobil) care 
nu va fi decît un vehicul dotat cu o 
mașină electronică (cu elemente mi- 
crominiaturizate, baterii cu tranzis
tor! etc.), adevărată „colaboratoare" a 
conducătorului vehiculului. Circula
ția tot mai densă din marile centre 
aglomerate, poluarea atmosferei și 
zgomotul i-au făcut pe specialiști să 
conceapă un vehicul „electronic", 
idealul automobil de mîine. în timpul 
drumului, șoferul unui asemenea ve
hicul nu va mai comite erori. Ma
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nul microminiaturizării elementelor 
electronice ne dezvăluie însă cel mai 
palpitant domeniu de manifestare a 
acestei științe. Nimeni nu bănuia că 
ziua în care „tuburile cu vid" au 
fost alese ca mijloc de realizare a 
circuitelor electronice avea să ră- 
mînă înscrisă în istoria științei : a- 
ceste tuburi au condus savanții spre 
cele mai uriașe mașini imaginate 
cîndva de om : calculatoarele elec
tronice (capabile să efectueze într-un 
timp record cele mai 
inimaginabile calcule) 
giuvaeruri ale mîinii 
omenești. Dacă acest 
al microminiaturizării 
loc, cu greu ne-am putea închipui 
instalarea unui calculator (cu circa 
100 000 elemente tranzistorizate) 
bordul unui vehicul spatial.

Rezultatele de pînă acum ale 
croelectronicii ne îndreptățesc la 
surprize. Nu e vorba de vreo himeră 
sau de ficțiune : dacă urmărim mun
ca savanților și tehnicienilor din a- 
cest sector, observăm că se lucrează 
de pe acum la viitorul automobil e-

complicate și
— adevărate 

și inteligentei 
uluitor proces 
n-ar fi avut

pe
mi- 
noi

șina electronică cu care va fi pre
văzut electromobilul va fi totodată 
sfătuitorul si ghidul pasagerilor săi.

— In ce privește viitorul ma
șinilor electronice de calcul, ce 
ne puteți relata ?

— Se estimează încă de pe acum 
că actualele „creiere electronice" vor 
fi capabile mîine să reproducă a- 
proape orice activitate umană. în 
ultimul timp, asemenea mașini ci
bernetice au fost utilizate cu succes 
la identificarea amprentelor digitale 
ale răufăcătorilor, pentru fixarea 
diagnosticului unui bolnav, unele pot 
produce muzică, chiar și poezie (ma
șina Calliope) ; altele și-au dovedit 
utilitatea în organizarea științifică a 
producției, în operații comerciale, la 
lecturi mecanice, și chiar în critica 
literară.

Calculatorul electronic poate înde
plini și alte misiuni de utilitate pu
blică. Pe baza programului ce i se 
încredințează, un calculator ooate 
regla în mod automat încălzirea cen
trală a unor blocuri de locuințe, ac- 
ționînd potrivit cu temperatura din

apartament și din exterior. In această 
operație, calculatorul „citește” direct 
indicațiile termometrului, distribuind 
căldura în funcție de mediu. „Creie
rul electronic" poate îndeplini cu 
succes și rolul de agent de circulație, 
dirija și regla traficul rutier, evita 
„gîtuirile" în circulația din marile 
orașe în anumite ore ale zilei.

Cercetătorii au realizat de curînd 
o nouă mașină electronică, capabilă 
să citească texte cifrate cu o viteză 
de peste 1 000 semne pe secundă. 
„Lectura" electronică are Ioc pe baza 
celulelor foloelecf.ronice. Astfel de 
„cititori electronici" își vor găsi o 
largă întrebuințare în serviciile ad
ministrative. la citirea documentelor 
de bancă, comerciale etc. Calculato
rul Dikon — considerat ultima ex
presie a tehnicii electronice — în
cearcă să răspundă cererilor formu
late de public cu glas tare. Mîine, 
el va putea fi folosit în locul 
ționarilor de la ghișeele de 
mâții.

Un Calculator asemănător ca 
tură va îndeplini tot mai mult rolul 
de profesor. Ei poate preda aritme
tica, limbile străine și alte materii, 
expunînd elevilor — atunci cînd este 
solicitat — materialul faptic, prezenr 
tînd întrebări, tablouri de sinteză; 
date istorice etc. în ce privește avia
ția, calculatoarele electronice vor 
deservi, în curînd, un număr impre
sionant de pasageri 
locuri în mod automat. Ele și-au gă
sit întrebuințare încă de pe acum 
și în marile biblioteci unde au misi
unea de a întocmi bibliografii la ce
rere — pe baza datelor prezentate, 
rezumate, traduceri automate, refe
rate beletristice etc.

Specialiștii din acest domeniu pre
conizează utilizarea mașinilor elec
tronice și în agricultură (pentru con
trolul sanitar al șeptelului). în tra
ficul poștal (la identificarea mărci
lor poștale, la cartarea scrisorilor). 
Ei estimează că varietatea serviciilor 
pe care calculatoarele le pot oferi 
Omului este în funcție de progresele 
tehnicii de memorizare a acestor ma
șini, de caracterul universal pe care-1

func- 
infor-

struc-

rezervînclu-le

vor dobindi cu vremea. Louis Couf- 
fignal — fondatorul pedagogiei ciber
netice — susținea că pînă la sfîrșitul 
acestui secol nici o activitate umană 
nu va rămîne neatinsă de „microbul 
electronicii".

— Ce alte remarcabile inven
ții ne oferă tehnica electronică ?

— Din multitudinea de prodigioase 
realizări din acest domeniu, mai pu
tem vorbi firește de telecamera cu 
tranzistori din siliciu, ce poate func
ționa în condițiile unor modificări 
de temperatura, de orologiile atomi
ce cu jeturi moleculare și cu vapori 
de rubidiu (de o precizie uluitoare : 
o variație de o secundă, posibilă doar 
în cazul în care va funcționa 1 000 de 
ani) ; un aparat electronic va putea 
fi utilizat pentru depistarea incen
diilor în păduri ca și în oceanogra
fie. la detectarea aisbergurilor pe 
timp de ceață. Nu mai puțin utile 
sînt și microscoapele electronice cu 
raze infraroșii avînd capacitatea de 
a face vizibilă organizarea atomilor 
din moleculă, a virușilor și bacte
riilor. ca si snectrogralele 
zate în cercetări medicale si hio- 
logice. In fine, se cunosc deia o 
serie de aparate electronice în curs 
de experimentare ca „somniferul e- 
lectronic", care provoacă somnul, a- 
lungă insomniile, dar ultima nou
tate mult comentată în cercurile de 
specialitate este „ghidul electronic", 
un aparat de teleghidai. destinat 
celor cu infirmități de vedere.

Alte remarcabile rezultate sînt de 
așteptat și în domeniu] comunicații
lor și în televiziune : radiot.elefonul 
(un aparat de radio și telefon pentru 
comunicații la distantă) a fost expe
rimentat cu succes, mai ales pentru 
dirijarea circulației în marile orașe, 
aeroporturi, gări etc. Videomagne- 
tofbnul este o altă reușită a electro- 
nicienilor.

Personal, ăm reușit să realizez, 
după ani de investigații, prima ca
meră de luat vederi din lume. Apa
ratele de acest gen permit să se e- 
fectueze luări de vederi chiar la lu
mina unei luminări. Pornind de la 
studiul aplicațiilor fotoelectrice în 
astronomie, am realizat mai tîrziu 
un fotomultiplicator electronic, care 
nu este altceva decît o celulă foto- 
electrică. multiplicatoare de elec
troni. Asemenea aparate cunosc mul
tiple aplicații în televiziune și în as
tronomie.

Toate aceste
nici! moderne
cunda omul în
cu timpul, de . .......... ..
în lupta pentru progres.

★
realizări ale electro- 

au ca scop de a se- 
milenara sa încleștare 
a-i întregi strădaniile

Interviu realizat de
George CUIBUȘ

Camil Ressu 
care nu vor 
pierdute, ci 
amplificate în orchestrații 
artistice mereu mai dense.

într-o vreme în care 
clișeele naturaliste tindeau 
să uniformizeze o bună 
parte a picturii noastre, 
Ion Pacea stăruia în defi
nirea propriei sale viziuni 
— portretele și peisajele 
sale introducînd în contex
tul expozițiilor o notă de 
prospețime și forță. Mai 
ales în redarea figurilor 
(Actriță. Balerină — 1957), 
el se arăta receptiv la fon
dul traditional al picturii 
românești, reușind să valo
rifice unele sugestii pri
vind .punerea în pagină și 
concentrarea 
portretelor 
pasontistă.

Ulterior, 
populare 
scoarțelor 
oltenești a 
rit lui Ion 
nouă, cu consecințe adinei 
și de durată. Reprezentând 
două femei așezate la vor
bă (Discuție •- 1961) artis
tul a folosit nu numai un 
fundal de scoarță cu figu
rine antropomorfe, dar a 
impus întregii compoziții 
im ritm decorativ de țesă
tură. ritm în care sînt an- 
gaî'ite si cele două țărăncl 
fără ea prin aceasta să 
piardă rurnresin vie nronrie 
realității lor. Alteori (Por
tret do bărbat — 1962), 
motivul de țesătură cnare 
doar în fundal. în schimb 
acordurile cromatice — 
e.ra’tate însă și încărcate 
cit lumini, interioare — vă
desc aceeași contaminare 
cu arta covoarelor populare.

Este important de reținut 
tocmai acest asnect vent.ru 
că el este definitoriu pen
tru pictura lui Ion Pacea. 
Inspirîndu-se din lumea 
scoarțelor țărănești, el nu 
preia de regulă motive sau 
scheme compoziționale, 
nici nu rămîne debitor pe 
de-a-ntreoul gamei croma
tice proprii acestora. Mo
dul său de prelucrare este 
mai complex și afectează 
structura intimă a expre
siei. nu doar arsenalul de 
forme decorative. Pornind 
de la scoarța moldoveneas
că. Ion Pacea reține în pri
mul rînd vigoarea acordu
rilor cromatice, sensul lor 
uneori dramatic, acele dia
loguri fundamentale de 
roșu și negru, de roșu și 
albastru, de albastru și 
brun care imprimă picturii 
sale o sonoritate de necon
fundat. Dincolo de varie
tatea subiectelor atacate 
(compoziții figurative, por
trete, peisaje, naturi moar-

de efigie a 
din perioada

revelația artei 
și. mai ales, a 
moldovenești si 
imprimat pietn- 
Pacea o direcție

— 1963, 
fie că 
moarte (Natură Statică cu 
lampă de miner — 1963), 
Ion Pacea știe să evoce 
sensul adine al faptelor de 
muncă dăruite vieții și fru
mosului, știe să facă sen
sibil fondul de măreție as
cuns în chipuri și lucruri 
cu aparență modestă.

Firește, nu lipsesc nici 
lucrările mai puțin reali
zate, în care construcțiile 
compoziționale par încleș
tate în conture prea rigide 
sau în care pasta are as
primi nemotivate. Știind 
că artistul a făcut necon
tenite eforturi pentru de
gajarea limbajului ■ plastic 
de tot ceea ce constituie 
recuzită suplimentară, vi
șinei neîncetat concentrarea 
expresiei, ar fi o greșeală 
ca aceste lucrări să fie 
considerate mai mult decît 
ceea ce sînt în realitate : 
trepte ale unui meșteșug în 
continuă șlefuire. Fără 
complicații și nesofisticat, 
mesajul artistic a lui Ion 
Pacea 
cesar 
trată, 
adică, 
matic 
unei exprimări cît mai răs
picate, pictura sa a cîștigat 
neîncetat în claritate dar și 
în profunzime, cu rezonan
țe mereu mai prelungite.

Nu peste multă vreme 
sala Dalles va găzdui o 
expoziție personală, rod al 
acumulărilor din ultimii 
ani. Nu puține vor fi lu
crările în care pasta colo
rată va încerca să trans
pună ceva din aspirația, 
etern umană spre înălțimi, 
ritmul zborului de pasăre 
fiind sugerat, atît prin zba
terea liniilor, cit și prin 
modulațiile cromatice. S-ar 
putea ca unora insistența 
preocupării să li se pară 
obositoare ; de fapt, tocmai 
din această statornicie a 
pasiunilor, transmisă struc
turilor compoziționale și 
substanței cromatice, de
curg vigoarea stenică a o- 
perei sale, capacitatea ei 
de autoșlefuire.

Există în pictura lui Pa
cea o bucurie liniștită și 
adincă. asemenea marilor 
rîuri, un sens al optimis
mului calm, fără exuberan
te și descumpăniri trecă
toare. O artă profund ome
nească, poate și pentru că
— așa cum am mai arătat
— opera acestui artist nu 
este expresia întîlnirilor 
gratuite cu moda artistică.

Din opera lui recoltăm 
bucurii autentice și deopo- 

---- 1 că există 
dezvol- 

artă ro- 
făurirea

reclamă în mod ne- 
o expresie concen- 
un desen simplificat 
un aranjament cro- 
robust. Pe sensul

trivă convingerea 
posibilități pentru 
tarea tradiției de 
mănească, pentru 
unei picturi moderne care 
să ne reprezinte în tot 
ceea ce poporul nostru are 
mai frumos și mai ade
vărat.

Vosile DRĂGUȚ

vent.ru
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Conferința de presa a primului în preajma sărbătorii

naționale a R.D. Vietnam

ministru și ministru al afacerilor
, . - . I .

Gală de filme

LA A 20-a ANIVERSARE 
A ZIARULUI „ELORE"

Vizitele delegației

Adunării Naționale Franceze

externe al Danemarcei
Joi dimineața, primul ministru și 

ministru ăl afacerilor externe al 
Danemarcei, Jens Otto Krag, a ți
nut o conferință de presă la reșe
dința sa. Au participat numeroși 
ziariști români și danezi, precum 
și corespondenți de presă străini 
acreditați la București.

Oaspetele a împărtășit la început 
impresii culese în timpul vizitei 
sale în țara noastră și s-a referit 
pe larg la stadiul actual al relații
lor româno-daneze și la perspec
tivele lor de dezvoltare.

„Care poate fi impresia unui om 
politic, atunci cînd pleacă dintr-o 
țară unde a fost primit cu atîta 
căldură, a avut discuții folositoare 
și a văzut peste tot oameni feri
ciți ? Această impresie este prin 
excelență o impresie bună. în a- 
ceste zile am avut posibilitatea să 
cunosc, în mod concret, realizările 
și obiectivele României pe calea 
dezvoltării sale economice. Plec 
din România cu impresia că am 
cunoscut o țară, un popor, cu o 
economie industrială și agricolă în 
plină dezvoltare, cu o cultură în
floritoare, cu oameni harnici și fe
riciți" — a spus premierul danez.

în ce privește relațiile româno- 
daneze, d-sa a declarat: „Sînt con
vins că relațiile dintre România și 
Danemarca n-au fost niciodată 
mai bune ca acum. Facem comerț 
și acesta crește în mod continuu, 
în timpul vizitei am discutat po
sibilitatea găsirii unor noi mij
loace de a-1 dezvolta mai departe. 
Avem legături aeriene directe. De 
asemenea, un mare număr de tu
riști danezi vin în România. Nu
mărul lor crește în mod rapid. Vă 
pot da două cifre': în 1965, .1 000 
de turiști danezi au venit în Româ
nia ; anul acesta numai în luna iu
lie cifra este de 4 500. Dezvoltarea 
este evidentă. Zilele acestea am 
semnat aici, la București, un acord 
cu privire la cooperarea economi
că, industrială și tehnică. Aceasta 
înseamnă că forțele industriale și 
tehnice daneze și românești tre
buie să coopereze pentru a obține 
rezultate practice. Posibilități în a- 
ceastă direcție sînt multiple".

Primul ministru danez s-a referit 
în continuare la o serie de pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale. El a vorbit despre rolul im
portant pe care-1 pot juca țările 
mici și mijlocii în făurirea unui cli
mat favorabil colaborării multila
terale a tuturor statelor lumii. Pre
mierul danez a subliniat că relații
le româno—daneze pot fi conside
rate ca un exemplu bun în acest 
sens. „Mai sînt unii care cred că e 
dificil să existe relații bune, relații 
directe, între conducătorii a două 
țări făcînd parte din alianțe și sis
teme economice diferite — a spus 
Jens Otto Krag. Relațiile danezo— 
române demonstrează însă că acest 
lucru este perfect posibil. Am avut 
mai multe întîlniri cu dl. Maurer 
și cu dl. Mănescu ; mai întîi la Co
penhaga, unde au venit într-o vizi
tă oficială, și apoi ne-am întîlnit 
din nou la O.N.U., la sesiunea ge
nerală extraordinară a Adunării 
Generale. Acum am venit noi aici. 
Există firește și unele probleme în 
legătură cu care avem puncte de 
vedere diferite, însă asupra ma
jorității problemelor ne înțe
legem, avem discuții folositoare și 
găsim puncte de vedere comune. 
Eu cred . că relațiile noastre bune 
se vor dezvolta mai departe, 
deoarece există bunăvoință din 
ambele părți pentru aceasta. Deși 
nu trebuie să supraevaluăm in
fluența țărilor mici și mijlocii 
asupra evoluției situației interna
ționale, totuși nu este cazul să 
subestimăm influența ce poate fi 
exercitată de aceste țări. România 
și Danemarca au o experiență va
loroasă în acest domeniu. în spe
cial în cadrul Organizației Națiu
nilor Unite noi putem exercita 
o anumită influență asupra opiniei 
internaționale. Această influență 
va fi cu atît mai mare cu cit vom 
acționa în colaborare cu alții".

Amintind de inițiativa României
— la care au subscris și alte țări
— cu privire la îmbunătăți
rea relațiilor de bună vecină
tate între țări cu sisteme social- 
politice diferite, ca o ilustrare a 
posibilităților ce există pentru co
operarea între aceste țări, Jens 
Otto Krag a subliniat că „statele 
mici și mijlocii pot aduce o con
tribuție Ia salvgardarea păcii și 
securității în Europa și în lume". 
„Dacă privim Situația din Europa

oarecare

a subli- 
persistă 

iar unul

— a spus vorbitorul — cred că a- 
vem motive să nutrim un optimism 
moderat. Reducerea încordării între 
Est și Vest, lucru pe care l-am 
dorit atîția ani, este într-o 
măsură un fapt".

Primul ministru danez 
niat totodată că în lume 
încă focare de încordare,
dintre acestea este războiul din 
Vietnam. „Vedem cu tot mai mul
tă îngrijorare — a declarat pri
mul ministru danez — cum acest/ 
conflict militar devine din ce în 
ce mai larg. Nu e greu de prevă
zut ce consecințe grave poate avea 
acest conflict".

Răspunzînd unei întrebări cu 
privire la situația din Orientul A- 
propiat, primul ministru danez a 
subliniat că în această problemă 
există două elemente fundamenta
le. Mai întîi — a spus d-sa — nici 
o națiune nu trebuie să obțină te
ritorii în urma unor victorii mili
tare. Ca rezultat al aplicării aces
tui principiu, trebuie să fie obli
gată să-și. retragă trupele. Al doi
lea principiu, de o importanță ega
lă cu primul, este că toate statele 
membre ale Națiunilor Unite tre
buie să' aibă dreptul la existență. 
Rezultatul aplicării acestui princi
piu este ca țările lumii arabe să 
recunoască Izraelul.

Oaspetele s-a referit apoi la pro
blema nediseminării armelor nu
cleare. exprimînd acordul de prin
cipiu al guvernului său pentru pro
iectul de tratat prezentat la Gene
va, apreciind totodată că 
țări doresc să vadă îndeplinite 
numite condițiuni înainte de 
semna.

Premierul danez a răspuns 
continuare la unele întrebări 
privire la preocupările actuale 
guvernului danez în domeniul dez
voltării economice a. Danemarcei, 
relațiile sale economice externe, 
atitudinea față de Piața comună.

în încheiere, primul ministru și 
ministru al afacerilor externe al Da
nemarcei, Jens Otto Krag, și-a ex
primat încă o dată satisfacția'pen
tru cele văzute în România, pen
tru convorbirile 
timpul vizitei, 
convingerea că 
daneze au largi 
pective de dezvoltare.

„Nguyen Van Troi — Eroul de la 
Cong ly“, este titlul, filmului viet
namez prezentat joi seara în spec
tacol de gală la cinematograful 
„Republica" din Capitală, 
lejul sărbătorii naționale a R. D. 
Vietnam.

Au luat parte Vasile 
adjunct al ministrului 
externe, Mihnea Gheorghiu, vice
președinte al C.S.C.A., Alecu Cos- 
tică, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
oameni de cultură și artă, ofițeri 
superiori, un numeros public.

Au fost de față Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, membri ai ambasadei, șefi de 
misiuni diplomatice și aiți membri 
ai corpului diplomatic.

înainte de spectacol, regizorul 
Pavel Constantinescu 
pre filmul prezentat 
grafia vietnameză.

A fost prezentat, 
documentarul românesc 
de la răsărit la asfințit".

cu ,pri-

Șandru, 
afacerilor

a. vorbit des- 
și cinemato-

de asemenea, 
„Hanoiul

(Agerpres)

vremea

>ene- 
unele 

a- 
a-1

m 
cu 
ale

oficiale avute în 
și și-a reafirmat 
relațiile româno— 
și valoroase pers-'

Ieri în țară: Vremea a fost, 
frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin, exceptind regiunea 
de munte subcarpatică și cen
trul Munteniei, unde înnorările 
au fost mai accentuate. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura a înregistrat o 
ușoară creștere, oscilînd, la ora 
14. între 19 grade la Sovata și 
29 grade la Bechetu și, Băilești. 
în București : Vremea a fost 
.frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult noros dimineața./ Tempe
ratura maximă a fost de 26 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 2, 3 și 4 septembrie. în țară : 
Vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil în jumătatea de 
sud a țării, unde vor cădea ploi 
izolate. în celelalte regiuni vre
mea va fi ușor instabilă, cu ce
rul mai mult noros și cu ploi 
locale. Vînt potrivit din est. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 20 grade, iar 
maximele ■ între 21 și 31 grade. 
In București : Vreme în gene
ral frumoasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit din 
est. Temperatura în creștere 
ușoară.

Turneul teatrului timișorean in Capitală
Teatrul „Matei Millo" din 

Timișoara prezintă în zilele de 
3 și 4 septembrie a. c. ora 20, 
la Teatru] de vară Herăstrău 
iar în caz de ploaie la sala 
„Savoy", spectacolul „Romulus 
cel Mare“ de Fr. Diirrenmatt, 
în regia lui Constantin Anatol, 
scenografia Emilia Jivanov. In 
rolurile principale apai- actorii 
Gheorghe Leahu, artist emerit, 
Ștefan Iordănescu, artist eme
rit, Emil Reus, Radu Avram, 
Dora Chertes, Ovid'iu Moldo
van și alții.

Se împlinesc astăzi două de
cenii de la apariția primului nu
măr al ziarului „EISre", organ în 
limba maghiară al sfaturilor 
populare din Republica .Socialistă 
România. Consemnind cu deose
bită plăcere această aniversare, 
felicităm pe colegii noștri din re
dacția ziarului „Elâre" și le adu
cem salutul călduros al colectivu
lui redacțional al „Scinteii".

In ansamblul presei noastre, 
ziarul „Elore" are un rol impor
tant, se bucură de un binemeritat 
prestigiu în rmdurile opiniei pu
blice, și-a ciștigat prețuirea citi
torilor prin activitatea de răspin- 
dire a cuvintului P.C.R. în rindu- 
rile maselor. Ziarul abordează în 
paginile sale problemele construc
ției socialiste, oglindește succesele 
obținute de oamenii muncii ro
mâni, maghiari și de alte națio
nalități strîns uniți în activitatea 
însuflețită de edificare a Ro
mâniei socialiste, de ridicare a 
patriei noastre pe noi trepte ale 
civilizației și progresului.

Ziarul „Elore" are permanent 
în centrul atenției problemele 
de mare însemnătate privind în-

făptuirea programului de dezvol
tare multilaterală a orinduirii 
noastre trasat de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român, ridicarea nivelului cali
tativ și a eficienței întregii activi
tăți economice, înflorirea științei 
și culturii, deplina valorificare a 
potențialului material și uman al 
țării noastre. Pe linia amplificării 
și ridicării calitative a întregii 
activități redacționale și publi
cistice, în fața ziarului, cg și a 
întregii noastre prese, se află sar
cina de a contribui la perfecțio
narea neîntreruptă a muncii or
ganelor de - stat, economice și 
obștești, la dezvoltarea conștiin
ței socialiste a tuturor cetățeni
lor, la cimentarea prieteniei și 
unității frățești a oamenilor 
muncii de toate naționalitățile din 
țara noastră.

Încă o dată adresăm ziarului 
„Elore", redacției sale, un căldu
ros salut urîndu-i spor la muncă, 
noi succese în activitatea pusă în 
slujba Partidului Comunist Ro
mân, a înfloririi patriei noastre, 
Republica Socialistă România.

în cursul dimineții de joi, mem
brii delegației Adunării Naționale 
Franceze, conduse de Achille Pe
reții, vicepreședinte al Adunării 
Naționale, s-au întîlnit cu preșe
dinții și membrii unor comisii per
manente ale Marii Adunări Națio
nale.

între parlamentarii români și 
francezi au avut loc discuții cu pri ■ 
vire la activitatea comisiilor per
manente ale M.A.N.

în continuare, parlamentarii 
francezi au făcut o vizită la Uni
versitatea București, unde au 
fost salutați de aoad. prof. Gheor
ghe Mihoc, rectorul Universității, și 
de alte cadre didactice. S-a vizitat 
apoi complexul studențesc Groză
vești, iar după-amiază Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia.

Dejun oferit de președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec

întoarcerea tovarășului

Maxim Berghianu de la Moscova
Joi la amiază s-a înapoiat în 

‘ Capitală, venind de la Moscova, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Maxim Berghianu. 
La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți membri ai conducerii 
C.S.P., precum și A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Moscova, preșe

dintele Comitetului de Stat al Pla-

nificării a fost condus de N. K. 
Baibakov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării din U.R.S.S., de mem
bri ai conducerii comitetului. Erau 
prezenți Titus Sinu, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Republi
cii Socialiste România la Moscova, 
și aiți membri ai ambasadei.

(Agerpres)

a Revoluției din Republica Congo-Brazzaville
In zilele de 30 și 31 august, dele

gația Mișcării Naționale 
volUției din Republica 
Brazzaville condusă de 
Boukambou, membru al

a Re-
Congo- 
Julien 

Biroului

S P O *R T

Po-litic, secretar al M.N.R., a avut 
întîlniri și convorbiri la Consiliul 
General al U.G.S.R., la Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agri
cole de Producție și la Sfatul popu
lar al regiunii Argeș.

Oaspeții congolezi au vizitat, de 
asemenea, Hidrocentrala „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej de pe Argeș, locuri 
și monumente istorice de la Curtea 
de Argeș.

romane, în așteptarea oaspețilorArena greco-

LUPTE GRECO-ROMANE

ÎN 
CÎTE VA 
RÎNDURI

BAZINUL DINA
MO DIN CAPITA
LA va găzdui. în- 
cepînd de astăzi 
pînă duminică, un 
concurs de natatie 
la care participă 
..speranțele olim
pice" din Bulgaria. 
Cehoslovacia. R. D. 
Germană. Polonia. 
România. Ungaria 
si U.R.S.S. în fie
care zi întrecerile 
încep la orele 9,30 
dimineața si 18.30 
după-amiază.

la

LISTA
DE CÎȘTIGURI

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a oferit joi 
un dejun în cinstea delegației Adu
nării Naționale Franceze, condusă 
de Achille Peretti, vicepreședinte 
al Adunării Naționale.

Au luat parte Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, acad. Ștefan S. Nicolau și 
Mia Groza, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, Ion Cosma, 
membru al Consiliului de Stat, 
președintele Sfatului Popular al 
orașului București, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, președinți ai unor comisii 
permanente și secretari ai Marii 
Adunări Naționale, deput.ați, oa
meni de știință și cultură, repre
zentanți ai cultelor.

A participat Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, Ștefan Voitec și Achille Peretti 
au rostit toasturi.

Relevînd sentimentele reciproce 
de prietenie dintre cele două po
poare, președintele Marii Adunări 
Naționale și-a exprimat convinge
rea că vizita în țara1 noastră a de
legației Adunării Naționale Fran
ceze va contribui la o și mai bună 
cunoaștere și la întărirea colaboră
rii și prieteniei dintre cele două 
țări. „După părerea noastră — a 
spus vorbitorul — parlamentele, 
mandațare nemijlocite ale poporu
lui, și parlamentarii au un rol deo
sebit de important în realizarea 
unei mai bune cunoașteri, dezvol
tarea legăturilor dintre țări și în 
ultimă instanță la crearea acelui 
climat de încredere și cooperare 
mutuală, în care sînt interesate 
toate popoarele lumii. Sîntem 
bucuroși să constatăm că între par
lamentele țărilor noastre s-au sta
tornicit de mulți ani relații priete
nești. Avem convingerea că extin
derea schimburilor, a relațiilor 
dintre parlamentele țărilor noastre 
poate aduce prin contactele directe 
o contribuție la buna înțelegere 
internațională căci, pe deasupra 
deosebirilor de păreri politice, fi
lozofice sau religioase, îndatorirea 
supremă a celor aleși în organele 
de o asemenea răspundere din via
ța fiecărui stat este de a participa

la soluționarea gravelor probleme 
care confruntă astăzi omenirea".

în încheiere, președintele Marii 
Adunări Naționale a toastat pentru 
fericirea și prosperitatea poporului 
francez, în sănătatea președintelui 
Charles de Gaulle, pentru Aduna
rea Națională Franceză și în sănă
tatea președintelui ei, dl. Jacques 
Chaban-Delmas, în sănătatea celor 
prezenți, pentru continua dezvol
tare a prieteniei româno-franceze, 
pentru pace și progres social în în
treaga lume.
. în toastul său, vicepreședintele 
Adunării Naționale Franceze, sub
liniind importanța contactelor din
tre parlamente, ca fiind foarte 
utile, a arătat că parlamentarii 
trebuie să fie acei factori care să 
contribuie la găsirea unor metode 
dintre cele mai bune de apropiere 
și înțelegere între popoarele lumii, 
împărtășind din impresiile culese 
în timpul vizitei în țara noastră, 
vorbitorul a arătat că realizările 
remarcabile obținute de poporul 
român în diferite domenii de acti
vitate dovedesc hărnicia și price
perea sa, faptul că este un popor 
independent și liber. Mulțumind 
pentru ospitălitatea de care s-a 
bucurat pretutindeni în vizita fă
cută în țara noastră, vorbitorul a 
subliniat că aceasta este o expre
sie grăitoare a tradiționalei priete
nii ce unește cele două popoare, 
„în prezent — a spus oaspetele — 
trebuie să facem totul, trebuie să 
luptăm cot la cot, așa cum am mai 
făcut-o în decursul istoriei, pentru 
întărirea păcii, aceasta fiind o pre
ocupare comună a popoarelor fran
cez și român. Trebuie să subliniem 
necesitatea îndreptării tuturor efor
turilor spre înțelegere, spre colabo
rare între popoare, spre pace, căci 
numai aceasta asigură prosperita
tea popoarelor".

în încheiere, vorbitorul a toastat 
pentru prietenia dintre cele două 
popoare, în sănătatea secretarului 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, a președintelui 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a președintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, în să
nătatea celor prezenți.

(Agerpres)

prima reuniune 
a „mondialelor"— 1967 

Pe cele trei podiumuri instalate în incinta 
patinoarului artificial „23 August" din Bucu
rești, încep astăzi, la ora 11, meciurile primei 
reuniuni a Campionatelor mondiale de lupte 
greco-romane ediția 1967 (a XVI-a). Aștep
tate cu interes deosebit, datorită atît recor
dului de participare — peste 150 de sportivi 
din 24 de țări, cit și valoroasei cărți de 
vizită a zeci de concurenți — me
daliat,! olimpici, mondiali și europeni, com
petiția reține atenția și prin aplicarea pen
tru prima oară a noilor modificări aduse 
regulamentului, menite să facă disputele 
mai dinamice, mai spectaculoase ; este vorba, 
în primul rînd, de împărțirea meciului în 
trei reprize a cîte trei minute, în urma 
căreia, pentru a obține victoria, luptătorii 
trebuie să acționeze mai rapid și mai intens 
într-un timp considerabil redus (pînă acum 
se desfășurau două reprize a cîte cinci 
minute).

Dintre campionii mondiali ai ediției pre
cedente, vor evolua la București. Keresov 
(Bulgaria), Stange (R. F. a Germaniei), Rurua 
(U.R.S.S.), Horvat (Iugoslavia) — care anul 
trecut a primit din partea U.N.E.S.C.O. tro
feul „Fair Play" pentru sportivitate — 
Igumenov, Olenik (U.R.S.S.) și Kozma (Un
garia), Potrivit părerii mai multor antrenori 
și specialiști străini, cele mai mari șanse la 
cucerirea titlurilor le au Bakulin (U.R.S.S.) 
— 52 kg, Varga (Ungaria) — 57 kg, Rurua 
(U.R.S.S.) — 63 kg, Novohatko (U.R.S.S.) — 
70 kg, Țăranu (România) — 78 kg, Olenik 
(U.R.S.S.) — 87 kg, Martinescu (România) — 
97 kg și Roscin (U.R.S.S.) — peste 97 kg. 
Antrenorul echipei U.R.S.S., A. Kolesov 
(campion olimpic la Tokio și triplu campion 
mondial), apreciind că disputa pentru medalii

va fi foarte echilibrată, consideră că vor fi 
multe surprize și, în consecință, s-a abținut 
de la pronosticuri; și-a exprimat, totuși, con
vingerea că locul întîi pe echipe va reveni, 
ca și la ultimele ediții, reprezentanților țării 
sale, iar pentru ocuparea locului secund se 
va da o luptă strînsă între sportivii români, 
unguri, bulgari și turci.

După cum am mai anunțat, Echipa Ro
mâniei, antrenată de Ion Corneanu și Ion 
Cernea, are următoarea componență, în or- . 
dinea categoriilor de greutate : C. Turturea, 
I. Baciu, S. Popescu, I. Enache, I. Țăranu, 
Gh. Popovici, N. Martinescu și C. Bușoiu.

La întrecerile campionatelor mondiale de 
la București asistă o serie de personalități 
ale vieții sportive internaționale, printre care 
Rogei- Coulon (Franța) — președintele Fe
derației internaționale de lupte, Vehbi Emre 
(Turcia), Al. Katulin (U.R.S.S.) și De Ferrari 
(S.U.A.) — vicepreședinți ai Federației in
ternaționale de lupte. In tribune vor fi 
prezenți, de asemenea, numeroși turiști de 
peste hotare.

C. ANI 
Programul „mondialelor" de lupte 
greco-romane

VINERI. 1 septembrie : ora 11 — REU
NIUNEA I; ora 17,30 — FESTIVITATEA DE 
DESCHIDERE ; ora 18,30 — ’
Ii-a.

SÎMBĂTĂ, 2 septembrie : 
NIUNEA A III-a ; ora 17 — 
IV-a și SEMIFINALELE.

DUMINICĂ, 3 septembrie : ora 10 — FI
NALELE ; ora 13 — FESTIVITATEA DE 
PREMIERE ȘI ÎNCHIDERE.

REUNIUNEA A
o

ora 10 — REU- 
REUNIUNEA A

CAMPIONATELE 
REPUBLICANE DE 
CĂLĂRIE au con
tinuat ioi oe baza 
hinică din Cal. 
Plevnei. Proba de 
obstacole cat. ușoa
ră a fost cîști- 
gată de D. Velea 
(Steaua) ne Germi
nai. iar cea de dre
sai cat. mijlocie a 
revenit lui I. Mol
nar' (Steaua) pe 
Vultur. Astăzi în
trecerile continuă 
dimineața de la ora 
9. iar după-amiază 
de la ora 18.

Valoarea 
cîștigurilor

depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
cu cîștiguri

TRAGEREA LA SORȚI
DIN 31 AUGUST 1967
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ÎNOTĂTORUL A- 
MERICAN JOHN 
FERRIS a stabilit 
la Tokio un nou 
record mondial în 
proba de 200 m flu
ture : 2’06” ; ve
chiul record — 
2'06”4/10 — fusese 
stabilit la 26 iulie 
de Marc Spitz 
(S.U.A.).

CUNOSCUTUL 
ATLET AMERI
CAN RANDY MAT- 
SON a realizat 
21.69 m la arunca
rea greutății. în- 
tr-un concurs des
fășurat Ia Vaeste- 
ras (Suedia). Re
zultatul lui Matson 
este cu numai 7 cm 
sub recordul mon
dial ne care îl de
ține.

PRIMUL MECI 
AL FINALEI ..CU
PEI ORAȘELOR 
TÎRGURI" LA 
FOTBAL, Dynamo 
Zagreb—Leeds Uni
ted. desfășurat la 
Zagreb, s-a înche
iat cu scorul de 
2—0 în favoarea 
fotbaliștilor iugo
slavi. Au înscris 
Cercek (min. 39) și 
Rora (min. 59).

60
60
60
60
60

600
600
600
2 112

957
572
582
370
377
04
25
55

31
46 
07
11
23
40
08
37

360 000

120 000

TOTAL
L440000
2 215 000'

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 
respectiv 1/8 din cîștigurile de mai 
sus. în valoarea cîștigurilor este cu
prinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin ca
sele raionale (orășenești) de eco
nomii.

DE LA A D A S
ADMINISTRAȚIA ASIGU

RĂRILOR DE STAT anunță că 
la tragerea de amortizare a asi
gurărilor mixte de persoane, din 
31 august 1967. au ieșit cîștigă
toare următoarele opt combina
ții de litere :

1) Y. I. T.; 2) X. J. O.: 3)
L. Z. U.; 4) C. N. X.; 5) D. H.Z.; 
6) B. D. Z.; 7) G. A. X.; 8) 
B. P. Y

Toți asiguratii care au achitat 
primele la zi și au înscris în po
lițe. în ordinea ieșirii la tragere, 
una sau mai multe din aceste 
combinații, se vor prezenta la 
inspectoratele ADAS pentru 
a-si primi sumele cuvenite.

PRIMIREA DE CĂTRE MINIS
TRUL AFACERILOR EXTERNE 
A SECRETARULUI GENERAL 

ADJUNCT AL O.N.U.
Ministrul afacerilor externe, Cor- 

neliu Mănescu, a primit joi pe 
secretarul general adjunct al Or
ganizației Națiunilor Unite, C. V. 
Narasimhan, care face o scurtă vi
zită în țara noastră.

între ministru] afacerilor exter
ne și secretarul general adjunct 
al O.N.U. a avut loc un schimb de 
vederj asupra unor probleme lega
te de activitatea prezentă a O.N.U. 
și a viitoarei Sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite.

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

Ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, a oferit joi ’seara 
un dineu în onoarea secretarului 
generai adjunct al O.N.U., C. V. 
Narasimhan.

Au luat parte Mia Groza, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, func
ționari superiori din M.A.E A 
participat, de asemenea, Amrik 
Singh Mehta,«ambasadorul Indiei 
la București.

Secretarul general adjunct al 
O.N.U. a făcut joi dimineața o că
lătorie în regiunea Dobrogea.

SOSIREA DIRECTORULUI 
GENERAL ADJUNCT 

AL F.A.O.

La invitația Comitetului Națio
nal F.A.O., a sosit în Capitală 
domnul Egon Glisinger, director 
general adjunct al F.A.O., care va 
face o vizită în țara noastră. In 
cursul zilei de joi, oaspetele a fost 
primit de prof. Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior al A- 
griculturii, de Mihai Suder, minis
trul economiei forestiere, și de 
Bucur Șchiopu, ministrul industriei 
alimentare. Cu acest prilej, au fost 
discutate probleme privind contri
buția pe care țara noastră o poate 
aduce la dezvoltarea activității 
F.A.O., prin participarea la diferite 
programe de dezvoltare, schimburi 
de experți și funcționari, organiza
rea de simpozioane și reuniuni pe 
diferite teme în țara noastră, și 
prin alte activități. Oaspetele s-a

interesat de organizarea și condu
cerea întreprinderilor industriei a- 
limentare, de produsele și calitatea 
lor, precum și de desfacerea aces
tora pe piața internă și externă.

După amiază oaspetele a făcut o 
vizită la Combinatul pentru indus
trializarea lemnului de la Pipera.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 

SOVIETO-ROMÂNE
Joi la amiază a părăsit Capitala 

delegația Asociației de prietenie 
sovieto-române, condusă de V. N. 
Stoletov, ministru] învățămîntului 
superior și mediu de specialitate al 
R.S.F.S.R., deputat în Sovietul Su
prem al R.S.F.S.R., care la invitația 
Consiliului General A.R.L.U.S. a 
făcut o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost salutați de repre
zentanți ai Consiliului General 
A.R.L.U.S. și de alte persoane ofi
ciale. Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice ia 
București, și membri ai ambasadei.

Timp de zece zile, oaspeții au 
vizitat diferite obiective industria
le, economice și social-cultu'rale din 
Capitală și din regiunile Dobrogea 
și Galați. înainte de plecare, în 
cinstea membrilor delegației, Con
siliul General A.R.L.U.S. a oferit o 
masă tovărășească.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
DE SPECIALIȘTI 

ÎN AGRICULTURĂ 
DIN R. P. BULGARIA

Joi dimineața, delegația de spe
cialiști în agricultură din R. P. 
Bulgaria, condusă de Nikola Pa- 
lagacev, ministru, însoțită de Bela 
Cseresnyes, vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii, a 
vizitat Muzeul Bruckenthal.

în drum spre Pitești, delegația 
a vizitat mînăstirea Cozia. în re
giunea Argeș, primul popas a fost 
făcut la stațiunea experimentală 
Argeș de la Ștefănești.

La sfatul popular al regiunii, 
Nicolae Mihăilescu, vicepreședinte 
al comitetului executiv, a înfățișat 
oaspeților principalele realizări din 
această parte a țării.

După-amiază, delegația de spe
cialiști bulgari a vizitat coopera
tiva agricolă de producție Stoi- 
cănești,

(•Agerpres)
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Independența și egalitatea
între delegațiile P.C. Românin drepturi principii ale unei

viața internațională

cooperări internaționale eficiente
■ C

și P.C. din Norvegia
INTERVENȚIILE ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANE

LA LUCRĂRILE CONSILIULUI O.N.U. PENTRU COMERȚ 

ȘI DEZVOLTARE

GENEVA 31. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: 
Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor Consiliului Națiunilor Uni
te pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), șeful delegației ro
mâne, Titus Cristureanu, s-a ocu
pat pe larg de unele probleme ale 
schimburilor comerciale între ță
rile cu sisteme social-economice 
diferite. El a atras atenția asupra 
dificultăților care decurg din prac
ticile unor țări occidentale care 
impun restricții cantitative la im
portul unei largi game de produse 
ca și taxe vamale mult mai ridi
cate decît cele impuse mărfurilor 
provenite din țările care benefi
ciază de clauza națiunii celei mai 
favorizate. De asemenea, măsurile 
protecționiste ale țărilor Pieței co
mune, îndeosebi în domeniul agri
col, exercită o influență defavora
bilă asupra exporturilor țărilor so
cialiste, întocmai ca și ale țărilor 
în curs de dezvoltare, limitînd 
totodată importurile românești din 
țările membre ale acestui organism 
economic.

AGENDA

Comerțul și cerințele țărilor [ 

in curs de dezvoltare i

Vorbitorul a subliniat că extin
derea schimburilor comerciale în
tre țările socialiste și țările din 
Occident ar exercita o influență 
favorabilă asupra întregului co
merț internațional, inclusiv asupra 
comerțului țărilor în curs de dez
voltare, ar avea repercusiuni feri
cite și asupra climatului politic in
ternațional. De aceea este de dorit 
ca U.N.C.T.A.D. să-și aducă o con
tribuție mai importantă în norma
lizarea relațiilor comerciale dintre 
țările cu sisteme social-economice 
diferite. Șeful delegației române a 
arătat, în continuare, că România 
și-a dezvoltat continuu relațiile 
economice cu țările în curs de dez
voltare și că sînt reale perspective 
de extindere a cooperării econo
mice, industriale și tehnico-știin- 
țifice cu aceste țări.

Intr-o intervenție la discuția cu 
privire la efectele dezvoltării ști
inței și 
române 
cultului 
state impune 
conduită, un nou sistem de organi
zare a relațiilor interstatale. A- 
ceste norme trebuie să satisfacă 
interesele tuturor țărilor, ele tre
buie să se bazeze pe principiile in
dependenței naționale și ale egali
tății în drepturi, astfel îneît coope
rarea internațională multilaterală 
să devină eficientă. Respectarea a- 
cestor reguli implică asigurarea ac
cesului tuturor țărilor la progres și 
bunăstare, eliminarea posibilităților 
de subordonare economică a țări
lor mai mici de către țările mai 
puternice. Asemenea norme au fost 
elaborate la prima conferință a 
U.N.C.T.A.D. din 1964, dar unele 
țări occidentale au refuzat să le 
voteze. Viitoarea conferință de la 
New Delhi trebuie să realizeze un 
acord cît mai larg cu putință asu
pra acestor principii menite să gu
verneze relațiile comerciale inter
naționale.

tehnicii, șeful delegației 
a subliniat că' lărgirea cir- 
valorilor materiale între 

anumite reguli de

OSLO 31. — Trimisul special A- 
gerpres, R. Căplescu, transmite : 
Joi, la sediul Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Norve
gia au continuat convorbirile între 
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 dele
gația Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Norvegia.

La încheierea convorbirilor s-a 
hotărît să se dea publicității un

comunicat comun cu privire la vi
zita în Norvegia a delegației C.C. 
al P.C.R.

Seara, delegația P.C.R. a oferit o 
masă în cinstea conducătorilor P.C. 
din Norvegia. Au participat Reidar 
Larsen, președinte al partidului, 
Just Lippe și Ivar Lie, secretari ai 
C.C., precum și Arne Jorgensen, 
Ester Bergerud, Rolf Nettum, Ei- 
vind Wik, membri ai Secretariatu
lui P.C. din Norvegia. A luat, de 
asemenea, parte Eduard Mezinces- 
cu, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Oslo.

pentru dezarmare
GENEVA 31 (Agerpres). — Joi 

a avut loc o nouă ședință a Comi
tetului Gelor 18 state pentru dezar
mare consacrată dezbaterii proiec
tului de tratat privind interzicerea 
răspândirii armelor nucleare. Re
prezentanta Suediei, Alva Mirdal, 
a prezentat un proiect de formu
lare a articolului 3 al 
tratat, care se referă la 
îndeplinirii obligațiilor 
prin semnarea tratatului 
rămas neredactat în proiectele su
puse comitetului de delegații Uniu
nii Sovietice și S.U.A. Propunerea 
suedeză preconizează un sistem de 
inspecție al cărui organ principal 
ar fi Agenția Internațională pen
tru Energie Atomică.

Au luat, de asemenea, cuvîntul 
delegații Braziliei și Indiei care au 
formulat o serie de rezerve față de 
proiectul de tratat aflat în discu
ția comitetului.

viitorului 
controlul 
asumate 

și care a

Sosirea la Sofia
a premierului
Danemarcei,
Jens Otto Krag

Cuvîntarea lui Fam Van Dong

REUNIUNEA ARABĂ
DE LA KHARTUM

Intr-un articol apărut în ziarul 
indian „The Patriot* se arată că în 
prima jumătate a lunii octombrie, 
la Alger urmează să albă loc o 
întîlnire la nivel ministerial a re
prezentanților țărilor în curs de dez
voltare pentru examinarea pro
blemelor legate de convocarea ce
lei de-a doua sesiuni a Conferin
ței O.N.U. pentru comerț și dezvol
tare.

Principala sarcină a conferinței 
din Alger, după cum subliniază 
ziarul citat, o constituie elabora
rea unei politici comune a țărilor 
în curs de dezvoltare pentru ca a- 
cestea să adopte o poziție unitară 
la cea de-a doua sesiune a confe
rinței, care urmează să aibă loc 
la începutul anului 1968. In articol 
se subliniază importanța celei de-a 
doua conferințe pentru țările în 
curs de dezvoltare, întrucît princi
palul punct de pe ordinea de zi îl 
constituie găsirea unor măsuri 
pentru sporirea volumului lor co
mercial, mai ales cu țările dezvol
tate și acordarea de ajutor pentru 
dezvoltarea economiei lor.

0 delegație de partid

SOFIA 31 — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite: La 
invitația lui Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, joi după-amiază a 
sosit într-o vizită oficială în Bul
garia primul ministru și ministru 
al afacerilor externe al Danemar
cei, Jens Otto Krag, împreună cu 
soția.

La aeroportul capitalei bulgare, 
înaltul oaspete și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc au fost salu
tați de Todor Jivkov cu soția și de 
alte persoane oficiale.

Pe aeroport, Todor Jivkov și 
Jens Otto Krag au rostit cuvîntări. 
Arătînd că interesele vitale ale po
poarelor europene, securitatea eu
ropeană cer stabilirea și afirmarea 
unor relații de prietenie și solida
ritate între statele cu orânduiri po
litice și sociale diferite, T. Jivkov 
a amintit că relațiile dintre Bul
garia și Danemarca s-au dezvol
tat tot mai mult în ultimul timp.

In cuvîntarea sa, Jens Otto Krag 
și-a exprimat speranța că vizita sa 
va contribui la îmbunătățirea re
lațiilor danezo-bulgare și va crea 
condiții pentru stabilirea unor mai 
bune legături, în pofida deosebiri
lor dintre sistemele economice și 
sociale.

KHARTUM 31 (Agerpres). — Re
uniunea arabă la nivel înalt de la 
Khartum și-a continuat miercuri 
seara și joi activitatea în ședințe 
cu ușile închise. In cadrul dez
baterilor a luat cuvîntul președin
tele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, 
care s-a referit în cuvîntarea sa 
la situația lumii arabe în general 
și a expus detaliat poziția R.A.U. 
în această problemă. El a subli
niat în mod special importanța 
întăririi economiei țărilor arabe" 
în vederea lichidării urmărilor con
flictului din Orientul Apropiat.

Reprezentantul personal al pre
ședintelui Tunisiei a- declarat că, 
deși țara sa „poate avea anumite 
concepții care nu sînt considerate 
în mod favorabil de unele țări a- 
rabe, ea este gata să sprijine re
comandările adoptate la reuniunea 
de la Khartum". La rîndul său pre
ședintele Abdullah al Sallal al Ye
menului a subliniat necesitatea li
chidării urmărilor războiului ara- 
bo-izraelian, iar regele Hussein ăl 
Iordaniei a chemat țările arabe 
să-și concentreze acțiunile în sco
pul apărării cauzei arabe.

Potrivit agenției M.E.N., în ca
drul unei întâlniri care a avut loa 
între președintele Nasser și regele 
Feisal, R.A.U. și Arabia Saudită au 
ajuns la un acord privind regie-

!

mentarea problemei yemenite. A- 
cordul stipulează retragerea tru
pelor R.A.U. din Yemen și sistarea 
oricărui ajutor militar saudit acor
dat yemeniților. Pentru realizarea 
acestui scop a fost constituit un 
comitet format din reprezentanți ai 
Irakului, Marocului și Sudanului. 
Totodată comitetul va trebui să de
pună toate eforturile pentru a per
mite stabilitatea în Yemen potri
vit dorințelor populației și să asi
gure deplina suveranitate și inde
pendență a țării.

In cursul zilei de joi, președin
tele Nasser a avut o întrevedere cu 
Abdullah al Sallal, președintele Ye
menului, pe care l-a informat a- 
supra acordului realizat de R.A.U. 
și Arabia Saudită în vederea re
glementării problemei yemenite.

Agenția M.E.N., citind surse ofi
ciale din Capitala sudaneză, rela
tează că șefii de state arabe s-au 
întrunit joi seara pentru a exami
na alte probleme înscrise pe ordi
nea de zi a conferinței.

HANOI 31 (Agerpres). — După 
cum transmite V.N.A., cu prilejul 
celei de-a 22-a aniversări a pro
clamării Republicii Democrate 
Vietnam, la Hanoi a avut loc un 
miting. în prezidiu au luat loc Ho 
Și Min, președintele R. D. Viet
nam, Ton Duc Thang, vicepreședin
te al R. D. Vietnam, Le Duan, prim- 
secretar al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, alți con
ducători de partid și de stat. Se a- 
flau, de asemenea, în prezidiu 
Nguyen Van Thien, șeful reprezen
tanței permanente a F.N.E. din 
Vietnamul de sud la Hanoi, mem
bri ai corpului diplomatic acredi
tați la Hanoi, oaspeți străini.

Premierul Fam Van Dong a ros
tit o cuvîntare în care a trecut în 
revistă succesele obținute de for
țele armate și populația din R. D. 
Vietnam și din Vietnamul de sud 
în lupta împotriva agresiunii S.U.A. 
El a denunțat imperialismul S.U.A., 
care, deși a suferit pierderi, grele, 
continuă să intensifice războiul de 
agresiune în Vietnamul de sud, es
caladează războiul împotriva R.D. 
Vietnam. Fam Van Dong a re
amintit declarația în patru punc
te a R. D. Vietnam și pro
gramul în cinci puncte al F.N.E. 
din Vietnamul de sud, care 
pornesc de la drepturile naționale 
inalienabile ale poporului vietna
mez și reprezintă o 
principalelor prevederi 
politice ale acordurilor 
neva. Această poziție a
probarea și sprijinul tot mai pu
ternic al popoarelor lumii, opiniei 
publice mondiale și opiniei publice 
progresiste americane.

Guvernul S.U.A., a spus vorbito
rul, a dezlănțuit un război crimi
nal împotriva R. D. Vietnam, stat 
socialist independent și suveran. 
Dacă partea americană dorește în- 
tr-adevăr tratative, ea trebuie să 
pună în primul rînd capăt imediat

este 
păcii 
Fam 

Unite

expresie a 
militare și 
de la Ge- 
cîștigat a-

și necondiționat bombardamente
lor și tuturor celorlalte acte de 
război împotriva R. D. Vietnam, 
să-i respecte independența, suve
ranitatea și integritatea teritorială, 
cerințe legitime ale poporului viet
namez, prevederi elementare ale 
dreptului internațional. „Atâta timp 
cît Statele Unite continuă agresiu
nea, vom continua să luptăm", a 
declarat vorbitorul. Guvernul S.U.A. 
a provocat un război de agresiune 
în Vietnam. El trebuie să înceteze 
această agresiune. Aceasta 
singura cale spre stabilirea 
în Vietnam. In continuare, 
Van Dong a cerut Statelor
și aliaților acestora să-și retragă 
trupele din Vietnamul de sud, gu
vernul S.U.A. să recunoască Fron
tul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, să dea poporu
lui vietnamez posibilitatea de a-și 
soluționa singur problemele.

Referindu-se la sprijinul primit 
de R. D. Vietnam în lupta sa îm
potriva agresiunii, vorbitorul a ex
primat în numele întregului popor 
mulțumiri țărilor socialiste frățești 
care îi acordă sprijin și ajutor în 
toate domeniile — moral, politic, 
militar și economic. A transmis, 
de asemenea, mulțumiri popoare
lor iubitoare de pace, inclusiv a- 
celei părți a poporului american 
care sprijină rezistența poporului 
vietnamez împotriva agresiunii, 
pentru salvarea națională.

„Credincios marxism-leninismu- 
lui — a spus vorbitorul — parti
dul și poporul nostru au militat și 
militează pentru întărirea solidari
tății cu țările socialiste frățești, cu 
mișcarea comunistă și muncito
rească internațională, pe baza 
marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar".

In încheierea cuvîntării sale, 
Fam Van Dong a subliniat că 
populația R. D. Vietnam este hotă- 
rîtă să lupte pînă la victoria 
plină, fără a precupeți nici 
efort.

de-
un

agențiile de presă transmit a

BERLIN 31 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.D.N., o dele
gație de partid și de stat a Repu- ' 
blicii Democrate Germane, în frun
te cu Walter Ulbricht, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G., 
și Willi Stoph, președintele Consi
liului de Miniștri al R.D.G., va 
face o vizită oficială în R. P. Bul
garia în prima jumătate a lunii 
septembrie.

Aspect din timpul unei acțiuni organizate de 150 muncitori din Sevilla (Spa
nia), care șomează de 18 luni. în semn de protest, ei s-au așezat în fața 

clădirii primăriei din acest oraș

i , .

Un miting la Varșovia, 
la care au participat zeci de mii de 
oameni, a avut loc la 31 august, cu 
ocazia împlinirii a 28 de ani de la 
izbucnirea celui de-al 
mondial. In tribuna de 
loc Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., Jozef Cyrankie- 
wiez, președintele Consiliului de Mi
niștri, alți conducători de partid și de 
stat, reprezentanți ai organizațiilor ob
ștești și ai vieții culturale. Cu acest 
prilej, a rostit o cuvîntare Stanislaw 
Kiciolek, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Varșovia al P.M.U.P.

a declarat la Salisbury un purtător de 
cuvînt oficial, luptele, foarte puternice, 
au provocat pierderi de ambele părți.

ex-

Un raport despre 
conjunctura economică 
a Angliei

Ziarul „Times" a publicat
trase dintr-un raport al Institutu
lui național britanic pentru cerce
tări economice și sociale in care se 
arată, printre altele, că dacă in An
glia șomajul va crește in același 
ritm ca și in primul semestru al 
anului 1967, guvernul nu va avea 
altă soluție decît de a apela la mă
suri radicale, cum ar fi devalori
zarea lirei sterline sau instituirea 
unui control asupra importului.

In raport, experta economici își 
concentrează atenția asupra faptu
lui că în primul semestru al aces
tui an nu s-a realizat restabilirea 
economică pe care o promisese gu
vernul Wilson. în încheiere, rapor
tul menționează că misiunea lui 
Harold Wilson, care și-a asumat 
răspunderea Ministerului Econo
miei, este deosebit de dificilă și 
este greu de prevăzut care vor fi 
măsurile preconizate de premier 
pentru a găsi soluții la actualele 
dificultăți economice.

în preajma conferinței
0. P. E. C.

BAGDAD 31 (Agerpres). — Vii
toarea conferință extraordinară a 
Organizației țărilor exportatoare 
de petrol (O.P.E.C.) urmează să se 
deschidă pe data de 5 septembrie, 
au anunțat joi surse oficiale din 
Bagdad. Pe ordinea de zi figurează 
ca punct principal problema pre
țului de vînzare a petrolului brut 
la export.

Ceea ce va rezulta din 
consultarea urnelor sud- 
vietnameze la 3 septembrie 
:— ziua „alegerilor prezi
dențiale și senatoriale" — 
poate fi anticipat aproape 
cu certitudine. De altfel, ac
tualul „premier", generalul 
Ky, s-a și grăbit să prezică 
zilele trecute o „victorie gu
vernamentală”.

In presa occidentală, care 
de altfel nu acordă prea 
mult interes acestor „ale
geri", nu se ascunde că ziua 
de 3 septembrie se va în
scrie în analele moravurilor 
politice saigoneze ca o nouă 
farsă grotescă. într-un arti
col — al cărui titlu rezumă 
valoarea evenimentului —• 
„Sud-vietnamezii ignoră a- 
legerile prezidențiale" — 
ziarul american „Internatio
nal Herald Tribune" a lăsat 
să se înțeleagă că populația 
nu va avea de ales decît 
tandemul generalilor Thieu 
(șeful statului) și Ky, candi- 
dînd la posturile de pre
ședinte și respectiv vicepre
ședinte.

Nu puțini observatori po
litici au remarcat caracterul 
precar al bilanțului electo
ral ce va rezulta și de a- 
ceastă dată, menționînd că 
„alegerile" vor fi departe de 
a avea un caracter cît de 
cît reprezentativ ; „legitimi
tatea” regimului saigonez 
emană, după cum este prea 
bine cunoscut, doar de la 
baionetele intervenționiști-

lor de peste ocean. Aceste 
„alegeri" se vor desfășura în 
prezența corpului expedițio- 
nar american, care cuprinde 
acum aproape 500 000 de 
oameni, precum și în condi
țiile terorii îndreptate îm
potriva populației de regi
mul antipopular de la Sai
gon. Valoarea rezultatului 
acestor alegeri este dată de

10 milioane din cei 14 mi
lioane de locuitori sud-viet- 
namezi, se află de fapt sub 
controlul Frontului Națio
nal de Eliberare ?

Ințelegînd situația în care 
se află, organizatorii farsei 
electorale au căutat să ob
țină un gir din partea unui 
astfel de for cum este Or
ganizația Națiunilor Unite.

doilea război 
onoare au luat

Lupte între patrioții rho- 
desieni și forțele poliție
nești. noaPtea de miercuri spre 
joi în regiunea Matabeleland au avut 
loc noi ciocniri între patrioții rhode- 
sieni și unități ale poliției. După cum

Proteste împotriva a- 
restării compozitorului grec 
Theodorakis. DuPa anunța 
agenția M.T.I., într-o telegramă adre
sată guvernului grec, Federația Mon
dială a Tineretului Democrat a pro
testat împotriva arestării cunoscutului 
compozitor Mikis Theodorakis, pre
ședintele Organizației Tineretului De
mocrat „Lambrakis". Telegrama cere 
punerea imediată în libertate a lui 
Theodorakis și a celorlalți deținuți po
litici greci, anularea oricăror măsuri 
represive împotriva elementelor pro
gresiste din această țară și respectarea 
drepturilor democratice ale tineretului 
și întregului popor grec.

trivit necesităților de mo
ment ale strategiei america
ne. „Noua” formulă avută 
în vedere va fi pare-se mi
litari + ... militari ; deși, de 
ochii lumii, în cursa electo
rală se mai află și 10 civili, 
bineînțeles toți oameni de 
încredere ai actualului re
gim.

De la bun început, regi-

FARSA ELECTORALĂ
DE LA SAIGON

falimentul operațiilor de 
„pacificare a populației", 
care au demonstrat că în 
întreg Vietnamul de sud 
pămîntul arde sub picioa
rele cotropitorilor.

Lumea se întreabă pe 
bună dreptate: ce fel de 
„consultare electorală" poa
te avea loc în Vietnamul de 
sud, unde populația luptă 
cu arma în mînă împotriva 
regimului ce-i este odios și 
unde — cum arată statisti
cile — pariu cincimi din 
teritoriu, cuprinzînd peste

Marionetele de la Saigon au 
suferit însă un blam răsună
tor, invitațiile lor repetate 
adresate secretarului gene
ral al O.N.U. de a trimite 
„o misiune de observare a 
alegerilor" fiind net res
pinse.

Bilanțul guvernărilor sud- 
vietnameze de pînă acum 
este cunoscut. El însumează 
13 lovituri de stat și expe
rimentarea cîtorva formule 
de guvernămînt : militari + 
civili ; civili militari ; gu
verne de juntă militară, po-

zorii „competiției electora
le" au luat măsuri spre a fi 
feriți de orice surpriză. Le
gea electorală a fost întoc
mită după dorința guvernu
lui ; candidații care nu au 
fost pe placul juntei milita
re au fost împiedicați să se 
prezinte în alegeri ; puterea 
generalilor a căpătat un ca
racter absolut. Referindu-se 
la felul cum s-a ajuns la 
formula Thieu-Ky, revista 
„Newsweek" arăta că amba
sadorul S.U.A. la Saigon, 
Bunker, i-a invitat pe cei

doi la reședința sa, averti- 
zîndu-i că „dacă nu pun ca
păt disputei lor și nu can
didează împreună, unitatea 
conducerii militare va fi 
grav afectată" ; un guvern 
civil, a spus el, „nu ar fi 
capabil să facă față tulbu
rărilor endemice ale admi
nistrației sud-vietnameze". 
Dilema de a alege între o 
„listă 
vilă" 
vată : 
civili 
cursa 
comentatorul american Leo 
Lescaze — nu a indicat că 
va fi în dezacord cu gu
vernul actual în problemele 
fundamentale ale Vietnamu
lui". Dar, cum arată săptă- 
mînalul „The New Repu
blic", generalii „dispun de 
suficiente elemente spre a-și 
asigura succesul, într-un 
stat polițienesc. Cînd aces
te avantaje sînt însoțite de 
nenumărate prilejuri de în
șelătorii de care beneficiază 
actualul guvern, șansele 
unei victorii a civililor sînt 
într-adevăr reduse".

Manevrele juntei militare 
l-au determinat pe senato
rul Robert Kennedy să de
clare că membrii acesteia 
„acționează în mod evident 
de așa manieră îneît să-și 
perpetueze dominația”. Dar 
— ar fi de adăugat — o 
fac numai de capul lor ?

militară” și alta „ci- 
pare a fi fost rezol- 
„nici unul din cei 10 
care se mai află în 
electorală — remarca

E. MIRONESCU

Vizita lui S. Vukmanovici 
în țări latino-americane. 
După cum anunță agenția Taniug, la 
31 august Svetozar Vukmanovici, mem
bru al Comisiei organizatorice a Con
siliului federației a R.S.F. Iugoslavia, 
a plecat pe calea aerului la Santiago 
de Chile pentru a înmîna președintelui 
Eduardo Erei un mesaj personal din 
partea președintelui Tito. Agenția pre
cizează că apoi Svetozar Vukmanovici 
va face în aceleași scopuri o vizită în 
Mexic și în alte țări ale Americii La
tine.

vernul de la Londra în legătură cu 
înrăutățirea crizei rhodesiene. Coaliza
rea regimului rasist de la Salisbury cu 
cel din Republica Sud-Africană con
stituie o amenințare din ce în ce mai 
mare pentru Zambia — se afirmă în 
notă, care subliniază partea de răspun
dere care revine Marii Britanii pen
tru situația care s-a creat în Rhodesia.

Ministrul de externe al 
Italiei, Fanfani, a sosit la 
Tunis pentru o scurtă vizită. El a 
fost primit în aceeași zi de președintele 
Tunisiei, Habib Burghiba, și de minis
trul de externe, Habib Burghiba jr., 
care tocmai se întorsese din Italia, 
unde a semnat cîteva acorduri econo
mice cu guvernul acestei țări.

25 000 de persoane au 
fugit din orașul Bukavu în 
Ruanda, pentru a se salva de atro
citățile comise de mercenarii lui 
Schramme — anunță postul de radio 
Kinshasa.

Expoziția universală de 
la Montreal (Canada) a fost vi
zitată în cele două luni care au tre
cut de la deschiderea ei de peste 35 
milioane de persoane. Autoritățile a- 
preciază această cifră drept un re
cord, ea depășind cu mult cifra 
înregistrată la Expoziția mondială de la 
New York din 1965 (24 milioane vizi
tatori).

Inundații în Mexic. PIoiIe 
torențiale au provocat inundații în mai 
multe state mexicane, periclitând re
colta și blocînd circulația rutieră. Opt 
persoane și-au pierdut viața.

înrăutățirea crizei rho- 
desiene. Guvernul Zambiei a în- 
rnînat înaltului comisar britanic de la 
Lusaka o notă în care avertizează gu-

Jr

Anglia — Tanganica în canoe. Aceasta este ruta (de 10 000 kilomen.) oe 
care și-au propus s-o urmeze cei doi navigatori din fotografie plecați zilele 

trecute din Chiswich (Anglia)
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