
BAZA PUTERNICA In ziarul de azi

VIITOAREI RECOLTE! ad ministrative

inutile*Concursul

• Ecouri; Funcții

Anul XXXVII Nr. 7455 Joi 7 septembrie 1967 6 PAGINI - 30 BANI

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu a delegației

Mișcării Naționale
a Revoluției din Republica

Congo - Rrazzaville

NEPTUN

Obținerea unor producții mari do 
grîu constituie o preocupare de sea
mă a partidului și guvernului. Acest 
lucru este determinat de faptul că 
griul asigură hrana de bază a popu
lației, iar țara noastră dispune de con
diții naturale deosebit de favorabile 
care permit obținerea 
mari la hectar. Paralel cu extinderea 
mecanizării și folosirea unor cantități 
sporite de îngrășăminte chimice a 
crescut recolta medie de grîu la hec
tar. în acest an, producția obținută 
depășește simțitor pe cea prevăzută și 
este superioară celei din anii pre
cedent!. La recenta plenară a 
Consiliului Superior al Agriculturii și 
în ședințele comune ale consiliilor a- 
gricole și uniunilor cooperatiste, care 
au avut loc în fiecare regiune, au 
reieșit atît experiența bună a unită
ților agricole de stat și a cooperati
velor agricole, cît și rezervele impor
tante de care dispunem pentru spo
rirea producției de grîu.

Pornind de la constatarea că în 
condiții similare de climă și sol se 
obțin recolte foarte diferite între uni
tăți vecine și chiar în cadrul ace
leiași unități, se poate trage concluzia 
că, în multe locuri, specialiștii, ca
drele de conducere din cooperativele 
agricole și chiaT din unele întreprin
deri agricole de stat nu stăpînesc, în 
suficientă măsură, și nu aplică cu 
consecvență pe toate suprafețele pro
gramate a fi cultivate cu grîu între
gul complex de măsuri agrotehnice de 
care depinde nivelul producției. De a- 
ceea, pornind de la experiența bună 
cîștigată, să organizăm însămînțările 
de toamnă la un înalt nivel agrote'1 
nic pentru ca toate unitățile agricole 
de stat și cooperativele agricole să 
obțină la cultura griului recolte la ni
velul celor pe care le realizează uni
tățile fruntașe. Această cerință este 
pe deplin realizabilă. Dotarea cu trac
toare și mașini agricole poate asi
gura executarea lucrărilor în perioada 
optimă, cantitățile de îngrășăminte 
chimice, care vor fi folosite, sînt 
mai mari decît în ceilalți ani, iar 
semințele din soiuri intensive asigură 
extinderea acestora pe suprafețe mari. 
Cu alte cuvinte, 
nică bază tehnico-materială. Rămîne 
numai ca printr-o organizare temei
nică a muncii, pînă în cele mai mic' 
amănunte, să se efectueze semănatul 
și celelalte lucrări la timpul optim și 
de cea mai bună calitate.

Nivelul producției este determinat, 
în măsură hotărîtoare, de modul în 
care se execută însămînțările de 
toamnă. Pomindu-se de la aceste con
siderente, întreaga activitate a consi
liilor agricole, uniunilor cooperatiste, 
a specialiștilor din unitățile de pro
ducție să fie îndreptată spre organi
zarea în cele mai bune condiții a 
însămînțărilor de toamnă. Factorii 
care determină nivelul producției de 
grîu sînt, în general, cunoscuți, fiind 
sublimați și în recentele ședințe ale 
consiliilor agricole și uniunilor coo
peratiste.

în rîndurile de față vreau să mă 
opresc asupra unor cauze care fac ca 
în unele locuri, recoltele de grîu să 
fie sub posibilități și ce trebuie între
prins în vederea înlăturării lor. Ana- 
lizînd operativ care anume lucrări nu 
au fost executate la timp si de cali
tate corespunzătoare, cauzele care au 
generat situația respectivă, specialiștii 
din unitățile agricole vor putea lua 
măsuri pentru ca greșelile respective 
să nu se mai repete.

în diferite ocazii s-a arătat cîte 
neajunsuri au provocat unităților de 
producție lipsurile privind zonarea 
griului și, mai ales, deficiențele care 
au existat în ce privește amplasarea 
acestei culturi pe teren. Este cunos
cut cazul unor gospodării de stat din 
regiunile Banat și București, care au 
cultivat ani de-a rîndul griul pe a-

Ing. Nicolae IONESCU 
vicepreședinte 

Consiliul Superior ol Agriculturii

unor recolte

există o puter-

In drum spre Mangalia, trenul 
se oprea totdeauna pentru cîteva 
minute într-o haltă minusculă 
„Neptun*. Zeul mărilor și-al ocea
nelor, protectorul pescarilor și bar
cagiilor, zeul bărbos, pe un car 
tras de cai de mare, se ghemuise 
aici în mica haltă de tren. Numele 
stafiei venea de la golful Mării 
Negre, unde apele udau lin țărmul 
și numai arareori, cînd marea se 
înfuria de-a lungul litoralului, va
lurile căpătau șl aici o tendință de 
agresivitate.

In optsprezece luni, pe locul 
pustiu din jurul golfului, aproape 
de pădurea în care se mai zben- 
guiesc fazanii și fug urmăriți de 
propria lor frică iepurii, a apărut 
o stafiune balneară nouă. Un tem
plu închinat bucuriei de viață a 
oamenilor.

Aici totul e nou, și hotelurile, șl 
casele, și cele două drumuri as
faltate ce unesc, prin pădure, sta
țiunea de șosea. Numai marea, 
cind albastră, cînd verde, cînd 
cenușie și niciodată neagră, ft de 
cînd lumea...

Așezarea măreață zidită în atît 
de scurtă vreme, are o arhitec
tură modernă, variată, inventivă. 
Fiecare clădire are personalitate ; 
aici un perete de mozaic, dincolo 
un anumit tip de balcon, în altă 
parte o scară sprințară, ferestre 
mari, terase spațioase. Ș-au folosit 
mult, decorativ, cărămida de pia
tră netencuită și lemnul natural 
nelustruit. Pretutindeni, pe plajă, 
în holuri, în restaurante și chiar 
în camere ești legat în felul a- 
cesfa de elementele primare na
turale. Totul e viu șl animat. 
Magazine arătoase, cinematograf în 
aer liber... Spajii verzi cu stra
turi asimetrice luminate de lămpi- 
ciuperci, scot în relief _ coloritul 
gingaș al' florilor. Alei de piatră 
întortocheate aidoma cărărilor bă
tute de picior de om, iar pe 
alocuri, joase ca niște borne ale 
straturilor, răsar statui în marmură, 
piatră sau lemn.

Sculpturi contemporane în aer 
liber, înconjurate de spajii mari 
verzi, străjuind intrarea unor e- 
dificii, ori decorînd interioare de 
hoteluri, aceste lucrări de arfă, 
aerate și distanțate, își explică aici 
rostul și în|elesul. Fiecare statuie, 
din pricina locului în care se află, 
pare mai frumoasă și fiecare loc 
împodobit 'de aceste lucrări se în
nobilează și se înfrumusețează. 
Opere care, expuse înghesuit, de-a 
valma prin expoziții își pierd din 
sens și frumuseje, aici incintă o- 
chiul și emofionează prin surpriza 
cu care apar la locul cuvenit. Iți 
vine să spui: statuia e frumoasă 
pe locul potrivit.

De fapt, stajiunea se numește 
„Mangalia Nord", care cu timpul 
se va uni cu blocurile ce urmează 
a se clădi de-a lungul plajei, în
tr-o singură stațiune cu „Manga
lia Sud", dar oamenii o numesc 
„Neptun". Poate din pricina gol- 
fului-gazdă, poreclit astfel de cine 
știe cînd, de pe vremurile cînd 
Neptun și-ar fi muiat tridentul și 
în această mare, sau poate în a- 
mintirea latinității venite pe aceste 
meleaguri; nu se știe...

Dorina RADULESCU

semnătatea deosebită a întăririi 
unității și solidarității tuturor for
țelor revoluționare, democratice și 
patriotice, a întregului front anti- 
imperialîst în. lupta pentru zădăr
nicirea planurilor și acțiunilor a- 
gresive ale cercurilor imperialiste, 
în primul rînd ale imperialismului 
S.U.A., pentru triumful luptei îm
potriva colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru progres so
cial, democrație, socialism și pace.

în timpul discuțiilor s-a expri
mat solidaritatea cu lupta eroicu
lui popor vietnamez și s-a subli
niat necesitatea ca S.U.A. să înce
teze definitiv și necondiționat 
bombardamentele asupra Republi
cii Democrate Vietnam și să fie 
respectat dreptul poporului viet
namez de a hotărî singur asupra 
destinelor patriei, fără amestec din 
afară.

Relevînd cu satisfacție dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare între cele două țări și 
partide, părțile s-au pronunțat 
pentru extinderea și întărirea lor 
continuă, în folosul ambelor po
poare, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, frățească.

în ziua de 6 septembrie a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., a primit 
delegația Mișcării Naționale a Re
voluției din Republica Congo- 
Brazzaville, condusă de Julien 
Boukambou, membru al Biroului 
Politic, secretar al M.N.R., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., vizitează 
țara noastră. Din delegație fac 
parte Daniel Bouanga, membru al 
C.C. al M.N.R., și Gustav Dibala, 
activist al M'.N.R.

La primire au participat'tova-
■ rășii Alexandru Drăghici, membru 

al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al CC. 
al P.C.R., Ion Teoreanu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirilor a avut 
loc un schimb de vederi în pro
bleme de interes reciproc, precum 
și în legătură cu situația interna
țională actuală și lupta popoarelor 
împotriva imperialismului, pentru 
apărarea și consolidarea cuceririlor 
democratice, a independenței na
ționale, pentru dezvoltarea econo
mică, socială și politică de sine 
stătătoare.

Cu acest prilej s-a evidențiat în-

ză a fi semănate cu grîu au fost bine 
alese. Este necesar ca răspunderea in
ginerilor agronomi pentru această pro
blemă să fie mereu trează, asigutîn- 
du-se o bună amplasare a culturilor.

La Plenara Consiliului Superior al 
Agriculturii și la ședințele care au 
avut loc ulterior, la fiecare regiune 
s-a scos în evidență cît de mult a 
diminuat producția de grîu, faptul 
că în unele regiuni nu a existat pre
ocupare pentru folosirea în mai 
mare măsură a soiurilor intensive. Cu

și Festivalul inter
național „George

ceața albinări
tului

(Continuare în pag. a III-a)
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celași teren, ceea ce a dus la scăderea 
recoltelor medii la hectar. în ultimul 
an a fost redusă proporția plantelor 
care nu constituie bune premergătoa
re pentru această cultură. Anul aces
ta, consiliile agricole, specialiștii din 
unități au verificat cu mai multă răs
pundere dacă suprafețele care urmea-

La București și-a început activitatea

Zilele trecute — în prezența unor conducători de ministere 
și organe economice centrale, unor reprezentanți ai organelor 
de partid și sindicale, expeiți străini, ai Academiei și unor insti
tute de învățămînt superior, specialiști — și-a început activitatea 
Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din 
întreprinderi El beneficiază de asistența Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare și a Biroului Internațional al Muncii. Des
pre misiunea și semnificația acestei instituții, care funcțio
nează sub îndrumarea și controlul Comitetului de Stat pentru Pro
blemele Organizării Muncii și Producției și ale Salarizării, ne vor
bește ing. ION NICULESCU,

— începerea activității centrului 
are loc sub auspicii deosebit de fa
vorabile, 
încheierii 
ample de 
producției 
partid, și ale cărei concluzii 
constitui un material deosebit 
util pentru orientarea programelor 
centrului. Noua instituție se înca
drează în ansamblul general, larg 
și complex, de măsuri preconizat 
de partid și guvern pentru ridi
carea nivelului genera] al eficien
ței activității economice, între care 
perfecționarea pregătirii cadrelor 
din întreprinderi în domeniul știin
ței conducerii și organizării su
perioare a producției și a muncii 
ocupă un loc de seamă.

— Puteți preciza mai bine ideea 
care a stat la baza înființării Cen
trului de perfecționare a cadrelor 
de conducere din întreprinderi, cit 
și conținutul activității lui?

— Sintetic expusă, ideea ar fi a- 
ceasta : cerința de a crea o insti
tuție în scopul perfecționării or
ganizate și la un nivel ridicat a 
pregătirii actualelor cadre condu
cătoare din întreprinderi, formării, 
pentru ministere, a unor experți 
care să posede cunoștințele nece
sare difuzării largi în diferite ra
muri, a metodelor moderne elabo
rate de știința conducerii. Vom 
studia îndeaproape metodele mo
derne, elaborate pe plan mondial, 
în știința conducerii întreprinderii, 
care trecute prin propriul filtru de 
gîndire, confruntate cu condițiile 
concrete și cerințele specifice eco
nomiei noastre să completeze pa
trimoniul științific autohton. îmbo-

Ne aflăm în momentul 
primei etape a acțiunii 
organizare științifică a 
și muncii, inițiată de 

vor
de

gățindu-l și ridicîndu-1 la un nivel 
superior. Cu alte cuvinte, centrul 
va înlesni cunoașterea metodelor 
moderne de conducere și organizare 
a producției și a muncii, va strîn- 
ge și selecta documentația dințară 
și din lumea întreagă în acest do
meniu, promovînd, concomitent, o 
vie acțiune de cercetare proprie.

— Ce modalități de perfecționare 
a pregătirii cadrelor se vor aplica ? 
Mai concret, asupra 
me de pregătire își 
atenția centrul ?

— S-au alcătuit 
cinci programe diferite de pregătire 
a cadrelor de conducere din între-

căror progra- 
va concentra

și aprobat

Interviu realizat de 
loan ERHAN

(Continuare în pag. a III-a)

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
Aflîndu-ne deasupra teritoriului Republicii Socialiste România, în 

drum spre Republica Populară Bulgaria pentru o vizită de partid și de 
stat, vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm dv. și întregului popor 
român salutări prietenești

WALTER ULBR1CHT 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit 

din Germania 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

ii»Silii
li!■ jg.

(Continuare în pag. a V-a)

NOI LINII ELECTRICE
IN VALEA

A început construcția liniei e- 
lectrice de 110 kilovolti, între 
Dealul Babei — Petrila, menită 
să asigure îmbunătățirea ali
mentării cu energie electrică a 
centrelor miniere din partea de 
nord-est a Văii Jiului. în vede
rea scurtării duratei lucrărilor 
și a reducerii cheltuielilor de 
execuție, transportul balastului, 
cimentului si a altor materiale, 
peste munți, se face cu elicop
terul.

De asemenea, an fost puse

JIULUI
sub tensiune o linie electrică 
de 20 kilovolti pe traseul Oră- 
știe — Spini — Grind și 7 pos
turi de transformare. Acestea 
au permis introducerea curentu
lui electric în mai multe comu
ne si sate îndepărtate din raio
nul Orăstie, cuprinse în planul 
de electrificare pe acest an. O 
altă axă electrică rurală a fost 
dată în folosință între localită
țile Mihalț — Pețelca.

(Agerpres)

£ un om iritabil ? 
E prea inteligent
pentru asta

De curînd, — sfătuindu- 
mă cu dînsul într-o pro
blemă dificilă ■ 
tins profesor 
mi-a reamintit 
cele mai bune 
secolului nostru 
re rea domniei sale) : 
tată conducînd căruciorul 
odraslei sale, repetă — în 
plină stradă, cu voce tare 
— la fiecare strigăt 
pilului :

— Ferdinand, fii 
Un domn intrigat 

mărește îndelung, 
tînd și el urletele celui mic, 
deloc temperate de formu
la magică a tatălui :

— Domnule, dumneata 
ești nebun ? Copilul nu în
țelege nimic și 
îi dai zor cu fii 
dinand...

— Iartă-mă, 
Ferdinand sînt eu !

E bine, uneori, să por
nești de la glume bune. 
Sînt mai serioase decît se 
crede.

Ca să nu apar neserios 
într-o problemă gravă și 
pentru a accepta și înțe
lepciunea unei glume — 
propun să fiți o clipă in- 
dulgenți și, cu puțină ima
ginație, să-i înlocuiți ter
menii. Socotiți că tatăl e 
fiecare dintre noi. Iar în 
cărucior — dacă ați căzut

— un dis- 
universitar 
una din 

glume ale 
(după pă

un

al co-
calm 1 
îl ur- 
supor-

dumneata 
calm Fer-

domnule.

Râul Prebish despre:

O strategie 
pe termen lung 

0 fi . ® •a dezvoltării

de acord să mergem pînă 
la capăt — sînteți obligați 
să puneți, nici mai mult 
nici mai puțin, secolul 
nostru, lumea creată de 
noi! N-ar fi nici original, 
căci la fiecare 1 ianuarie 
desenatorii cei mai inspi
rați asimilează noul an și 
lumea sub înfățișarea unui 
prunc caraghios idealizat

lui de pe stradă". în fața 
secolului nostru ultracom- 
plicat, în fata bombarda
mentului informațional și 
a marilor aglomerații, în 
fața evoluției tehnice cu 
atîtea implicații psiholo
gice, trăind nenumăratele 
tensiuni și presiuni ale ci
vilizației moderne, riscînd 
să fim nu o dată victimele

anchetă socială
și, mai ales, n-ar fi nici 
neadevărat în substanță: 
lumea nu ne e dragă ca 
propriul copil ? Nu țipă ca 
un copil, nu ne asurzește 
ca un copil, nu ne obo
sește, nu ne neliniștește, 
nu ne place și nu ne ener
vează ca un copil ? Și, în 
sfîrșit, marele cuvînt, mo
dernul cuvînt: nu ne tra
casează ca un copil ? Iată 
cum — pentru a echilibra 
desigur rigoarea atîtor 
cercetări științifice — a- 
jungem la întrebarea și so
luția cu care-și bat capul 
mari psihiatri, mari psiho
logi, mari scriitori, pînă la 
filozofii redutabili ai „omu-

mecanizate ale superbelor 
mecanisme create de min
tea noastră — înțelepții, 
doctorii și inventatorii din 
branșa noii industrii mon
diale a destinderii și plă
cerilor vieții ne comunică 
în esență aceeași idee se
veră pe care și-o repeta 
sieși, răspicat și fără ri
dicol, numitul Ferdinand : 
fii calm, apărăți echilibrul, 
nu ceda tracasărilor.

Firește, din această ne
voie de calm s-a născut 
o agitație enormă, omul 
fiind singura viețuitoare 
care poate trăi cu și între 
paradoxuri. S-a ridicat o 
uriașă industrie de tran-

chilizante și clientela ei de 
„intoxicați eu calm“, falși 
fericiți, falși echilibrați. 
Zilnic, pe toate meridianele 
și în toate domeniile, ră
sar proiecte mai mult sau 
mai puțin uimitoare, mai 
mult sau mai puțin înțe
lepte. Există un plan „ul- 
traîndrăzneț" al profesoru
lui în arhitectură Kira de 
la Universitatea din Cor
neli în domeniul aparaturii 
sanitare, cerînd o orientare 
cît mai apăsată spre repaus 
și igienă, alta decît cea îm- 
pămîntenită de societățile 
„intelectuale". Dar chiar a- 
cum, cînd scriu aceste rîn- 
duri, un sat francez e pe 
cale să devină celebru, ne
liniștind „concurența" în
tru turism: locuitorii lui 
propun vilegiaturiștilor in
telectuali sau funcționari 
să muncească în timpul 
vacanței, să lucreze în lut, 
în lemn, să facă din arti
zanatul cel mai primitiv și 
popular un „violon d’In- 
gres" — e un aflux de tu
riști interesați la culme să 
se odihnească astfel. Oricît 
de complicat e veacul nos
tru, a devenit axiomatic că 
munca intensă cu un țel

Radu COSAȘU

De la începutul anilor ’60 s-a 
scris mult, s-a vorbit mult și s-au 
făcut numeroase recomandări, atît 
pe plan internațional cît și pe. plan 
național, în materie de dezvoltare. 
Dar sînt foarte puține țări în curs 
de dezvoltare ce au reușit să de
pășească nivelul minim de creștere 
anuală a venitului național, de 5 
la sută, care a fost fixat de O.N.U. 
drept obiectiv al acestui deceniu. 
Cea mai mare parte a acestor 
state au înregistrat ritmuri lente 
care reprezintă o foarte slabă creș
tere a venitului pe cap de locuitor. 
O astfel de situație ne determină 
să căutăm motivele pentru care nu 
a fost posibil să se atingă nici mă
car un obiectiv modest.

Cred că este vorba de o proble
mă nouă: atît prin natura cît și 
prin dimensiunile sale. E, de fapt, 
problema transferului tehnologiei 
elaborate, în mod progresiv în ță
rile dezvoltate, într-un mediu care 
nu e încă pe deplin pregătit să o 
asimileze. Dacă progresele științi
fice și tehnice reprezintă cea mai 
mare speranță a lumii aflată în 
curs de dezvoltare de a-și ridica 
nivelul de trai, de a elimina mi
zeria, ele antrenează, de asemenea, 
consecințe grave și nefaste pentru 
această lume. Din an în an vedem 
cum utilizarea noilor metode de 
producție reduce consumul de ma
terii prime, cum produsele sinte
tice se substituie din ce în ce mai 
mult celor naturale. Au rămas 
foarte puține produse primare pen
tru care perspectivele se arată pro
mițătoare. Acestei stări de lucruri 
trebuie să i se alăture un fenomen 
care surprinde mai mult pe măsură 
ce viziunea noastră asupra lumii 
în dezvoltare se lărgește. E vorba 
de contrastul între necesitatea ca 
această lume să asimileze tehnolo
gia avansată, dar care costă scump, 
și slaba capacitate de acumulare 
de capital a țărilor în curs de dez
voltare.,

(Continuare în pag. a Il-a)

Dr. Râul Prebish este o per
sonalitate proeminentă pe plan 

Băncii 
a fost 

Confe- 
pentru

mondial. Guvernator al 
centrale a Argentinei, el 
ales secretar general al 
rinței Națiunilor Unite 
Comerț și Dezvoltare.

Toate aceste fenomene provoacă 
două piedici mai serioase în calea 
dezvoltării „lumii a treia". Una se 
manifestă prin evoluția lentă a ex
porturilor tradiționale de materii 
prime ale țărilor în curs de dez
voltare. în contrast cu cererea 
crescîndă de bunuri industriale și 
de consum din import. Cealaltă 
constă în faptul că majoritatea ță
rilor în curs de dezvoltare sînt ne
voite să asimileze- tehnica modernă 
în timp ce le lipsesc structurile e- 
conomice și sociale care le-ar per
mite s-o facă. De exemplu, sîntem 
neliniștiți de ritmul scăzut al pro
ducției agricole în multe din aceste 
țări. Or, cui i se poate datora a- 
ceastă situație ? Adesea regimuri
lor funciare care nu facilitează 
mecanizarea și atitudinii retrogra
de a cercurilor guvernamentale pu
țin dispuse să încurajeze cerceta
rea tehnică. Totodată, slaba califi
care a mîinii de lucru în țările pe 
cale de dezvoltare constituie un 
obstacol major în asimilarea tehni
cii moderne.

O caracteristică a majorității ță
rilor în curs de dezvoltare o con
stituie dezrădăcinarea progresivă a 
populației rurale, care, din lipsă 
de pămînt, datorită regimului fun
ciar, nu mai găsește de lucru la 
țară. Această populație emigrează 
spre orașe, dar ea nu este absor
bită decît în parte de industrie și 
serviciile publice, lăsînd un număr 
foarte mare din rîndurile sale în 
stare de șomaj. Sînt, deci, nece
sare fonduri importante pentru in
vestiții, pînă cînd se va înregistra 
un ritm de dezvoltare economică 
în măsură să împiedice agravarea 
acestui fenomen și să permită ab
sorbirea satisfăcătoare în producție 
a brațelor de muncă disponibile.

Ce trebuie făcut? Experiența de 
pînă acum arată că nu e posibil să 
continui atacarea problemelor dez
voltării aplicînd măsuri izolate, 
echivoce, insuficiente și chiar con
tradictorii — măsuri ce se inspiră 
din interese imediate — oricît de 
justificate ar fi. Gu alte cuvinte, 
se impune elaborarea unei strate-.

(Continuare în pag. a V-a)
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Itărîmul i

administrative inutile{
fe'

urmă cu 150 de ani s-a născut 
____ și Mihail Kogălniceanu, apela 
care avea să devină un patriot- în
flăcărat, un luptător neobosit pen-,- 
tru formarea și consolidarea statului 
nostru național, una dintre marile 
personalități ale vieții politice și 
culturale românești din secolul al 
XIX-lea.

Om politic progresist, militant pe 
culturii, istoric remarcabil 

■ P/ȚiA .e.xcelentă, M. Kogăl- 
.jLiceanu’^și*ă legat numele de cele

trecutul și „prlntrînsa vom prevedea 
viitorul". Marele cărturar sublinia 
că pentru întocmirea unei adevărate 
istorii e necesar să se meargă la 
izvoarele originale, la cronici, la do
cumente și la toate actele scrise care 
ne redau viața politică, legile, insti
tuțiile și obiceiurile trecutului. Ară- 
tînd că istoria trebuie să se ocupe 
de popor, „adevărata forță în stat", 
el preciza că „pînă aoum toți acei ce 
S-au îndeletnicit cu istoria națională 
ri-âii' avut în privire decît biografia 

nepomenind nimică de|Țlmai xjmportah.te-' momente din P.efi- „domnilor,
■„^adețî:coriStițftiril României moderne, -ț* popor, izvorul a tuturor mișcărilor și 

r, _ _---  "•>--- * j—i-n. ,_x .n>- isprăvilor și .fără de care stăpînitorii
n-ar fi nimică". Aceste idei, contu
rate în noiembrie 1843 în lecția de 
deschidere a cursului de istorie na-

SClNTEIA — foi 7 septembrie 1967

SFRVICII SI dupăicapacitatea lor, de caT rflor din'partea beneficia-
vmivivii îîtatea spectacolelor șl;,

ITSTI buna lor desfășurare. în a- atîta timp cît fiecare orga-
mALI'iMll ■ cest timp, operatorul-șef 'riizație de construcție tare

' .. se! află . instalat în birou, prevăzut în statul de fftnc-
ailTE rvr un-^e SS .afl^■.de-., altfel,. Si . țiuni serviciul del«llti>a UlU rKrOUw responsabilul. Și atunci mă naiitoto"

' întreb : care estelrohjritii 
în unitate ? Dacă șe înțîta-

- plă vreo defecțiune la apa--- 
'■ ratelejdfe îbrdiecttei răspund .
* operatorii. 
w în sîirșit, aș vrea să pre-

îndeplinesc' de mai mulți 
ani funcția de' secretar- âe 
sfat popular. Expetttefiț'a .a?, 
cumulată în ' -decursul 
timpului mi-a îngăduit să 
observ că în momentul de 
față schema de funcțiuni a 
sfaturilor populare comu
nale, cît și a celor orășe
nești și raionale este foarte 
încărcată.

E drept că aparatului 
administrativ al . sfatului 
popular îi cad în sarcină 
spre rezolvare nurneroase și 
variate problemei Lâ aceas
tă instituție există insă 
și unele servicii la care 
s-ar putea renunța fără 
dificultate. în același 
timp, unele operațiuni e ne
cesar să fie 
De pildă, 
la impozitul 
putea face 
doi ani și în 
vidual. Altele 
organizate în așa fel in
cit eficiența activității, lor 
să crească simțitor. Bună
oară, în prezent, întreține
rea drumurilor, și șoselelor, ,. 
de care răspunde o secție 
special constituită în ca
drul sfaturilor populare ra
ionale, cade în mare măsu-’ 
ră în seama cantonieri
lor, subordonați sfaturilor 
populare comunale. Acti
vitatea acestora însă se. 
face prea puțin simțită 
practic. Consider că ar fi 
mult mai avantajos ca la 
nivelul secției de drumuri 
a sfathlui pbpulâr raional 
să se formeze < echipe de 
intervenție pentru repa
rații. Procedînd așa, se 
poate reduce numărul can
tonierilor cu cel puțin ju
mătate și randamentul 
muncii lor ar fi dublu.

Mi se pare că într-un 
mod similar stau lucrurile 
și la secția, organizatorică, 
al cărei efectiv de salariați, 
de multe ori, se ocupă de 
sarcini care cad în com
petenta altor secții. Aceas
tă dublare a sarcinilor, 
prin ea însăși inutilă, în
carcă volumul de muncă al 
multor altor salariați, în 
special de la sfaturile 
populare comunale. Proble
mele esențiale ale acestei 
secții cred că ar putea, fi 
rezolvate în condiții cores
punzătoare cu aproape ju
mătate din numărul in
structorilor. De asemenea, 
față de volumul existent 
de lucrări, oficiile juridice 
ale sfaturilor populare oră
șenești și raionale n-au ne
voie, după mine, decît de 
2 jurisconsult! și nu de 
8—10, cîți sînt în prezent.

Există apoi o seamă de . 
formalități care, cu timpul, 
au devenit inutile, dar a 
căror îndeplinire sustrage 
de la activități cu adevărat 
necesare un mare număr 
de oameni. La Inspectora
tul ADAS se impune modi
ficarea completă ;.o formu
larelor de întocmire a do- țența m re a
sarelor. de dauna. In pre- ginților de șantier nu mai 

ape, . aceeași . justificare. 
. Afirm aceasta plecînd de 

la ideea 
parcurs,

■ operatorii. :/ • itehni.ee pentru a confirma,
în sîirșit, aș vrea să'pre- £>e parcursul '

cizez că și munca. jesponsa- realitatea cantităților ,'exe-
bilului se reduce doar la 
semnarea foilor de decont, 
a borderourilor și rap.oar-.
telor întocmite ;de casier. ' 
Pentru cele cîteva semnă- ' 
turi, trebuie neapărat men
ținut un post în schemă ? 
După părerea mea, această 
muncă poate să o.facă orice 
operator-șef - care;- pe lîngă 
pregătirea tehnică, ar putea 
fi inițiat și în domeniul 
muncii administrative 
birou.

simplificate. . 
impunerea 

agricol s-ar 
o dată la 

sectorul indi- 
ar trebui

- rîndul ei, e,supusă aceleiași, 
discipline financiarei Soco-: 
tesc că, în condițiile exis
tente, renunțarea la astfel 
de posturi ar duce nu numai 
la realizarea unor impor
tante economii, dar, ceea ce 
este mai important, la libe
rarea unui număr important

____ __ „control 
tehnic de calitate", precum 
și laboratoare în care.- se 
fac tot felul de probe și 
analize.____________ î !

Menținerea’ unor țȘdre de cadre inginerești și de 
tehnicieni, care ar putea fi 

execuției, folosite în alte sectoare
’ activitate ale unităților

telui execuție.
16 Vasilo COSTIN

economist — Ta

leașl legi, obiceiuri, dureri, trebuliw 
țe, speranțe, hotare de păzit și „vii
tor de asigurat".

La 5 ianuarie 1859, cînd Cuza est« 
ales domn al Moldovei, M. Kogălni
ceanu, cu o elocvență rară, felicitîn- 
du-1 în numele Adunării, a arătat 
semnificația adîncă a alegerii sale și 
speranțele pe care poporul le punea 
în noul domn : „Prin înălțarea ta pe 
tronul lui Ștefan cel Mare s-a reînăb- 
țat însăși naționalitatea română... Ah 

legîndu-te pre tine domn în țar* 
noastră am voit să arătăm lumii a- 
ceea oe toată țara dorește : la legi 
nouă, om nou... Fii, dar, omul epo- 
cei. Fă ca legea să înloouiască arbi- 
trariul. Iar, tu, Măria Ta, ca domn, 
fii bun, fii blind, fii bun mai ales 
pentru acei pentru caro mai toți 
domnii trecuți au fost nepăsători sau 
răi".

După realizarea unirii Principate
lor Române. M. Kogălniceanu — ca 
un sfetnic credincios al domnitoru
lui Cuza si în două rînduri prim- 
mlnistru — va inspira și va susține 
toate reformele necesare dezvoltării 
progresive a noului stat national. 
Lupta cea mai îndîrjită avea s-o du
că împotriva moșierimii conserva
toare spre a se putea înfăptui re
forma agrară. Toată elocinta si .argu
mentarea temeinică a ilustrului ora
tor în sprijinul împroprietăririi cla- 
casilor n-au putut înmuia însă „ini
mile împietrite" ale deputatilor con
servatori din Adunare : a fost nevoie 
de Lovitura de Stat de lă 2 mai 1864 
pentru ca domnitorul Cuza si pri
mul ministru Kogălniceanu să poată 
face reforma agrară peste capul mo
șierimii.

Din toate marile probleme politice, 
sociale, culturale. M. Kogălniceanu 
desprindea cu prioritate latura lor 
națională. Subliniind, de pildă; rolul 
țărănimii în procesul formării na
țiunii române, el spunea : „Im îm
bunătățirea soartei țăranilor văd tot 
viitorul tării mele, văd fundarea 
naționalității române". „Nația — a- 
răta el — este o creație a lumii mo
derne... s-a făcut si se face numai 
acolo unde este unitate. Această 
mare ideie ne-a făcut să cerem uni
rea țărilor noastre".

Luptei pentru păstrarea autono
miei tării, dobîndirea independenței 
și apărarea demnității naționale i-a 
închinat marele bărbat de stat toată 
energia si .talentul său.. Revenindu-i 
sarcina istorică de a conduce poli
tica externă a României într-un mo
ment' crucial — acela al zdro
birii anacronicului jug otoman — el 
a fost acela care, la 9 mai 1877, în 
Camera deputatilor. a declarat so
lemn „independența absolută a Ro
mâniei", faptul că sîntem : „o națiu
ne de sine stătătoare, liberă și inde
pendentă". anuntînd totodată intra
rea. tării noastre. în ■ război împotriva 
turcilor. Poporul, român a pecct.l'-it 
cu sîngele său proclamația de inde
pendentă. luptînd cu eroism pentru 
înălțarea -patriei în rîndul statelor 
libere ale Europei.

După cucerirea independentei de 
stat Kogălniceanu s-a ridicat cu ve
hementă în repetate rînduri. împo
triva politicii unor puteri străine de 
a știrbi grav interesele economice 
Suveranitatea -și integritatea terito
rială a României. Văzînd în indus
trializarea tării calea sigură de dez
voltare economică si socială a țării, 
de consolidare economică a inde
pendentei politice cucerite cu bretul 
atîtor jertfe., el a combătut din răs
puteri Convenția comercială one
roasă -încheiată la Vieiia în iunie 
1875 de guvernul conservator cu mo
narhia habsburgică, denuntînd-o ca 
nefastă pentru economia românească, 
aplic.ar'ea prevederilor ei însemnîn-d 
paralizarea Oricărei activități indus
triale a tării. „Noi prin această con- 
ventiune — avertiza marele patriot 
— n.e osîndim a nn mai fi alt nimio 
decît o populatiune producătoare de 
grîu și de materii brute". Or, „ex
periența de toate zilele ne dovedește 
că o tară care este numai agricolă 
nu poate să progreseze în avuția sa 
publică si privată". Patriotismul său 
adînc îl îndemna să se adreseze 
comnatriotilo.r săi cu cuvintele : „Să 
facem o dată ca si în tara aceasta 
să se nască o industrie, fără care a- 
gricultura noastră nu poate fi astăzi 
de a.ilins".

Justificîndu-și poziția de ferve-t 
apărător al intereselor naționale. 
Kogălniceanu mărturisea cu un j alt 
prilej : „Cotribățînd. din toată ini
ma si din toate puterile ce mi-au 
mai rămas încă. încercările guver
nului austro-maghiar de a ne do
mina economicestc... cred că-mi foc 
datoria de hun român, cred că-mi 
îndeplinesc o datorie către acele ge
nerating energice si generoase care 
cu lungi trude si sacrificii au făc’ t 
România de astăzi. Cred că tot pr’n 
aceasta îmi îndeplinesc o datorie-de 
conservatiune către urmașii noștri, 
anărîndu-le si conservîndu-le o tară 
liberă si de sine stătătoare".

Este adevărat că si M. Kogălni
ceanu a avut anumite scăderi, 
lări sau inconsecvente, dar 
tatea si programul politic ne 
l-a anărăt
adeseori limitele clasei sale, 
rile sale înaintate îl determinau 
afirme deschis în Cameră. în 
na anului 1887, că „multe din 
socialiste sînt ideile viitorului, 
cerute de progresul omenirii".

în legătură cu personalitățile 
toriei, Lenin spunea că trebuie 
le judecăm nu după ceea ce . 
dat... în comparație cu 
contemporane, ci dună ceea ce au 
dat nou în comparație cu predece
sorii lor". Si Mihail Kogălniceanu 
a fost una din cele mai ilustre per
sonalități româno : identificîndu.-re 
cu năzuințele de libertate si 
greș ale poporului, el și-a 
cetea geniului său 
mcntcle mari ale 
din secolul trecut, 
mari, străbătute do 
binte patriotism. Kogălniceanu 
bucurat de admirația oamenilor 
gresiști ai timpului său ; el se 
bucura întotdeauna de 
întregului nostru ponor.

„nn duh de unire" între toți românii 
și un „interes mal viu pentru nație 
și patrie".

După înăbușirea mișcării revolu
ționare moldovene din 1848, M. Ko
gălniceanu a redactat șl publicat la 
Cernăuți „Dorințele partidei națio
nale", în care sublinia că unirea 
Principatelor reprezintă „cheia de 
boltă fără de oare s-ar prăbuși tot 
edificiul național". în 1855, M. Ko- 
gălnioeanu a înființat un nou ziar : 
„Steaua Dunării", care în scurt timp 
a devenit organul central de presă 
al mișcării unioniste din ambele 
principate. Fruntașii unloniști, con- 
centrîndu-se în jurul ziarului, redac
torul său devine conducătorul șl or
ganizatorul, de fapt, al întregii miș-

. .CUJ.J.O LLpțAJ.1 ii . Avviiidiiiei hiuucxuc 

! S-a spus, pe bună .dreptate, qă acti
vitatea lui „a umplut o jumătate de 
secol", avînd contingență cu toate 
„actele mari ale istoriei noastre mo
derne". Revoluția de la ,1848, unirea 
Principatelor Române, secularizarea 
averilor mînăstirești. organizarea în- 
v'ățămîritului', a justiției și a :admi
nistrației, abolirea servituțiilor feu
dale și împroprietărirea unei părți a 
țăranilor, cucerirea independenței 
naționale sînt evenimente de seamă 
ale istoriei României pentru realiza
rea cărora Kogălniceanu a luptat cu 
o perseverență și o abnegație iar în- 
tîlnite. El și-a pus întotdeauna con
cepțiile, cunoștințele istorice temei
nice, activitatea politică și talentul 
său oratoric în slujba progresului 
social-economic al tării sale.

Tatăl său, vornicul Ilie Kogălni
ceanu, director la departamentul fi
nanțelor, avînd la început și spriji
nul domnitorului M. Sturdza, a căutat 
să-i dea o educație aleasă, mai întîi 
Ia Iași, apoi trimitîndu-1 la studii la 
Luneville, în Franța, și în urmă la 
Berlin. La universitatea din Berlin, 
unde urmează cursurile de istorie și 
drept. Kogălniceanu intră în contact 
cu profesori și savanți progresiști 
adepți ai ideilor_propagate de revo
luția franceză, 
strut temeinic, 
tul de luptă al 
mereu familiei 
ziare, . manuscrise, și diverse docu
mente de istorie românească. La 
vîrșta de 20 de ani publică la Berlin, 
în limba germană ori franceză, pri
mele lucrări științifice consacrate 
istoriei Țării Românești, limbii și li
teraturii române ș.a.

întors de la studii, Kogălniceanu 
tipărește la Iași o serie de publicații 
periodice — științifice și literare — 
menite să contribuie la propășirea 
literaturii originale, a istoriei, a in
dustriei, comerțului și agriculturii. 
Prin aceste reviste cît și prin tipări
rea „calendarelor pentru poporul ro
mânesc". el își propunea să deștepte 
un interes Crescînd pentru răspîndi- 
rea științei și culturii, pentru dez
voltarea simțului național. Kogălni
ceanu arată că artele și literatura 
nu se dezvoltă decît acolo unde „își 
trag originea din însăși tulpina po
poarelor" șle trebuie să fie o ex
presie fidelă a societății. De aceea, 
el îndemna pe scriitori să se inspire 

"ii să caute ca
prin operele lor să contribuie la in
troducerea unor principii noi, la
democratizarea și progresul societății.

M. Kogălniceanu a fost însă nu 
numai un propagator al limbii lite- 8 rare și al literaturii naționale, ci și 
întemeietorul istoriografiei române 

y moderne, .El consideră istoria drept 
„cartea de căpetenie" pentru apărarea 0 naționalității . noastre ; în ea vedem

I
I
I

că urmărirea, ‘ pe 
a execuției lucră-

resul cui a făcut această reclamație neadevărată ? 
Și cui slujesc astfel de sesizări care au darul doar 
de a dezinforma.?

acasă. de unde 
copiii. Minorii 
D. Stelian. om 
multă grijă și

loan DRAGOȘ
Satu Mare

Dornic de a se în
de a cunoaște trecu- 
țării sale, el va cere 
să-i trimită cărți.

■1: -•

de prof. N. ADĂNILOAIE

Schimb

primită la redacție se relata 
din comuna Adînca. raionul

RĂSPUNSURNicolae BÎRNESCU 
str. Republicii 88, Bl. A4, 
sc. III. ap. 4 — Caracal

cutate socotesc că nu e », 
tificată. Rolul diriginte.„ 
de'Ș'antier nu e să confirm- 
niște sltuații;întocmite"de o 
organizație de stat care, la 

.'te;’-

■ . ■ ■ ••• • • \

CUM SE IROSESC
FORTE TEHNICE 
CU CALIFICARE 
SUPERIOARĂ

Numeroase reglementări 
cu privire la calitatea pro
duselor și la acordarea a- 
șistenței tehnice în secto
rul de investiții au creat 
funcțiile de _recepțione'ri și., 
diriginți de șantier. în pre- 
zent, în cadrul ministerelor 
funcționează, ca angajați ai 
diferitelor întreprinderi, un 
număr destul de mare de 
ingineri-recepționeri,•' ' 're- '• 
partizați la diverse uzine 
cu care s-au contractat uti
laje necesare lucrărilor de 
investiții. Acești recepțio- 
neri practic nu fac însă 
altceva decît să confirme 
calitatea utilajelor, lucru 
pe care îl fac și serviciul 
CTC al uzinei respective 
și delegații ministerelor din 
întreprinderile furnizoare. 
Fără a pune la îndoială 
probitatea profesională a 
salariatului, pot afirma că 
în acest domeniu nu exis
tă nici un fel de control 
asupra activității desfășu
rate. Cît lucreaș.ă„.',țjn re-., 
cepționer nu știe nimerii, > 
deoarece locul său db mun
că se află la sute de km 
de sediul întreprinderii.

în cadrul unităților titu
lare de investiții funcțio
nează un număr de diri- 
ginți de șantier care au 
sarcina de a supraveghea 
executarea lucrărilor și de 
a confirma constructorului 
situațiile de pe teren. 
Avînd în vedere că nu
mărul proiectelor tip și re- 
folosibile utilizate în pre
zent în execuție este destul 
de mare, că proiectantul a 
căpătat experiența întoc
mirii documentației tehnice, 
că beneficiarii și construc
torii dispun de cadre bine 
pregătite, socotesc că exis
tența în continuare a. dili-

în împrejurimile Borsecului

I
Iei îndemna pe scriito 

din istoria națională, 
nrin operele lor să c

țională — cel dintîi curs de istoria 
românilor — de la Academia Mihăi- 
leană, aveau să aibă un mare răsu
net. Dintre contemporani, singur 
Nicolae Bălcescu avea să-1 depă
șească în privința cercetării trecutu
lui neamului și a concepției istorice.

Kogălniceanu și-a pus toată ener
gia și cultura sa vastă în slujba pa
triei sale. A face din cele două prin
cipate, tributare turcilor, un stat 
național, modern și independent — 
iată un deziderat esențial, necesar 
al dezvoltării istorice a societății ro
mânești la mijlocul veacului trecut 
pe care — alături de ceilalți bărbați 
luminați, mari patrioți ai generației 
sale — a înțeles să-1 slujească cu tot 
devotamentul.

Ideea unirii Principatelor, Kogăl
niceanu și-o însușise încă de tînăr, 
cercetînd istoria zbuciumată a po
porului român. în 1840, fondînd re
vista „Dacia literară", el preconiza 
o colaborare a scriitorilor din toate 
provinciile — moldoveni, munteni, 
ardeleni, bucovineni — pentru a 
realiza „o limbă și o literatură co
mună" care să pregătească „unirea 
între deosebitele ramuri ale familiei 
române". în cuvîntul său de deschi
dere a cursului de istorie națională, 
de care am amintit, Kogălniceanu 
sublinia, de asemenea, că urmărește 
să trezească în inimile auditorilor

cări moldovene pentru unirea Prin
cipatelor. De la această dată și pînă 
la alegerea lui Al. I. Cuza, M. Kogăl
niceanu va fi în centrul tuturor ac
țiunilor menite să ducă la realizarea 
Unirii. întemeind „Societatea Uni
rii" și făcînd parte din primul „co
mitet diriguitor", în 1856, Kogălni
ceanu va proceda în anul următor 
la instituirea comitetelor electorale 
unioniste în toate județele Moldovei 
și la organizarea luptei împotriva 
terorii separatiste dezlănțuite de cai
macami T. Balș și N. Vogoride. Re- 
cunoscîndu-i-se rolul de conducător 
al mișcării unioniste moldovene, Iui 
M. Kogălniceanu i se rezervă cinstea ' 
de a propune, la 7 octombrie 1857, în 
ședința Divanului ad-hoc din Iași, 
„unirea Principatelor într-un singur 
stat sub numele de România". în a- 
ceeăși ședință, într-o cuvîntare în
flăcărată, marele orator scotea în 
relief motivele temeinice care stau 
la baza conștiinței de unitate națio
nală. El sublinia că : „dorința cea 
mai mare, cea mai generală", care a 
însuflețit generațiile trecute și pre
zente este „unirea Principatelor în
tr-un singur stat, o unire care este 
firească, legiuită și neapărată, pen
tru că în Moldova și Valahia sîntem 
același popor omogen, identic ca nici 
un altul, pentru că avem același în
ceput, același nume, aceeași limbă, 
aceeași religie, aceeași istorie", ace-

• Supun aprecierii redacției următoarele : în luna 
rp$£tie a.c. m-am mutat într-un apartament; ;pou. 
După mutare, în locuință am constatat: 1)-murdă
rie de nedescriș ; 2) instalația electrică defectă ; 3) 
broasca de la ușa cămării lipsă; 4) dusul de la 
băii defect; 51.vbpseaua.de la bucătărie șl .baie 
căzută ; 6) pereții' camerelor, în mare parte, cra- 
pați. Am adus toate acestea la cunoștința construc
torului și a sfatului popular orășenesc. Vicepre
ședintele sfatului popular orășenesc, tov. Omet, 
mi-a dat dreptate și a dispus să sș facă .unele ... 
remedieri ; dar ing. Brălculescu de la șantier mi-a ' 
răspuns.. insolent, „să le facă .vicepreședintele !“., 
M-am dus și la I.G.O., dar de acolo mi s-a spus că 
trebuie să suport eu costul remedierilor. De cînd. 
asta, să suporte locatarii consecințele neglijentei 
constructorilor ?

BECLAlâîH> ți Fiul meu. Ion I. Simine. șofer la . autobaza 
D.R.T.A. Cjmpulung-Muscel. a făcut mai de mult 
un împrumut la Banca de credit ..Dîmbovița" din 
Rucăr. Ce a făcut el — nu știu, dar pesemne că 
nu și-a achitat la timo ratele către bancă. Nu știu 
însă de ce trebuie să pătimesc eu. om bătrîn. pen
tru asta : într-una din zile mă pomenesc că mi se 
pune poprire pe pensie, pentru recuperarea dato
riei fiului meu. Consider această măsură un abuz 
din partea instituției respective. Solicit să mi se 
restituie banii reținuți ilegal. Chiar dacă e vorba 
de fiul meu.

zent»,.pentru gtribuirea su- 
mei,; să zicem de 80 de 
lei, unui producător ' care 
a suferit o daună în gos
podăria personală se fac 
următoarele lucrări : • cetă
țeanul se deplasează la 
centrul comunei și Î--1-- . 
mește înștiințarea de dau
nă ; agentul veterinar, îm
preună cu delegatul comi
tetului executiv comunal 
și 2 martori, se deplasează. 
la gospodăria cetățeanului 
să constate dispariția .sem
nalată. Apoi, agentul vete
rinar .întocmește dosarul,, 
răspunzînd la nu mai puțin 
de 50 de întrebări, majori
tatea fără nici un rost. Pe 
urmă se alcătuiește refera
tul, Se formează, un alt- 
dosar la Ipșpectogațul 
ADAS, Și, în sfirșit, ulti; 
mul act : plată sumei și 
procesul verbal de verifi- ' 
care a sincerității daunei. 
Iată, deci, citi oanieni și- 
cită muncă se cheltuiesc 
pentru 80 de lei despăgu
bire. ;

Perfecționarea activității 
administrative presupune 
înlăturarea a tot ceea ce a 
devenit de prisos, ' organi
zarea tuturor serviciilor în 
așa fel îneît să - răspundă ' 
cerințelor actuale, ale pu-> 
blicului. . . • .-

Mihai PILIPEȚI . - -
secretarul Sfatului popu*-’ 
Iar comunal Copâcele, 
raionul Caransebeș-’

întoc- .
■•i ■

(Urmare din pag, I)
bine precizat, nu surmenea
ză. „Răul secolului",— e 
pista cea mai susținută de 
cercetători — Vine dintr-o 
cantitate prodigioasă de .e- ---- , _ _____--- a fizică 

fără

„TREI CU
MAPA..."

nergie nervoasă și 
cheltuită fără scop, 
rost, fără ,icap“.

Am pus unui număr de 
zece. cunoscut! de-ai mei 
patru întrebări :

‘I) ce vă tracasează azi ?
2) ce jgceți. cînd sîntețk, 

>, inertias?-—
.-. 3) dacă mîine ați pleca 
înțr-un .loc . mai liniștit, în 
singurătatea Deltei, de 
pildă —" la ce ați medita ? 
Sau n-ați'medita. Atunci?

4) egrg e prima condiție 
— prima care vă vine în 
minte — pentru a vă asi
gura echilibrul'vieții ?

Am ales cunoscut! — sa- 
. crificînd conștient din „lăr

gimea" anchetai — pentru 
că întrebările solicitau un . 
minim de intimitate pe care 

- anchetele între. necunoscut! 
o forțează, uneori, cu rezul
tate. — după părerea mea — 
discutatele. Această . inti
mitate relativă -asigură un 
control ! relativ al.. sinceri
tății, al răspunsurilor. . E 
curios că — cu două ex
cepții, prea .puține în con
textul general. — nici unul 

.subiecte" nu mi-a

în orașul Satu Mare e- 
xistă două cinematografe, g 
subordonate secției raionale 
de cineficare. Fiecare din 
cele două cinematografe 
are cite un responsabil și 
cîte un operator șef. Atît 
ei cît și salariatii secției 
raionale riu fac decît. un 
supracontrol al muncii o- 
peratorului.

în momentul de fată, atît 
responsabilul de cinemato
graf cît și operatorul-șef 
fac doar act de prezentă,, 
întrucît atribuțiile lor nu 
pot acoperi decît o rriică 
parte din cele 8 ore de 
muncă.

Fiecare operator-șef are 
p>.tru Isau' Cinci operatori 
care lucrează în cabina de: 
proiecție și care răspund,

• într-o scrisoare 
că Dincă D. Stelian 
Tîrgoviște. refuză să contribuie la întreținerea celor 
doi copii mici ai săi. aflati în îngrijirea soției. Dincă 
Vasilica.. Fiind- vorba rde soarta a doi .copil, neaju
torat! de tatăl lor, dună cum se afirma, redacția a 
trimis a.cegs.ț^ sgșizarg, pentru cercetări,, autorității 
tutelare, a sfatului popular raional. Iată răspunsul 
prindit':'..Dihcă Vasilica. mamă a doi copii minori, 
are în comună o comportare nedemnă, imorală.,; Ea 
și nu altcineva este aceea care nesocotește flagrant

îndatoririle față de copii. Cu toate insistențele re
petate ale soțului său, de c.are nu s-a despărțit le
gal. aceasta a refuzat să se întoarcă 
a plecat de mult timp, oărăsindu-si 
se află în întreținerea tatălui. Dincă 
de- -cgsă, serios, care se ocupă cu ____  „__  _
afectiune de îngrijirea, .creșterea si educarea lor. 
Aceste lucruri au fost stabilite și de tribunal", 
îl întrebăm pe autorul scrisorii trimise redacției, 
A. P„ din aceeași comună : Cu ce scop și în inte-

Ion D. SIMINE
comuna Rucăr. raionul Muscel

a Am semnalat deunăzi miliției raionului Rîm- 
nicu Vîlcea si Direcției regionale a economiei fo
restiere Argeș unele nereguli petrecute în cantonul 
nr. 16 Bunesti al ocolului silvic Rîmnicu Vîlcea. 
S-au făcut cercetări și. după un timp, am primit 
acasă răspunsuri la sesizările . mele. Cel de la 
D.R.E F Argeș mă informează că faptele relatate 
de mine sînt întemeiate ; în răspunsul miliției raio
nului Rîmnicu Vîlcea se arată însă tocmai pe dos, 
că cele sesizate de mine „nu se confirmă". Care-o 
fi adevărul ? Pe care răspuns să-l iau drept bun ?

Ion C. SURDU
comuna Bunești. raionul Rm. Vîlcea

frigider, am avut alte
cheltuieli..,. . .. ;■

4) Un redactor de ' edi- 
tură (28 de' ani) : Căldura 
din birou.

5) O ingineră 4ntr-up 
inștituț (34 de ani)-: Cura 
de slăbire. (— E o pro
blemă ?— Mare).

6) O doctoriță proaspăt 
căsătorită (41 de ani) : A- 
ranjarea casei. De 5 luni.: 
E prea mttlt? 
mereu totul.

7) „Un .profesor 
tar (53 de ani)'; 
nu Ie dau importantă, cre- 
de-mă...

8) Un aetor de la un tea
tru bupureștean (42 de ani);:. 
Zgomotele.

9) Un student la o fa
cultate tehnică 
teană : Locuiesc

universl- 
Flegcuri,

E un unt iritnbil f
E prea inteligent 
pentru asta***

dintre ---------
permis " să-i' dau numele, 
acceptînd doar divulgarea 
meseriei, ceea ce la urma

■ urmei interesează mai mult ■ 
ca semnificație, 
că 
ților mai 
simț comun, 
nat deci, 
șurile în 
tatea lor.

Deci, la
— ce vă

Probabil 
dezvăluirea nervozită- 

jenează bunul 
Am consem- 

exact, răspun- 
toată spontanei-
prima întrebare 
tracasează azi ?

1) O proiectantă din 
București (23 ani) : Boala 
logodnicului meu. (— Ce 
are ? — ...E grav ?) — Nu 
știu, îl văd slăbind zilnic.

2) Un economist, într-o 
fabrică >(37 ani) : Mașina — 
garaj, întreținere, piesele 
de schimb.

3) .Un. electrician la
’ I.T.B. (30 de ani) : N-am

bucureș- 
cu pă

rinții, am 25' de ani, nu sînt 
căsătorit.

10) Un strungar diri-Bra
șov (32 de ani) : Birocra
ția, tărăgănările, incorec
titudinea.

O primă observație — 
în 8 din cele 10 răspunsuri, 
indiferent de vîrstă său' de 
nivelul intelectual, sursele 
de tracasare sînt concrete, 
iar din cele 8, jumătate 
(2, 3, 6, 9) țin de ceea ce se 
numește „imperiul obiec
telor? sau al „acoperișului".

La a.doua. întrebare: ce 
faceți cînd sînteți nărvos ? 

"..iată răspunsurile :
1) Proiectanta : Plîng

foarte ușor. (— Nu vă re
primați plîrisul ? —

' Plînsul e foarte bun).
2) Economistul : Mă 

la prieteni foarte sinceri. 
(Discuțiile vă liniștesc ? — 
Nu discutăm, ascultăm mu
zică. — Jazz ? — Nu, pre
clasică, e vîrsta).

3) Electricianul : Explo
dez în cîteva expresii, dar 
la mine nu ține mult

4) Redactorul : 
îmbrac o cămașă 
bulevard. Strada

5) Ipginera : 
imediat soțului meu : sînt 
nervoasă, ai grijă cum dis
cuți cu mine... (— Si ce 
spuneți celorlalți ? — Cei
lalți nu' mă- interesează)!..

6) Doctorița : iau caiman*:»' 
te (ride).

Nu.
duc

Mă spăl, 
și ies pe 
liniștește.
Comunic

7) Profesorul universi
tar : îmi spun : Ferdinand 
fii calm.' Sau număr pînă 
la 10.

8) Actorul : Aș vrea să 
hu-ți răspund.

9) Studentul : Vîslesc,
înot sau fac gimnastică 
acasă... (— Nu dansezi ? — 
Dansurile de azi mă ener
vează și mai mult, sînt prea 
.singuratice, chiar dacă te

. agiți cu o suta lîngă ține).
10) Strungarul : Tac," tac 

mult, e un fel de prinsoare 
,cu care m-am obișnuit:
dacă tac, cîștig. — și pierde 
ăla care urlă la mine,

O a doua observație (de
loc exhaustivă,, deloc dor
nică de a înlocui observa
țiile cititorului) : cu o ex
cepție (8 — care sugerează

■ violența gestului), dispe-
■ rarea, furia oarbă, „nebu

nia" nu se mai practică .și 
se caută gestul mediu eli
berator, cu consum .mic de 
energie. Victorie a bunului 

' simț comun ? Ar fi prea 
optimist. Presiune a.-instinc- 
tului de conservare ? Ar 
fi prea searbăd....  ....

La întrebarea,„a., treia, 
formulată mai pe seprt.: 
la ce ați medita în'Deltă? 
Sau n-ați medita? ; "

1) Proiectanta :' Nu 
duce singură, nu-mi 
singurătatea.

■ - 2} Economistul : 
teamă că aș începe 
delungă revizie a mașinii.

3) Electricianul : Aș
,4pr.ml. două-trei 'zile, .pe 
■„Urmă aș începe să 
i.piarfile și un radio. ■

!" 4)..Redactorul : 
lua cu mine „Don

m-aș 
place

Mi-e 
o în-

caut

Mi-aș
Qui-

jotte" șl probabil nu m-aș 
gîndi la altceva.

5) Inginera : înainte de 
a medita m-aș îngriji de 
un dispozitiv împotriva 
tînțarilor. Nu poți medita 
la nimic mîncată de țînțari. 

e 
m-aș 

Și

6) Doctorița : Delta 
prea inconfortabilă, 
duce la munte... (— 
acolo ? —r M-aș odihni ! — 
Puteți să vă odihniți fără 
gînduri ? — Sigur că da„.)

7) Profesorul universi
tar : M-aș gîndi mai întîi 
la ce oră să mă culc ca după 
un apus de soare să pot 
prinde,, odihnit, răsăritul.

8) Actorul: Aș repeta ro
lurile stagiunii viitoare, 
dacă s-ar ști ce jucăm.

9) Studentul : Aș căuta, 
întîi de toate, un om cu 
care să schimb o vorbă.

10) Strungarul : Nu m-am 
gîndit. Cred că aș 
cursurile 
vență. și 
ziua..

A treia
sînd deoparte bonomia ce
lui de-al șaptelea interlocu
tor —. ceilalți., fie că evită 
un răspuns clar (1, 5, 6) și 
fiind feirnei, ne-am I * 
gîndi la pudoafea defensivă 
în. a încredința un secret, fie 
că înlocuiesc automat orice 
„țentatie" spre meditație 
cu o nouă acțiune din uni
versul zilnic și nu întîm- 
plător aceștia sînt bărbații. 
Oricum marea, 
bila operație 
toarcere spre 
se îndeplinește 
dificil, nevoia
gere nu pare din context 
presantă, agitația cotidiană 
încă subjugă și permite cu

pentru fără 
aș învăța

observație :

„înălțarea", 
interioară, 

blind vor-

a

o

mare greutate 
concentrarea 
fără de care, 
bind, înflorirea personalită
ții umane la care lucrăm 
își pierde din miez.

în sfirșit, ultima ches
tiune : prima condiție 
unei vieți echilibrate.

1) Proiectanta : Cred că 
sănătate de fier.

2) Economistul : Să dis
pară invidiile, bîrfa, mes
chinăriile, „vorbele"... (— 
Nu e prea utopic ? — Ați 
cerut prima idee care-mi 
vine în minte.,. Poate că e 
utopie, dar e prima !).

3) Electricianul : Cînd
muncesc liniștit și nu mă 
enervează nimic în timpul 
muncii, mă simt foarte bine. 
Din concediu vin mai obo
sit decît de la fabrică.

4) Redactorul : Curățenia 
mediului, curățenia casei, 
a hainelor, â cuvintelor, a 
lucrurilor.

5) Inginera : O perfectă 
înțelegere acasă. (— Chiar 
perfectă ? — Numai per
fectă I)

6) Doctoriță : Nu visez la 
altă condiție decît aceea a

putea unui interior plăcut. (— Nu 
e.-prea puțin? — Nu, dacă 
n-av.eți prejudecata „inte
lectuală" că interiorul nu 
contează...)

7) Profesorul universi
tar : Să ne ridicăm deasu
pra cotidianului. (— Pînă 
unde ? — Pînă la acel 
punct unde putem vedea 
bine ce e esențial și ce e 
secundar. Acest punct nu 
se găsește în cotidian, acolo

' totul se amestecă).
8) Actorul-: Ca să 

sincer, banii — e o idee

lua 
frec- 
toată

lă-

indispensa- 
de in

line însuți 
extrem de 
de recule-

fiu

desuetă ? (— Nu, 
propun să „mediteze 
următoarea zicală : Banii 
nu aduc fericirea I — E 
adevărat, dar nici fericirea 
nu aduce bani).

9) Studentul : Să-ți păs
trezi totdeauna umorul.

10) Strungarul: Să știi să 
te controlezi; rațiunea e o 
forță de care uneori nu 
ne dăm seama.

— E adevărat, îmi spune 
un medic, căruia îi înfăți
șez într-o după-amiază 
răspunsurile primite. E a- 
devărat, există o multitu
dine de idei pentru solu
ționarea unei probleme ex
trem de complicate. Există 
chiar ideea că nu putem 
soluționa nimic, în fața sur
menajului oamenii fiind la 
fel de dezarmați ca și în 
fața guturaiului. E drept că 
surmenajul prezintă foarte 
multe cazuri care pretind 
tratamente diferențiate, dar 
în nici un caz 
dreptul să ne i 
dezarmați și 
Putem grupa 
„materiale" și 
„concrete" și
Concret, munca bine or
ganizată — munca ta și a 
celor din jur — te ferește 
cel mai bine de oboseala 
psihico-nervoasă. N-am în- 
tîlnit om obosit
unde se lucrează
ciplinat, „cu cap", 
panică și strigăte.
spune că munca desfășu
rată cu vigoare, cu înțele
gere și eficacitate, creează 
mecanisme care atenuează 
sau chiar îndepărtează e- 
fectele unor surse de iri
tare din afara activită
ții productive. Se creează 
plăcerea de a munci, plă
cere deloc obositoare, care 
alimentează, în modul cel 
mai substanțial plăcerea de 
a trăi, acea bucurie a vie
ții, victima principală a 
oricărei „agresiuni nervoa
se", cum spun specialiștii. 
Omul care muncește sănătos 
— la propriu și la figurat — 
e cel mai apt în a-și făuri 
un sistem de „vigilență 

,. defensivă" în lupta, numită 
. mai elegant „arta, de a 

trăi”. Oboseala psihico-ner-

nu avem 
considerăm 

fără putere, 
soluțiile în 

„morale", 
„abstracte", 

bine

acolo 
dis- 
fără

A?

voasă fiind o problemă 
îndeosebi a marilor spații 
aglomerate, această vigi
lență, această rezistență are 
o rază mare de acțiune — 
de la relațiile umane pînă la 
cele cu decorul neînsufle
țit, cu obiectele nenumă
rate care ne înconjoară și 
nu o dată ne asaltează. 
A te apăra conștient de ceea 
ce te irită îți cere să nu te 
supui tiraniei „vorbelor" și 
tiraniei „obiectului". Cu
nosc oameni bolnavi de 
nervi din „contribuția" pe 
care și-au adus-o la „vor
bele" din bloc sau din bi
rou (bîrfe, mici mizerii, 
„glume nevinovate"), 
trînd în „jocul" 
supunîndu-se acestui 
O bună vigilentă nervoasă 
le disprețuiește, le dezar
mează — sau, cum spune 
poporul, știe „să nu le 
pună la inimă". Alții fac 
crize lungi pentru că cine
va s-a așezat înaintea lui la 
raionul de textile, tremură 
de nervi fiindcă a pierdut 
mașina care trebuia să-1 
ducă la meoi, și pînă vine 
alta ! etc. etc... Sînt dra
mele disproporționate, iz
vor bogat în enervări și 
susceptibilități, izvor im
portant. Vigilența de care 
vorbesc obligă la o justă 
proporționare a raporturi
lor dintre om și obiect, 
interzice „dramatizările" 
inutile și excesive. Aceasta 
ține de puterea fiecăruia de’ 
a diferenția ceea ce e esen
țial de ceea ce e secundar și 
această capacitate aparține 
prin excelență inteligentei. 
De aceea — dusă pe plan 
moral sau științific, „con
cret" sau ’ „abstract" — 
lupta împotriva oboselii 
psihico-nervoase este, în ul
timă instanță, o luptă care 
ne solicită inteligența și în 
care trebuie să .punem toa
tă inteligența. O idee a lui 
Goethe ar putea 
o bună concluzie 
,,Supremul merit 
gînditoare e acela 
tea acționa la maximum g- 
supra împrejurărilor, ne- 
permițîndu-le decît un 
minimum de acțiune asupra 
ei".

in- 
lor sau 

joc.

constitui 
actuală : 

al ființei 
de a pu

OSC’- 
activi- 

c"-e 
cu înflăcărare a denăsit 

Vece- 
să 

toam- 
'flot'e 

idei
îs-
f ă

.n- i
cerințele

pe toate 
istoriei 
Pentru
un adine si

pre
pus pa- 

everl- 
noast e 

fantelc-i 
fier- 

s-a 
pro

va
recunoștința

Manifestările

aîmplinirea 
la nașterea 
ceanu a fost 
Iași printr-o
Dimineața, la statuia lui Kogălnicea- 
nu din fata Universității si la mor- 
mîntul său de la cimitirul „Eternita
tea" au fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetelor regional și o- 
rășenesc ale P.C.R., a sfaturilor popu
lare regional și orășenesc, a filialei 
locale a Academiei, a unor instituții 
de cultură, artă si învătămint si în
treprinderi ieșene.

Tot în cursul dimineții. în localul 
Universității ieșene, s-a deschis o ex
poziție. Fotografii, fotocopii, repro
duceri, litografii, numeroase tipări
turi ale lui Kogălniceanu si despre 
Kogălniceanu și multe alte materiale 
din expoziție reflectă rolul însemnat 

, ne care acesta l-a avut în viata po
litică. culturală si obștească a po
norului nostru.

După-amiază. la Casa de cultură 
a tineretului a avut loc o adunare 
festivă.

150 de ani de 
lui Mihail Kogălni- 
marcatâ miercuri la 
Serie do manifestări.

itehni.ee
51.vbpseaua.de
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în fiecare an, Comitetul 
de Stat al Planificării și 
Arbitrajul de Stat elabo
rează în comun instruc
țiuni privind metodologia 
de modificare a planului 
de aprovizionare tehnico- 
materială a unităților eco
nomice, inclusiv a șantie
relor de construcții. Ele au 
menirea de a ■■ reglementa 
suplimentările de materia
le, renunțările la comenzi
le și cotele nespecificate, 
schimbarea contractelor 
economice și alte proble
me de importanță hotărî- 
toare pentru realizarea 
planului. Dacă aceste ins
trucțiuni ar fi perfecte, sau 
s-ar aplica „litera legii**, 
rândurile de față nu ar 
mai avea rost. Le aduc 
însă în discuție, întrucît 
întreprinderile de construc
ții și șantierele înregis
trează serioase rămîneri în 
urmă în execuția lucrări
lor datorită, după părerea 
mea, nereglementării în 
totalitate a problemelor 
care complică în mod ne
justificat sistemul actual 
de aprovizionare.

Să analizăm cîteva din 
aceste chestiuni nesoluțio
nate. Potrivit intenției me
todologiei și instrucțiuni
lor nr. 1/1967 ale C.S.P. și 
Arbitrajului de Stat, anu
lările comenzilor de ma
teriale nu ar mai comporta 
nici un compromis. în rea
litate, paradoxurile nu au 
fost eliminate. Ministerele 
coordonatoare continuă să 
oblige întreprinderile să 
contracteze și să primească 
materiale de care nu au ne
voie. Ca să nu mi se spună 
că vorbesc „Ia general**, 
iată cîteva exemple. Trustul 
regional de construcții Ga
lați a solicitat, conform pro
iectelor de execuție, indus
triei metalurgice oțel beton 
de 6 mm. E adevărat, în

trimestrul I 1967 s-au pri
mit 368 tone oțel beton, dar 
de... 6,5 mm. Utilizarea a- 
cestui sortiment a pro
vocat depășirea consumu
lui de metal și, implicit, 
nerealizarea prețului de 
cost. Pentru trimestrul II 
a.c. s-a cerut Ministerului 
Industriei Construcțiilor 
2 000 tone ciment de marcă 
300 și ni s-a repartizat ci
ment de marcă 400, ceea 
ce, din nou, a ridicat prețul 
de cost al lucrărilor. Nici 
Ministerul Economiei Fo
restiere nu s-a lăsat mai 
prejos. în loc de parchet 
lamelar .și de stejar, soli
citat prin specificații, ne-a 
repartizat parchet de fag. 
în plus, a dat dispoziție 
ca unitățile din subordine 
să nu execute decît în 
„incidental** parchet 
17 mm și să livreze 
chet în grosime de 22
Din lipsa parchetului de 
stejar nu putem să ne rea
lizăm planul de dare în 
folosință pe acest trimes
tru la unele locuințe șl 
școli.

Am „acuzat** instrucțiu
nile, deoarece ele nu per
mit anularea, 
rezonabil, a 
nea cantități 
de materiale 
indisciplina 
scumpirea 
sistemul de 
partițiilor 
ministere 
să-și „menajeze 
subordonate, în detrimen
tul cerințelor reale ale 
șantierelor. Ni s-a justifi
cat că nu se produc ci
ment de marcă 300 și par
chet de 17 mm, întrucît a- 
ceste produse sînt mai 
ieftine și ar influența ne
favorabil realizarea planu
lui valoric al întreprinde
rilor furnizoare. Dar, se 
scapă din vedere latura e-

mod 
de 

par- 
mm.

în termen 
unor aseme- 
și sortimente 
și înlesnesc 

livrărilor, 
lor. De fapt, 
emitere a re- 

permite unor 
producătoare 

" unitățile

am descurajat, 
că compromi- 

improvizațiile 
prelungi la ne-

Repartițiile erau deci e- 
mise, dar Combinatul si
derurgic Hunedoara a re
fuzat comanda nr. 5082 din 
19.VI.1967 pentru cantita-

CENTRUL III

(Urmare din pag. I)

PRACTICI INACCEPTABILE 
ÎN APROVIZIONAREA
ȘANTIERELOR A CADRELOR
conomică a utilizării ma
terialelor respective. Par
chetul de 17 mm, de pildă, 
se execută din scînduri de 
20 mm grosime, iar cel de 
22 mm din scîndură do 
25 mm. Dacă ne referim 
numai la economia de ma
terial lemnos care s-ar 
obține — 500 mc cheres
tea pentru parchetul re
partizat trustului nostru — 
prin fabricarea parchetu
lui de 17 mm în loc de 
22, rezultă că ministerul 
furnizor ar trebui să re
nunțe la falsa eficiență, 
care generează risipa de 
material lemnos și la ar
gumentul că produsele mal 
ieftine sînt... nerentabile.

Dar, anacronismele nu 
se limitează aici. Modali
tatea de repartizare și a- 
nulare a acelorași canti
tăți de materiale în cursul 
trimestrului de la un fur
nizor la altul, nereparti- 
zarea integrală a cotelor 
planificate cu scopul de a 
tergiversa livrările, de a 
absolvi de la plata penali
zărilor o serie de unități 
furnizoare, de a masca 
greșelile ce se fac la apre
cierea capacităților de pro-

ducție — iată și alte con
secințe nedorite ale sis
temului defectuos de efec
tuare a contractărilor. în 
acest sens, nu puține sînt 
momentele cînd, după ce 
se primesc repartițiile, se 
comandă materiale, se 
contractează, iar de la în
treprinderea furnizoare so
sește... anularea și o nouă 
repartiție, dar pentru o 
altă unitate. Ca urmare, 
beneficiarul o ia de la 
început, cu comandă, con
tract, termene de livrare, 
plan de transport etc., etc. 
Timpul trece, materialele 
nu sosesc, iar execuția lu
crărilor întîrzie. Să nu uit.

Anularea abuzivă a co- 
menzilor atrage după sine’ 
numeroase acțiuni la Ar
bitrajul de Stat, cu tot 
cortegiul lor de cheltuieli 
neeconomicoase.

Printre alte exemple de 
acest gen o să mă refer la 
două care — în cazul trus
tului nostru — nu se solu
ționează de mâi multi ani. 
Acum, din lipsa zgurei ex
pandate nu putem execu
ta izolațiile Ia o serie de 
obiective și înregistrăm 
stagnări. Față de cota pla
nificată, situația emiterii 
repartițiilor de către Mi
nisterul Industriei Cons
trucțiilor este următoarea:

UM 1967
Trimestrele

I II III IV

Cota planificată mc 6 200 1400 1700 1500 1600
Repartiții emise 
și comandate mc 3 000 500 800 1100 600

Coșarele așteaptd recolta de porumb Foto : M. Andrecscu

Dulceața albinăritului
insuficient prețuită

Printre unitățile premiate la „A 
doua expoziție internațională de api
cultura**, desfășurată în vara acestui 
an la București, se numără și patru 
cooperative agricole : Dumești, re
giunea Iași, și Aita Mare, regiunea 
Brașov, care au primit medalii de 
aur, Gh. Lazăr, regiunea București, 
— medalie de argint, Darabani, re
giunea Suceava — medalie de bronz.

Distincțiile acordate constituie o 
răsplată binemeritată. Pe meleagu
rile patriei noastre există, din cele 
mai vechi timpuri, o bogată tradiție 
în creșterea albinelor, mierea și 
ceara constituind produse mult 
apreciate. La aceasta se adaugă con
dițiile naturale favorabile: o floră 
foarte bogată și variată, rar întîlnită 
în alte părți. Plante melifere căutate 
de albine ocupă o suprafață de 
4 200 000 hectare.

Existența acestora, măsurile stimu
lative luate au permis ca la sfîrșitul 
anului trecut, în țara noastră, numă
rul familiilor de albine să ajungă la 
930 000, revenind cîte 6 stupi la suta 
de hectare teren agricol sau aproape 
patru stupi pe un kilometru pătrat. 
F, mult ? Puțin ? Să facem o compa
rație. Pe întreg globul pămîntesc 
există peste 41 milioane familii de 
albine. Deci aproape a patruzecea 
parte din familiile de albine de pe 
glob se află în țara noastră. Cunos- 
cînd însă posibilitățile pe care le a- 
vem nu putem nici pe departe să ne 
declarăm mulțumiți doar cu ceea ce 
s-a realizat pînă acum. în regiuni ca 
Bacău. Cluj, Brașov. Banat. Maramu
reș. Ploiești, cu un dezvoltat sector 
pomicol, cu întinse suprafețe de 
plante melifere. unde albinăritul s-ar 
fi putut dezvoltă, uniunile 
tiste regionale și raionale 
atenția cuvenită

Acest lucru este 
Doar albinăritul, pe 
ceară, aduce venituri frumoase și în 
mod indirect, dar sigur, contribuind 
la mărirea producției vegetale prin 
polenizare. La cooperativa agricolă 
Dumesti. regiunea Iași, ca să nu ci
tăm decît una din unitățile meda
liate. în urma amplasării stupilor pe 
tarlalele de floarea-soarelui, pro
ducția de semințe a crescut cu peste 
300 kg la hectar.

în afară de polenizarea culturilor 
de floarea soarelui și a altor plante, 
în snec;al cele producătoare de se
mințe. albinele ajută si la „fructifi
carea pomilor. Din studiile făcute de 
diverși cercetători s-a ajuns la con
cluzia că albinele asigură 77 la sută 
din transportul de polen pe care-1 
realizează toate insectele. Valoarea 
producției suplimentare de fructe, 
semințe și Itgume obținute în urma 
Dolen’zării culturilor cu albinele de
pășește de 7—15 ori valoarea pro
duselor directe (miere, ceară "x*' 
ce se obțin din apicultură.

Ta'ă de ce se impune ca„ 
cooperativele agricole din țară, care

dispun de condiții și bază materială 
corespunzătoare, să-și creeze și 
întărească sectorul apicol.

Se constată însă 
unele 
aduce 
ducția 
Acest . .
pal, faptului că unitățile respective 
au un număr mic de stupi și nu a- 
cordă atenția cuvenită acestei activi
tăți. Stupina cu un număr mic de 
familii de albine scapă adesea din 
atenția consiliului de conducere, toa
te problemele fiind lăsate în seama 
stuparului. Ca urmare, nu se asi
gură materialele necesare și nici în
grijire corespunzătoare. Așa se face 
că producția de miere este mică, nu 
se obține un număr corespunzător de 
roiuri,. care să ducă la creșterea 
continuă a numărului de familii de 
albine.

să

în 
nu

un neajuns, 
cooperative, apicultura 

venituri corespunzătoare, pro- 
marfă livrată este încă mică, 
lucru se datorește, în princi-

Experiența a dovedit că cele 
mai bune rezultate se obțin acolo 
unde se organizează stupini mari, 
cu familii de albine dezvoltate și 
unde există posibilități să se prac
tice o apicultură modernă, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei. De 
aceea, uniunile regionale și raionale 
ale cooperativelor agricole, venind 
în sprijinul acelor unități care vor 
să-și dezvolte sectorul apicol, să 
studieze posibilitatea înființării unor 
mari stupine intercooperatiste, do
tate cu tehnica modernă, capabile să 
pună în valoare toate resursele de 
nectar.

Flora, clima, precum și pa
siunea oamenilor pentru acest sector 
de activitate constituie premise fa
vorabile pentru ca țara noastră să 
beneficieze de o apicultură modernă.

de 
lingă

coopera- 
nu-i dau

neînțeles, 
miere si

etc.)

toate

(Urmare din pag. I)

toate acestea, chiar și acum, în unele 
regiuni, nu s-a prevăzut extinderea în 
suficientă măsură a soiurilor inten
sive. în acest an există cantități mult 
mai mari de semințe din aceste so
iuri la fondul de schimb. Rămîne nu
mai ca specialiștii de la consiliile 
agricole și cadrele de conduce
re din cooperativele agricole să 
se îngrijească de procurarea lor. 
Aceeași atenție trebuie acordată con
diționării semințelor. Anul trecut, din 
cauză că în unele unități din regiunile 
Galați, Oltenia etc. s-au folosit 
semințe netratate, Ia recoltare a re
zultat grîu mălurat. Ținînd seama de 
deficiențele care au existat în aceas
tă privință este necesar să nu se ad
mită la semănat decît sămînță con
diționată și tratată cu antimălurice.

Putem spune cu certitudine că ni
velul producției este hotărît de mo
dul cum a fost pregătit terenul pen
tru semănat. La grîu, mai mult decît 
la alte culturi, se cere ca pămîntul să 
fie foarte bine mărunțit și nivelat. Cu 
toate că arăturile de vară au fost exe
cutate pe aproape toate suprafețele, 
parte din ele nu sînt de calitate co
respunzătoare. Multe au bulgări, iar în 
urma ploilor au fost îmburuienate. In 
asemenea situații este necesar să se 
treacă cu toate forțele la mărunțirea 
terenului folosindu-se discuitoarele și 
alte mașini agricole adecvate. Pe 
alocuri, discuirea nu este suficientă 
și de aceea va trebui să se facă o nouă 
arătură. In unele regiuni a început re
coltatul florii soarelui, sfeclei de za-

tea de 800 mc în contul 
trimestrului III și 300 mc 
pentru trimestrul IV, pe 
motiv că nu mai are dis
ponibil la capacitatea de 
producție. La piatră spar
tă, Ministerul Industriei 
Construcțiilor ne-a emis 
repartiția 103119 în contul 
trimestrului II 1967, pentru 
4 000 mc, dar nu a dat dis
poziție de livrare decît 
pentru... 1 800 mc între
prinderii cariere-balastie- 
re Cluj. Aceasta a refuzat 
contractul, deoarece mini
sterul tutelar a emis dis
poziția de livrare prea 
tîrziu. Nu e păcat de hîrtia 
consumată. de timpul 
pierdut ? Cine înlesnește 
astfel de acte, care cu greu 
pot fi calificate ? După pă
rerea mea, tot instrucțiuni
le în vigoare, deoarece de 
la prezentarea specificații
lor și pînă Ia emiterea re
partițiilor, ministerele coor
donatoare au la dispoziție 
mai bine de 70 zile, timp 
suficient pentru ca ele să 
se rătăcească prin sertarele 
unor funcționari fără prea 
mult spirit de răspundere.

Tot instrucțiunile pre
văd că ordinele de repar
tiții trebuie să aibă un a- 
numit termen de valabili- 
tațe, care este de 35 zile 
de Ia emitere. Aceasta, 
pentru ca în termenul a- 
mintit comenzile benefici
arului să ajungă la fur
nizori. Așa prevăd nor
mele, dar în practică se 
procedează cu totul altfel. 
Exemplele nu lipsesc. în 
trimestrul I al acestui an, 
conform cotelor repartizate, 
trustul nostru a primit la 
20 februarie o repartiție de 
la ORAD-Galați pentru 
3 500 tone ciment, emisă de 
Ministerul Industriei Cons
trucțiilor. cu nr. 515—80, 
la Fabrica de ciment 
Bicaz. La 22 februarie, 
trustul a trimis comanda 
nr. 1 094 la furnizor. Aces
ta nu a fost de acord cu 
livrarea cimentului în tri
mestrul I și a solicitat fo
rului său tutelar decalarea 
în trimestrul II. Ministe
rul, cu adresa nr. 8—507 
din 25 februarie, a fost de 
acord cu decalarea în tri
mestrul II, fără a solicita, 
potrivit normelor legale, 
acordul Sfatului popular 
regional Galați. Nu numai 
că șantierele au încetinit 
ritmul lucrărilor — ne- 
avînd ciment — dar s-au 
văzut puse în situația de 
a suporta însemnate pier
deri bănești, generate 
amplificarea, dar nu 
vina lor. a stocurilor

pranormative, de crearea 
unor „goluri** în volumul 
mijloacelor circulante. In
tervin apoi cheltuielile cu 
corespondență inutilă, cu 
telefoane și telegrame, care 
la trustul nostru se ridică 
anual la sute de mii de lei.

Se ridică și o altă pro
blemă. Nu s-a elaborat 
încă o instrucțiune uni
tară privind modul în 
care trebuie întocmită și 
prezentată justificarea ma
terialelor dirijate de mi
nisterele coordonatoare. 
Fără să greșesc, afirm că 
nu e reglementată, în cazul 
suplimentărilor și anulă
rilor de plan, aproviziona
rea materialelor descen
tralizate. Aceste lacune în 
activitatea de planificare a 
aprovizionării tehnico-ma- 
teriale au dus la o serie 
de practici empirice. Este 
vorba, între altele, de re
partizarea materialelor pe 
baza „cererilor nejustifica
te Ia procent**, metodă 
care, determină cota de 
materiale nu' în funcție de 
necesarul real, rezultat 
din documentațiile de exe
cuție a lucrărilor de cons
trucții, ci după „cît ai 
cerut** prin proiectul pla
nului de aprovizionare. 
De aici și obiceiul unor be
neficiari de a cere la unele 
materiale cantități duble 
sau triple față de necesar, 
pentru a li se repartiza cît 
mai mult în cazul unor 
materiale deficitare, situa
ție ce provoacă imobiliza
rea unor resurse foarte 
căutate de alte întreprin
deri. în plus, metoda re
partizării materialelor în 
funcție de „cota" din anul 
anterior, la 
un procent 
venit, de 
gubitoare.

în prezent, trusturile 
gionale de construcții 
organizat în mod diferit 
activitatea de aproviziona
re. Unele se mai aprovi
zionează prin ORAD, alte
le contractează direct pe 
baza repartițiilor obținute 
de la ORAD sau de sec
țiunea de planificare a res
pectivului sfat popular re
gional. T.R.C. Galați de
pune necesarul de mate
riale la sfatul popular re
gional, de unde primește 
„cotele**. Pe baza acestora, 
comunică la ORAD speci
ficațiile, care le centrali
zează și le depune la minis
tere. Astfel, se obțin re
partițiile trimestriale pe 
care le... „cedează** trustu
lui pentru comandare și 
contractare. în activitatea 
de aprovizionare a trustului 
nostru apare deci o verigă 
în plus — ORAD — care li
mitează operativitatea în
cheierii contractelor cu fur
nizorii. Sînt cazuri cînd re
partițiile au venit cu „va
labilitatea** expirată.

Nu, n-am 
ciențele. Mai 
Perenitatea 
trează că 
normelor de 
tehnico-materială se 
că“ prea încet. în schimb, se 
lansează vorbe despre o 
„armă secretă** care ar so
luționa problemele. Noi 
cei din producție, care cu
noaștem realitatea șantie
relor, nu 
$i credem 
șurile și 
nu se vor 
sfîrșit.

„Venitul național m 
Republica Socialista 

România"
Autorul volumului de față, Dan Grin- 

dea. analizează complex problemele 
venitului național, pornind de la unele 
consideration! asupra avuției naționale 
Si încheind cu balanța producerii, re
partiției și utilizării lui finale. însăși 
natura temei cercetate, precum și bo
găția datelor prezentate și comentate 
fac .cartea utilă și în același timp ac
cesibilă pentru o sferă largă de cerce
tători și studenți economiști. Ei pot 
găsi în acest volum și un îndreptar 
prețios în aprofundarea semnificațiilor 
diferitelor categorii economice care îi 
interesează și totodată „materie pri
mă** folositoare pentru lucrări viitoare.

care se aplică 
arbitrar, a 
asemenea.

epuizat defi- 
sînt și altele, 
lor demons- 
perfecționarea 
aprovizionare 

„miș-

Constantin ULEA 
economist
Trustul regional 
de construcții Galați

Metode și modele ale 
cercetării operaționale" 

(voi. I)
Notorietatea științifică a autorului 

acestui volum — A. Kaufmann — tra
dus din limba franceză conferă căr
ții, din capul locului, o notă deosebită, 
întărită mai apoi de însuși subiectul 
ei, definit succint ca „pregătirea știin
țifică a deciziilor". Menită să contri
buie la dezvoltarea „acelei economii a 
întreprinderilor**, la rezolvarea nume
roaselor probleme practico ale cerce
tării operaționale, lucrarea apare ca 
necesară de studiat atît pentru mate
maticieni si economiști din cercetarea 
economică, cît și pentru cei angrenați 
direct în activitatea productivă, unde 
cercetarea științifică aplicativă a de
venit o preocupare frecventă. în a- 
ceste condiții, volumul II, în curs de 
tipărire, este așteptat cu același 
teres.

puternică
viitoarei recolte!
hăr, al porumbului și altor culturi. 
Lucrarea trebuie accelerată îndeosebi 
pe terenurile care urmează să fie se
mănate cu grîu și apoi să fie arate și 
grăpate imediat pentru a se asigura 
așezarea pămîntului. Consiliile agrico
le, specialiștii din unități să organizeze 
în așa fel munca încît pregătirea te
renului unde griul urmează după pre
mergătoare târzii să se facă cu cel 
puțin zece zile înainte de semănat. 
Dar această indicație nu poate consti
tui o scuză pentru întârzierea semăna
tului. Printr-o coordonare judicioasă a 
forței de muncă și a mijloacelor me
canizate se va putea asigura coordo
narea recoltatului ca și a lucrărilor de 
pregătire a terenului și semănat. Deci, 
în aceste zile, pînă în momentul cînd 
va fi dat semnalul începerii însămîn- 
țărilor, toată atenția să fie îndreptată 
spre executarea lucrărilor de pregătire 
a terenului. In acest an avem canti
tăți mai maii de îngrășăminte chimi
ce. Ele trebuie folosite în mod chib
zuit pentru a avea o eficiență maxi
mă. De aceea, consiliile agricole și 
uniunile cooperatiste să asigure o re-

partizare judicioasă a îngrășămintelor 
chimice, să urmărească îndeaproape 
folosirea lor diferențiată, în funcție de 
cerințele soiului, rezerva de elemente 
nutritive din sol, să asigure adminis
trarea lor uniformă.

Executarea semănatului în limitele 
timpului optim este de mare însemnă
tate pentru obținerea unor recolte 
mari. Anul trecut în unele locuri, ne- 
socotindu-se această măsură agroteh
nică elementară, semănatul a întârziat 
mult, executîndu-se chiar în cursul 
lunii noiembrie. Este normal ca în 
asemenea condiții recoltele să fie mici, 
cu mult sub posibilități. Analizînd 
cauzele care au determinat această în- 
tîrziere s-a putut vedea că, în multe 
locuri, nu a existat grijă pentru recol
tarea și eliberarea, în primul rind, a 
terenurilor destinate a fi semănate cu 
grîu. Trăgînd învățăminte din greșe
lile care s-au semnalat anul trecut se 
impune ca acum consiliile agricole, în 
colaborare strânsă cu uniunile coope
ratiste, să îndrume unitățile agricole ca 
să-și întocmească grafice de executare 
a lucrărilor și să urmărească termina
rea lor pînă la 20 octombrie,

diferențiat pe zone, în funcție de re
zultatele obținute și mersul vremii. 
Un calcul sumar ne demonstrează că 
avem atîtea forțe încît e posibil 
ca semănatul griului să fie exe
cutat în decurs de 11 zile în 
unitățile agricole de stat și 12 zile în 
cooperativele agricole. Aceste calcule 
pot deveni realitate printr-o bună or
ganizare a muncii și o activitate inten
să în această perioadă.

Atît la pregătirea terenului, cît și la 
semănat, calitatea lucrărilor trebuie să 
fie pe primul plan. Consiliile agricole 
au recomandat ca lucrările efectuate 
de către stațiunile de mașini și trac
toare să fie recepționate de către con
ducerile unităților agricole imediat 
după executare, în prezența șefilor de 
brigăzi, luîndu-se măsuri pentru refa
cerea celor necorespunzătoare, în con
tul celor care le-au efectuat Recoman
darea este bună, dar nu trebuie dată 
ocazia să se manifeste asemenea gre
șeli. Aceasta presupune prezența per
manentă pe teren atît a inginerilor 
agronomi din unitățile agricole, cît și 
a celor de la consiliile agricole. A e- 
fectua controlul doar la recepția lu
crărilor și nu pe parcursul executării ,

lor este o practică greșită, izvorîtă din 
comoditate și lipsă de răspundere. 
Chiar și atunci cînd lucrarea se reface 
producția va suferi deoarece semăna
tul va întârzia.

Pentru ca lucrările agricole do 
toamnă să se execute la timp și la un 
nivel agrotehnic înalt este necesar ca, 
peste tot, consiliile agricole să treacă 
de la o activitate generală de coordo
nare la o muncă concretă, având drept 
obiectiv rezolvarea practică a diferite
lor probleme care se ridică pe teren. 
Numărul de specialiști existenți la 
consiliile agricole, uniunile coopera
tiste și în unitățile de producție poate 
asigura o îndrumare permanentă pe te
ren pe toată durata campaniei. Aceas
ta presupune ca, paralel cu măsurile 
întreprinse pentru rezolvarea nume
roaselor probleme privind amplasarea 
culturilor, folosirea soiurilor intensive, 
consiliile agricole să asigure o îndru
mare practică pe teren a cooperative
lor agricole, avînd drept obiectiv apli
carea cu mult simț de răspundere a 
întregului complex de măsuri agro
tehnice. în mod deosebit vor trebui 
sprijinite cooperativele agricole care 
au obținut rezultate nesatisfăcătoare 
în ce privește nivelul producției de 
grîu.

Măsurile organizatorice care se vor 
lua trebuie să aibă drept obiectiv efec
tuarea tuturor lucrărilor de recoltat, 
pregătirea terenului și semănat, la un 
înalt nivel agrotehnic, condiție de 
mare însemnătate pentru a pune la 
adăpost recolta acestui an și a asigura 
o temelie solidă viitoarei producții de 
grîu. . .................................

prinderi. Toate aceste programe 
sînt concepute ca experimentale, 
urmînd să fie îmbunătățite și dez
voltate, sub aspectul conținutului 
și duratei, pe baza experienței pro
prii ce se va acumula. Deocamdată, 
am început activitatea cu următoa
rele programe : unul de speciali
zare în studiul muncii, un altul de 
inițiere în organizare și cercetări 
operaționale, cît și unul, tot de ini
țiere, pentru personalul de deser
vire matematică a calculatoarelor 
electronice. Paralel, se vor mai ține 
scurte cursuri de ridicare a califi
cării cadrelor din activitatea de or
ganizare și normare a muncii. în 
luna octombrie a.c. urmează să în
ceapă alte două programe: unul de 
perfecționare în conducerea între
prinderilor și un altul de organi
zare științifică a producției și a 
muncii, pe ramuri de producție.

— Pe scurt, ce obiective și sco
puri mai importante se urmăresc 
prin fiecare din aceste programe ?

— Cursul de specializare în stu
diul muncii are ca scop, în prima 
etapă, formarea specialiștilor in
structori în studiul muncii, care 
urmează a fi folosiți ulterior, de 
către Centrul de perfecționare a 
pregătirii cadrelor de conducere din 
întreprinderi și de către ministere, 
pentru organizarea programelor de 
instruire pe scară largă a cadrelor 
în acest domeniu. Cît privește 
cursul de inițiere în organizare și 
cercetări operaționale, se are în ve
dere pregătirea cadrelor care ur
mează să folosească în activitatea 
lor din întreprinderi metodele ma
tematice moderne, cum sînt cele 
referitoare la drumul critic, metoda 
P.E.R.T., optimizarea stocurilor.

Ultimele două cursuri urmăresc 
să îmbogățească și să sistematizeze 
cunoștințele teoretice și practice 
ale cadrelor superioare de condu
cere — directori generali, directori 
tehnici, directori comerciali sau 
economici, ingineri șefi, contabili 
șefi — să le familiarizeze îndea
proape cu principiile și metodele 
moderne de conducere și organi
zare științifică a producției și a 
muncii, ale gestiunii financiar con
tabile, organizării comerciale și 
conducerii personalului.

— Ce procedee mai deosebite se 
vor utiliza pentru ca viitorii 
cursanți să dobîndească și să-și însu
șească operativ cunoștințele de spe
cialitate, complicatele metode ale 
„artei" de a conduce în economie ?

— în aplicarea programului se 
vor folosi — în afara expunerilor 
— diverse metode moderne de in
struire, menite să prezinte subiecte 
specifice întreprinderilor și care să 
asigure, totodată, condiții optime 
pentru participarea activă a tuturor 
cursanților recrutați din unitățile 
economice la dezbaterea probleme
lor puse în discuție. Dintre acestea 
amintesc: metoda discuțiilor în 
grupe, prin care se efectuează 
un larg schimb de păreri, pe 
baza experienței proprii asupra po
sibilităților practice de aplicare în 
întreprinderile respective a diferi
telor procedee și tehnici de condu
cere și organizare a producției și a 
muncii. Metoda „cazurilor**, care 
prezintă participanților o situație 
concretă din întreprindere, în toate 
amănuntele ei, urmînd ca aceștia 
să o analizeze, să prezinte și să sus
țină soluțiile optime. Metoda 
„jocurilor** de întreprinderi (mo
dele), care constă în simularea unei 
situații ce poate interveni în viața 
unei unități industriale, fiecărui 
participant revenindu-i un rol în- 
tr-o echipă ce „modelează** activi
tatea de conducere a acestei între
prinderi. Centrul urmează să fie 
dotat cu o instalație electronică de 
calcul, de mare capacitate, cu aju
torul căreia se vor face demon
strații.

— De aportul căror specialiști 
vur beneficia cursanții, cine va pre
da la cursurile centrului?

— Corpul didactic cuprinde în 
alcătuirea sa experți, instructori 
permanenți ai centrului și specia
liști străini, conducători și specia
liști cu experiență îndelungată din 
ministere, întreprinderi și alte in
stituții, cadre din învățămîntul su
perior. în cursul desfășurării pro
gramelor sînt prevăzute o serie de 
conferințe, cu caracter de infor
mare, ținute de specialiști cu 
funcții de răspundere în econo
mie. Țin să remarc, cu acest pri
lej, că centrul este conceput, nu 
în primul rînd ca o școală în care 
se predau cunoștințele „de la cate
dră", ci ca o instituție unde toți 
învață de la toți, atît în ce pri
vește cunoștințele teoretice, cît și 
din experiența practică De aseme
nea, centrul va întreține relații 
strînse de colaborare și va efectua 
schimburi de experiență cu insti
tuții similare din alte țări. Con
siliu] științific, cadrele de specia
liști și conducerea centrului se vor 
îngriji îndeaproape să asigure un 
înalt nivel de pregătire cursanți
lor, să răspândească și să aplice în 
economie știința conducerii și or
ganizării producției și a muncii și, 
ca urmare, a creșterii eficientei în 
activitatea economică.
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„George Enescu"

ELEVILOR LICEELOR DE SPECIALITATE „EROICA" ENESCIANĂ
Cît de bine este conceput și organizat sistemul instruirii practice 

a elevilor din liceele de specialitate 7 O asemenea întrebare are o 
deosebită actualitate. In primul rînd, datorită faptului că elevii licee
lor industriale, economice, agricole și pedagogice, pe lîngă însușirea 
cunoștințelor teoretice de cultură generală și de specialitate au nevoie 
să-și formeze temeinice deprinderi practice necesare exercitării profe
siunii alese. în al doilea rînd, pentru că, după primul an de funcționare 
a noilor licee, bilanțurile de activitate prilejuiesc delimitarea unor 
concluzii și învățăminte.

Am vrut să cunoaștem mai întîi o 
opinie de ansamblu asupra modului 
în care se desfășoară instruirea prac
tică din liceele de specialitate și pen
tru aceasta ne-am adresat tov. ing. 
Paul Precupețu, director în Ministe
rul învățămîntului.

— La capătul unui an de activi
tate — ne-a declarat interlocutorul 
nostru — putem conchide că sistemul 
actual de practică din liceele de spe
cialitate corespunde sarcinilor sale 
fundamentale. Atit practica didacti
că, efectuată pe parcursul anului 
școlar în laboratoare, ateliere, tere
nuri experimentale, cît și instruirea 
elevilor direct în producție, desfă
șurată în întreprinderi și instituții, 
la sfîrșitul anului de învățămînt s-au 
dovedit a fi bine concepute. E ade
vărat, din punct de vedere organi
zatoric mai există încă unele defi
ciențe, ca urmare a slabei dotări cu 
aparatură științifică și material di
dactic a noilor licee. în multe cazuri, 
ministerele tutelare, sfaturile popu
lare regionale, cărora le revine sar
cina asigurării bazei materiale a li
ceelor de specialitate, s-au mulțumit 
să asigure doar sălile de clasă, tablă 
și cretă, preocupîndu-se mai puțin 
de înființarea și dotarea laboratoa
relor și atelierelor, de crearea tutu
ror condițiilor necesare bunei desfă
șurări a aplicațiilor practice. Noi am 
căutat, pe cît j sibil, să suplinim a- 
semenea lipsuri. Ca urmare, au fost 
elaborate normative privind ceea ce 
trebuie să cuprindă, ca minimum ne
cesar, laboratoarele și atelierele li
ceelor de specialitate, precum și in
strucțiuni referitoare la organizarea 
și desfășurarea instruirii practice a 
elevilor.

— Din cîte cunoaștem, în cel de-al 
doilea an de activitate, pe lîngă că 
se va dubla capacitatea liceelor la 
care ne referim, practica în produc
ție va dobîndi un caracter mult mai 
specializat, putîndu-se desfășura în 
cuprinsul fiecărei discipline de spe
cialitate sau al grupelor de discipli
ne. Ce-și propune direcția de resort 
a Ministerului învățămîntului în ve
derea bunei desfășurări a acestei ac
tivități?

— Mai întîi, cîteva preocupări per
manente : vom căuta să impulsio
năm continua dotare a laboratoare
lor, să organizăm un sistem mai ri
guros și mai amplu de control al 
practicii elevilor. în acest scop, a avut 
loc recent o ședință cu reprezen
tanții ministerelor și ai comitetelor 
executive ale sfaturilor populare 
pentru cunoașterea măsurilor ce se 
cer luate în vederea realizării a- 
cestor deziderate. De asemenea, 
tiebuie menționat că s-au elaborat și 
difuzat programele școlare conform 
prevederilor cărora, pe parcursul a- 
propiatului an de învățămînt, se vor 
desfășura orele de laborator și de 
atelier. Peste cîteva luni va fi gata 
și programa practicii de producție, 
necesară după încheierea cursurilor, 
cînd elevii vor efectua stagiul pre
gătirii în unități economice.

Și acum, cîteva observații de „de
taliu" asupra caracterului instruirii 
practice a elevilor liceelor de spe
cialitate. Autorii lor sînt cadre di
dactice, oameni care într-un fel sau 
altul au venit în contact direct cu 
prevederile referitoare la practică și 
au reușit să-și formeze anumite pă
reri, în bună parte mai puțin „op
timiste" decît ale primului nostru in
terlocutor.

„Asupra caracterului practicii 
în producție din apropiatul an școlar 
nu ne putem pronunța pentru că, în 
lipsa programei de învățămînt, nu 
știm ce operații concrete li se 
vor cere elevilor să efectueze după 
terminarea cursurilor teoretice — a 
început prin a-și expune punctul său 
de vedere prof. Octavian Popescu, 
directorul Liceului economic nr. 2 
„N. Krețulescu" din Capitală. Ase
menea întîrzieri ne provoacă uneori 
greutăți considerabile. Așa de pildă 
programa de practică pentru anul I 
în anul școlar 1966—1967 a sosit abia 
prin luna aprilie. A primi un ase
menea document cu atîta întîrziere 
înseamnă a priva cadrele didactice 
de o perspectivă esențială în preda
rea lecțiilor. Pentru că o bună parte 
din orientarea lecției teoretice, din 
ponderea și din natura cunoștințelor 
predate în cuprinsul ei, depind foar
te mult de ceea ce profesorul cu
noaște asupra activității viitoare pe 
care elevii o vor efectua în produc
ție. în schimb, pot aprecia că 
perioada de instruire practică de 
12 zile, situată la sfîrșitul anului I 
pentru elevii secției de planificare, 
contabilitate și merceologie, nu-și 
poate atinge scopul în actuala sa 
formă de organizare. De ce ? Pentru 
că elevilor li se cere ca pe parcursul 
celor 12 zile să efectueze operații 
pe care în timpul anului nu le-au 
învățat, cunoscută' fiind ponderea 
noțiunilor de cultură generală în 
primii ani ai liceului de specialita
te. Și, în plus, cum ar putea de
prinde elevii întocmirea corespon
dentei de birou, operațiile de dac
tilografe cînd, de regulă, între
prinderile unde ei au fost reparti
zați dețin o arhivă redusă și doar 
una sau două mașini de scris? Dar 
chiar dacă am admite că activitatea 
elevilor din anul I într-o întreprin
dere s-ar ridica la nivelul scontat, 
practica în ansamblul ei nu dă re
zultate așteptate și din cauza frag
mentării sale în : 2 zile de lucru- 
în întreorindere, 3 zile, d.e activitate 
în școală, 7 zile de lucru din nou 
în întreprindere. După părerea mea, 
perioada de practică la sfîrșitul a- 
nului I nu este necesară. Am im
presia că ea a fost adoptată fără să 
se țină seama prea mult de speci
ficul fiecărui liceu de specialitate. 
Cunoștințele prevăzute a fi însușite 
cu această ocazie pot fi foarte bine 
obținute de către elevi cu ocazia 
lecțiilor-vizite organizate în timpul 
anului".
_ In schimb, în domeniul nostru, 

practica la sfîrșitul anului I pe care 
elevii o efectuează în atelierele de 
lăcătușerie este binevenită — a con
tinuat prof. Virginia Marian, direc
toarea Liceului industrial de chimie 
din București. Numai că eficiența el 
este uneori diminuată din cauza în
drumării și controlului redus de 
care beneficiază elevii. Desigur, cînd 
merg în practică, ei sînt însoțiți de 
maiștri instructori din partea cărora 
prir-^sc explicațiile necesare pentru 
cunoașterea și însușirea unor de-

prinderi de lucru. Cum însă elevii 
ajung în întreprinderi constituiți în 
grupuri mici, numărul maiștrilor 
instructori nu poate acoperi în fie
care moment numărul grupelor. Fi
resc ar fi ca în asemenea cazuri 
ca, de altfel, șl în altele, întreprin
derile să desemneze un coordonator 
special al practicii elevilor, care să 
se ocupe efectiv de această proble
mă, așa cum există în cazul școli
lor profesionale. Experiența de pînă 
acum ne-a arătat că orice improvi-

al elevilor liceelor Industriale să fie 
stabilite de către forul tutelar pe o 
perioadă mai lungă. în felul acesta 
și relațiile dintre școală și uzină ar 
cîștiga în consistență, iar pregătirea 
elevilor în cadrul liceelor de spe
cialitate ar beneficia de un sprijin 
sporit.

în continuarea discuției noastre pe 
tema de mai sus, ing. Ion Olimpiu 
Luca, directorul Liceului agricol 
din Fundulea, ne-a spus : „în pre
zent, baza de desfășurare a prac
ticii în liceele agricole o constituie 
unitatea agricolă productivă. Une
le din aceste unități pot asigura 
mai bine desfășurarea practicii, al
tele însă în măsură mai redusă. O 
greutate importantă provine din sor
timentul redus de plante de cultură 
al unităților productive, derivat din 
specializarea unităților în 3—5 spe-

mă, na derivat din con
ceptul armonic, în timp 
ce limbajul armonic ne 
apare ca o rezultantă a 
suprapunerii denselor li
nii melodice, în general 
foarte sinuoase. Prin toar
te acestea compozitorul 
apare un inovator, rapor
tat la simfoniile neoro
mantice scrise la finele 
veacului trecut fi începu
tul secolului nostru. Tre
buie adăugate de aseme
nea asimetriile ritmice și 
unele principii ale varia
ției continue, în stare in
cipientă, precum fi ele
mente ale unui cromatism 
diatonic, pe care nici
Bartok, nici Stravtneki
nu-l puseseră in valoare 
la acea epocă. Nemai-
vorbind de elementele
fermecătoare ale eterofo- 
niei enesciene, tratată cu 
subtilitate și o remarcabi
lă măiestrie, de o origina
litate de netăgăduit. De 
aceea a fost foarte bine 
venită programarea aces
tei simfonii în concertul 
festiv de deschidere.

Așa cum ni se prezintă 
Simfonia I rămâne o crea
ție minunată, fără pere
che printre lucrările ace
lei epoci. Operă totodată 
revoluționară și plină de 
modestie, rezultată din- 
tr-o mare și interiorizată 
frământare sufletească, 
scrisă de un maestru al 
artei sonore.

Simfonia s-a impus in- 
terpreților din lumea în
treagă, deoarece din pagi
nile ei se desprinde o artă 
logică, ordonată, solară. 
Ea ne-a emoționat profund 
prin autenticitatea, prin 
fiorul unei nobile arte, 
fuziune tainică de lirism 
și contaminantă vitalita
te. Ascultind-o, în concer
tul care a deschis festiva
lul ce ii poartă numele 
am regăsit totodată acel 
minunat filon, care atestă 
din plin trăinicia marii 
arte a poporului român.

Doru POPOVICI

larmonicii de stat ce-i 
poartă numele, în care 
„seniorul baghetei" — di
rijorul Antonim Ciolan — 
a tălmăcit la un înalt ni
vel artistic „Simfonia I" 
in mi bemol major, opus 
13. Această amplă creație 
străbătută de o bogată și 
expresivă forță emoționa
lă este de o substanță 
muzicală robustă, adesea 
cu un caracter eroic și 
monumental, niciodată 
grandilocvent, in alte cu
vinte, o sevă sublimă, ce 
proclamă drept suprem 
principiu estetic senină
tatea. Ea reprezinți o ad
mirabilă și adîncă sinteză 
intre un specific autoh
ton, subtil și mult transfi
gurat, și mijloacele de 
expresie neoromantice ale 
artei occidentale, sinteză 
tipică pentru epoca enes
ciană de început.

Aruncînd o privire de 
ansamblu asupra Simfo

niei 1, vom remarci că 
există o influență a mu
zicii lui Brahms, pe de 
o parte, iar pe de altă 
parte și una de prove
niență wagneriană. Dar 
nu lipsește un anume 
colorit modal tn melos și 
armonie, precum și înge
mănarea unor formule 
melodico-ritmice, tipice 
folclorului nostru; se 
remarcă în același timp o 
deosebită originalitate. 
Aceste elemente sintetiza
te au generat o muzică mai 
aparte, care l-a determi
nat pe Enescu să se defi
nească astfel: — „roman
tic și clasic prin instinct, 
ni-am străduit să împreu
nez în toate lucrările 
mele o formă de echilibru 
care-și are linia ei lăun
trică bine definită". O a- 
semenea estetică roman
tică, cu o evidentă formă 
de o natură clasică va fi 
prezentă și în toate 
creațiile sale de maturi
tate. In această primă 
simfonie atrage atenția 
melosul de amplă respira
ție, cu o valoare autono

tată ca un granit. Enescu 
n-a fost numai un 
cian multilateral, 
erudiția sa avea un 
ter umanist și de 
arta sa a oferit o noțiune 
plastică popoarelor lumii 
asupra capacității lor de 
a-și făuri visele cele mai 
îndrăznețe.

Cel de-al IV-lea Festi
val „George Enescu" s-a 
deschis prin concertul Fi-

Muzica enesciană con
stituie un moment impor
tant în dezvoltarea artei 
sonore românești și uni
versale, atit prin incon
testabila valoare artistică 
cit și prin noutatea lim
bajului ■ utilizat. Ea este 
un simbol al geniului 
'creator al acestor pămîn- 
turi, al acestui popor, re
alizată cu o mare seriozi
tate și profunzime, sculp-

muzi- 
căci 

carac- 
aceea

crărl în anumite perioade de timp ce 
nu corespund cu fazele de dez
voltare ale plantelor și cu pro
cesul cronologic al producției. In ve
derea bunei pregătiri practice a vii
torilor absolvenți, consider că exis
tența unei ferme didactice ar pu
tea rezolva în mod complet buna pre
gătire tehnico-profesională a celui 
ce va fi ajutorul inginerului agro
nom sau al medicului veterinar. 
Ar fi util ca aceste ferme să aibă 
rezervată o suprafață între 2—5 ha 
sau chiar 10 ha, plan de producție, 
pe care elevii să poată efectua apli
cațiile practice sub îndrumarea pro
fesorilor, aceasta constituind «atelie
rul de pregătire pentru practică> 
propriu-zis".

După cum se vede din cele rela
tate mai sus, activitatea practică 
din liceele de specialitate trebuie și 
poate fi substanțial îmbunătățită. 
Pentru aceasta e nevoie de consulta
rea largă a cadrelor didactice de 
specialitate, de completarea propu
nerilor și observațiilor acestora cu 
analize temeinice efectuate la fața 
locului. Lucru posibil în condițiile în 
care Direcția generală a învăță- 
mîn,tului profesional și tehnic din 
Ministerul învățămîntului va de
monstra o mai mare receptivitate 
față de discuțiile purtate pe această 
temă, renunțînd la spiritul de pasi
vitate cu care uneori privește ase
menea preocupări.

Mihai IORDANESCU

t V

15,30 ;

zație în acest domeniu — și spunînd 
aceasta am în vedere îndeosebi prac- ' 
tica efectuată în vara aceasta la în
treprinderea de mase plastice din 
București — nu conduce la rezulta
te satisfăcătoare. Pentru mai rapida 
reglementare a acestei probleme 
cred că ar fi nimerit ca întreprinde
rile repartizate ca loc de practică

cll de plante de cultură. Cam la fel 
stau lucrurile în sectorul zootehnic 
unde unitățile sînt specializate în 
creșterea a 2—3 specii de animale, 
în majoritatea cazurilor taurine și 
porcine. Ca să nu mai vorbim de 
deficiența provenită din rigiditatea 
programelor de instruire practică 
unde se prevede executarea unor lu-

18,M — La ordinea zilei: Organizarea științifică « 
producției și a muncii. Generalizarea unor 
metode eficiente de conducere.

18,20 — „Mult e dulce și frumoasă..." Emisiune de 
limbă română.

18.50 — Pentru tineretul școlar : Studioul pionieri
lor : „Din rucsacul vacanței".

19,30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic.
20,00 — Cel de-al IV-lea Concurs șl Festival In

ternațional „George Enescu". „Frumoasa 
din pădurea adormită" de P. I. Ceaikovski. 
Transmisiune din sala Teatrului de Operă 
și Balet. în pauze : — Teleglob : Itinerar 
bulgar. De la Giotto la Brâncuși.

22.50 — Telejurnalul de noapte.

® AGONIE ȘI EXTAZ — film pentru ecran panora
mic : PATRIA (completare Permanențe) — 9 ; 12 ; 15 ; 
18 ; 21.
• SINGUR PE LUME : FESTIVAL (completare Nota 
10 la sport) — 8,45; 11,15; 13,30 ; 16; 18,30; 21. la 
grădină — 19,30.
® CUM SA FURI UN MILION — cinemascop : RE
PUBLICA — 8 ; 10,30 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 21, CAPITOL
— 9,15 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,15, la grădină - 19,45, 
(la ambele completarea Hanoi de la răsărit la asfințit), 
FEROVIAR — 8 ; 10,30 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 21,15, EX
CELSIOR — 9,15 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,15, MODERN — 
9,30 ; 12,15 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, ARENELE LIBERTĂȚII
— 19,30 (la ambele completarea Fantezie cu... șuruburi). 
O SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 MĂRI — cinema
scop : LUCEAFĂRUL — ’8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20,15, 
BUCUREȘTI — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, CIRCUL 
DE STAT — 11 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, STADIONUL 
DINAMO (la ambele completarea 23 August 1967) —
19.30, GRĂDINA DOINA — 19,45.
• UNDE ESTE AL III-LEA REGE 7 : 
(completare Muzeul pompierilor) — 9 ;
16 ; 18,30 ; 20,45.
O FIUL COMPANIEI DE PARTIZANI:
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• PRIZONIERA DIN CAUCAZ : UNION — 15 ; 20,30, 
FLACĂRA (completare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Brașov) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
O PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10. 
O PESCARUL DIN LOUISIANA : DOINA — 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O TOVARĂȘA — COSTUMUL DE CEREMONIE — 
ARHITECTURA UNIVERSULUI — NOTA 10 LA 
SPORT — CANCERUL METALELOR — ALBINA 
ROMANEASCĂ (APIS MELFICA CARPATINA) — 23 
AUGUST 1967 : TIMPURI NOI — 9 — 21 în conti
nuare.
e CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cine
mascop : • GIULEȘTI — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, BU- 
CEGI (completare Triptic de artă populară) — 15,30 ; 
18 ; 20,30, la grădină — 19,45, MIORIȚA — 15,30 ; 18 ;
20.30.
® CU BĂRBAȚII E O ALTĂ POVESTE : CENTRAL 
(completare 450 de ani de la tîrnosirea bisericii mănăs
tirii Argeș) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
® HOȚUL DE PIERSICI : DACIA — 7,45 — 21 în
continuare.

• DULCEA PASARE A TINEREȚII: DRUMUL 
SĂRII — 15.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : CRINGAȘI (com
pletare Gustav în alarmă) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e ZODIA FECIOAREI — cinemascop : COSMOS 
(completare Dacă o iubești) — 15,30 ; 18,30.
e FILME DE ANIMAȚIE : UNION — 18.
• CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — cinemascop : BU- 
ZEȘTI (completare Hanoi de la răsărit la asfințit) — 
15,30 ; 18, la grădină — 20,30, AURORA (completare 
Copilărie furată) — 9 ; 11,45.
• COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop : 
COLENTINA (completare Neglijența se plătește) — 
16 ; 18,15.

VICTORIA
11,15 ; 13,30 ;

LUMINA — ; 15,30;
cu... șuru-

GLORIA 
13,30 ; 16 ;

0 CANALIILE : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30
18 ; 20,30, FLAMURA (completare Fantezie 
buri) — 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 UN HECTAR DE CER — cinemascop : 
(completare Din pămînt și foc) — 9 ; 11,15 ;
18,15 ; 20,30.
O MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : UNI
REA — 16 ; 18,15, la grădină — 20.
e SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! : TOMIS (comple
tare Mîinile pictorului) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, la grădină — 19,30, FLOREASCA (completare Io, 
Ștefan voievod, ctitor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e CARTEA DE LA SAN MICHELE — cinemascop : 
VITAN (completare Sesiunea Marii Adunări Naționale) 
— 15,30 ; 18.
0 PRINTRE VULTURI — cinemascop : POPULAR — 
15,30 ; 18 ; 20,30, COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 PANTERA NEAGRĂ — cinemascop : ARTA (com
pletare Tutunul) — 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină —
19.30, MOȘILOR (completare Orizont științific nr. 
7/1967) — 15,30 ; 18, la grădină — 20.
0 ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — cinema-

scop : MUNCA (completare Peotina)
17,45 ; 20.
• SPARTACUS — cinemascop (ambele serii) : MELO
DIA — 9 ; 12,30 ; 16,15 ; 20,15, AURORA — 14,45 ; 
18,15, la grădină — 19,15.
• COMISARUL X — cinemascop : VOLGA (comple
tare E mai bine așa ?) — 9,30 ; 11,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
LIRA (completare Consfătuirea pe țară a lucrătorilor 
din industria chimică) — 15,30 ; 18 ; 20,30, DRUMUL 
SĂRII — 17,30 ; 20.
• VIAȚA LA CASTEL : RAHOVA (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Bucu
rești) — 15,30 ; 18, la grădină — 20.
• VULCANUL INTERZIS — cinemascop : FEREN
TARI (completare Dacă o iubești) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
O PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinemascop : 
PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,20.
• BĂTĂLIA PENTRU APA GREA: CINEMATECA 
(Bd. Magheru nr. 29) — 10 ; 12 : 14 ; 16,30.
• FEMEIA NECUNOSCUTA : GRĂDINA VITAN 
(completare Mărășești 1917—1967) — 19,30.
• BANDA DE LAȘI: GRĂDINA COLENTINA (com
pletare Neglijența se plătește) — 20,30.
• 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : GRĂDINA PRO
GRESUL PARC (completare Dacă treci podul Ponoa- 
lelor) — 19,30.
• DARCLEE : GRĂDINA LIRA (completare Consfă
tuirea pe țară a lucrătorilor din industria chimică) 
— 19,30.
• FATA IN DOLIU : GRĂDINA EXPOZIȚIA — 
Piața Scînteii (completare Gustav pesimistul) — 19,30.
• HAI, FRANȚA ! : GRĂDINA PARCUL HERĂS
TRĂU (completare Gustav șahistul) — 19,30.

AGENDA
FESTIVALULUI

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : SFINTUL MITICA BLAJINU — 20.
• Teatrul „C. Tănase" (la Grădina Boema) : SCAN
DAL LA BOEMA — 20.

A pătrunde. într-un mu
zeu sau într-o expoziție 
este un act cultural deter
minat de dorința de con
templare artistică, de întîl- 
nire cu frumosul. Prelun
girea acestui contact în 
forme mai evoluate — dis
cuții competente cu auto
rii lucrărilor, depășirea a- 
celui spontan „asta nu-mi 
place" printr-o încercare 
de înțelegere, achizițiile 
personale — se realizează 
însă mai greu. Un punct 
de plecare important este 
însăși dorința oamenilor 
de a-și vrea un cadru plă
cut. o ambiantă atrăgătoa
re. Dar dacă amatorul de 
muzică, dornic să-si creeze 
o discotecă, știe precis un
de să se adreseze, inten
ției de a-si împodobi casa 
cu lucrări de artă i se răs
punde nu cu mai putină 
--------------  — „a maisolicitudine, dar cu 
multă nedibăcid.

Principalul contact 
tre artist și public 
expoziția. în acest perime
tru ar trebui să se deschi- 
dă mai larg drumul către 
inima celor doritori de fru
mos. Există pentru aceasta 
spatii si modalități nefo
losite. în Bucureștii anilor 
de glorie ai lui Pallady, 
Tonitza, Petrașcu, multe 
săli mici si foarte mici e- 
rau integrate unui sistem 
de colaborare cu publicul, 
intim, familiar. în aceste 
spatii — uneori chiar vi
trinele unor librării si ma
gazine — amatorul găsea 
poate nu mai mult de zece 
lucrări, dar prezenta artis
tului printre ele sau a 
unul prezentator priceput 
le sporea atracția. Aseme
nea săli si formule de ex
punere pot avea. în conti
nuare. un rol însemnat, 
dacă se va încerca depis
tarea lor si mai ales dacă 
se va înțelege spiritul în 
care pot fi folosite. Alături 
de săli mari, ca aceea de 
la Dalles, unde se organi
zează expoziții colective de 
amploare sau retrospecti
ve. sînt necesare numeroa
se expoziții mici (de pildă, 
în holurile muzeelor, tea
trelor si altor instituții de 
cultură).

Trebuie spus, de altfel, 
că în momentul de fată 
clauzele obținerii unei săli 
de expoziții — o singură 
expunere a unui artist în 
decurs de trei ani — sînt 
nestimulative. Ele nu dau 
posibilitatea unei confrun
tări revelatorii pentru ar
tiștii cu mari aderențe la 
public, nu-i aduc mai des

din- 
fiind

în atentiă celor care ar 
dori să-i vadă, să-i apre
cieze. să le compare si să 
le cumpere lucrări. „Opi
nia publicului generează la 
artist gînduri noi. sugestii 
noi. Fără un asemenea con
tact. artistul se simte izo
lat. pierde întrucîtva pulsul 
sensibilității amatorilor de 
artă. Or. noi trebuie. în 
permanentă, să redescope
rim si să vitalizăm toți 
fermenții unui climat ar
tistic generos" — spune 
pictorul Pavel Codită.

urmă statului — ar fi fost 
acceptată de acel regim re
fractar la cultură, am fi 
fost astăzi posesorii unei 
averi de neprețuit. Simu. 
în ciuda unor scăpări de 
gust artistic, a intuit în 
Bourdelle pe unul dintre 
marii sculptori moderni si 
vizita acestuia în România. 
— la invitația colecționa
rului — ne onorează. Bog- 
dan-Pitești .a 
care a văzut 
pe artistul 
sprijinit.

Desigur, o formă esen
țială a acestei relații se 
Stabilește în cadrul comer
țului cu lucrările de artă 
plastică — si este necesar 
să insistăm asupra acestui 
capitol. întrucît el este încă 
un domeniu al bunelor 
tentii nerealizate.

Un asemenea comerț 
caractere specifice,
transformîndu-se de obicei 
într-un contact cultural 
care depășește latura strict 
comercială. Amatorul de 
artă. cumpărător posibil.

in-
are 

el

fost primul 
în Brâncusi 
genial si l-a

vîndă anual lucrări în va
loare de peste un milion 
de lei (la această cifră, tre
buie să adăugăm un corec
tiv : o parte dintre lucrări 
sînt achiziționate de stat). 
Dar multe galerii ale Fon
dului Plastic din tară au 
serioase dificultăți finan
ciare. O anchetă organi
zată de săptămînalul clu
jean „Tribuna" releva si
tuația precară a acestor 
organisme comerciale, sub
liniind că oscilația lor în
tre un magazin de culori

comerțului de pictură

subtile, inteligente îi dimi
nuează rezultatele. Există, 
în acest domeniu, un cîmp 
larg de modalități nefolo
site. Revista ..Arta plasti
că" si mai ales publicațiile 
culturale de mare tiraj ar 
putea rezerva — după cum 
fac cele mai mari reviste 
de cultură din lume — o 
rubrică permanentă dedi
cată vînzărilor de tablouri, 
indicînd preturile acestora, 
adresele colecțiilor publice 
etc., fluxul vînzărilor, al o- 
fertelor si al cererilor. 
Și-ar avea locul aici si re
clamele (nu mai puțin im
portante decît cele rezer
vate în mod curent spec
tacolelor de toate genuri
le). inserturi tipografice 
care să anunțe o expoziție 
sau alta, nu în termeni 
neutri, ci concret. subli
niind care este specificul 
expoziției, dacă există 
sibilitatea cumpărării 
tablouri în rate, care 
lucrările importante, 
bun conducător de galerie 

Catul 
trebuie să fie un 

cultivat, să 
un spirit 

Cei

po- 
de 

sînt 
..Un

Se pare că unul dintre 
factorii care pot stimula 
atmosfera de creație, par
ticiparea publicului la pro
blemele specifice ale dez
voltării artei plastice — 
colecționarul de artă —• 
și-a pierdut din însemnă
tate. Colecționarii de artă 
reprezintă poate puntea 
cea mai directă dintre ar
tiști și opinia publică, pri
ma confruntare cu gustul 
cel mai evoluat al publi
cului. Adevăratul colec
ționar n-a fost niciodată un 
strîngător maniac, un avar 
cu comorile sale. El a fost 
si este un animator. un 
propagator al frumosului, 
care îmbină gustul cu cu
noștințele adînci de spe
cialitate. Esențială pentru 
dînsul nu este numai preo
cuparea materială de a 
cumpăra tablouri — acti
vitate. desigur, care-1 de
finește — ci comunicarea 
directă cu artiștii preferat! 
pe care-i apără. îi susține 
moral si chiar financiar, 
transformîndu-se adesea 
într-un sfetnic. Colecționa
rul P. Bellu a fost un clar
văzător. iubind si cumpă- 
rînd picturile impresionls- 
tilor.. si dacă colecția sa — 
oferită cu zeci de ani în

oa-
E-

Și este semnificativ fap
tul că Istoria artelor noas
tre plastice este indisolu
bil legată de figurile unor 
colecționari. Zambaccian, 
dr. Dona, Slătineanu. fie
care cu gustul și tempe
ramentul său. au strîns a- 
devărate comori artistice, 
concentrînd o parte din 
patrimoniul artistic al tării 
în locuri unde azi poate fi 
oferit spre delectare.

Au apărut, firesc, 
meni noi, gusturi noi.
sential este însă că această 
tradiție nu s-a stins, că 
spiritul ei poate fi fortifi
cat. Pentru aceasta esie ne
cesar un mai concret inte
res din partea organelor de 
resort ale Comitetului de 
Stat pentru Cultură si 
Artă, ale Uniunii artiștilor 
plastici, ale Fondului Plas
tic. Posibilitatea realizării 
unor contacte mai sistema
tice între aceste organe si 
colecționari. între colec
ționari înșiși — stimularea 
acestora prin invitații la 
dezbaterile privind proble
mele de creație, la verni
saje special organizate, ar 
transforma într-o realitate 
mai vie. mai concretă acest 
aspect al multiplelor rela
ții dintre public si arta 
plastică.

vine cu o «numită perso
nalitate.' cu sinuozități și 
exigente. Am cunoscut un 
inginer cu „vădită aplica- 
tiune către polemică", care 
condamna indignat „oro
rile" artei moderne, nu a- 
vea în casă nici măcar o 
litografie ieftină ; îsi aș
tepta. în schimb, rîndul la 
automobil. E necesară. în 
rîndul acestei categorii, o 
propagandă eficientă cen
tru a deschide gustul fată 
de artă și a cultiva no
țiuni elementare de înțele
gere a ei. Am cunoscut 
însă un profesor care, cu 
sacrificii si cu multă per
severentă „se încumetă" să 
cumpere tablouri ale artiș
tilor tineri. Preocuparea 
pentiu artă a acestor ama
tori. — dar si stimularea 
acelora care deocamdată 
refuză să găsească în artă 
un mijloc de elevație spi
rituală — merită concreti
zată în forme mai precise 
si mal evoluate.

Este firesc să ne între
băm în ce măsură galeriile 
Fondului Plastic corespund 
acestor exigente culturale 
— și cum le îmbină cu a- 
celea. nu mai puțin impor
tante. ale comerțului. Ga
leria cea mai importantă 
din București reușește să

si pensule si o. expoziție 
permanentă cu vînzare nu 
este de natură să îndemne 
publicul la achiziții per
sonale.

Ar fi. deci, normal ca 
un asemenea magazin-ga- 
lerie să-si găsească o per
sonalitate proprie, un profil 
dedicat exclusiv vînzării 
de tablouri si să găsească 
modalitățile comerciale, să 
refuze de la început pasivi
tatea. să iasă prin diverse 
acțiuni culturale si comer
ciale în întîmpinarea ama
torilor.

Eleganta ambiantei unui 
asemenea magazin este de 
la sine înțeleasă : este vor
ba însă ca aceste magazine 
să găsească eleganta mo
dului de a comunica cu 
publicul, incluzînd existen
ta unui micro-serviclu 
înrămare, de transport 
tablourilor la domiciliu 
Bineînțeles am sugerat 
numai cîteva idei. Dar
tr-un asemenea domeniu 
fantezia si ingeniozitatea 
pot să afle un teren ideal 
de manifestare. Pe de altă 
parte, unul dintre punc
tele nevralgice ale comer
țului nostru de artă se află 
la îmbinarea mecanismelor 
de difuzare si reclamă. Ab
senta reclamei serioase.

de 
al 

etc. 
aici 
în-

— snune pictorul 
Bogdan 
om priceput, 
nu-1 lipsească 
comercial dezvoltat, 
care-și cunosc meseria știu 
să anunțe din timp, pe cei 
interesați, despre ultimele 
noutăți, să prezinte frumos 
si inteligent ceea ce aveau 
de vînzare. Soluțiile pot fi 
si mai subtile, tinînd sea
ma de evoluția gustului, a 
gradului de cultură. în ca
drul acestor magazine, lu
crările să fie selectiv pre
zentate. de la ceea ce pu
blicul cunoaște la ceea ce 
nu cunoaște, cu informații 
cuprinzătoare, cu 
dificatoare ale 
reputat!".

în momentul 
cumpărătorul se simte stîn- 
jenit cînd intră într-o ex
poziție .neavînd un mate
rial informativ care să-1 
orienteze.

Procesul de educație es
tetică pe care comerțul de 
artă îl implică nu se poate 
realiza pe un teren neu
tru. indiferent. Comerțul 
de artă poate cîștiga noi 
iubitori ai artelor plastice. 
Ii poate familiariza cu fru
musețile ei. Iată de ce în 
acest domeniu orice inten
ție. idee nouă echivalează 
aproape cu o realizare — 
si orice realizare certă re
prezintă un pas important 
sure inima amatorului de 
artă.

citate e- 
critlcllor
de fată

Iulian MEREUțA

Ieri dimineață a început prima etapă a celui de-al 
IV-lea Concurs Internațional „George Enescu". A- 
proape 80 de tineri interpreți din 20 de țări se vor 
întrece în cadrul celor trei secții ale concursului: 
vioară, pian și canto.

In sala mică a Palatului, care găzduiește compe
tiția tinerilor violoniști, s-au prezentat în prima zi 
de concurs următorii interpreți: Michal Antoni So
bieski (Polonia), Cyril Studynka (Cehoslovacia), A- 
lexandr Ilcev (Bulgaria) și Mariana Sîrbu (Româ- 

ț nia). Ei au interpretat, așa cum prevede regulamen
tul concursului, fragmente din lucrări de Bach, Mo
zart și George Enescu.

Juriul secției de pian a audiat, în sala Ateneului, 
pe concurența Tadeusz Chmielewski (Polonia), 
Francois-Joel Thiollier (Franța), Ewa Synowic (Po
lonia), Peter Muller (R.D. Germană), Alicja Miku- 
sek Jaroszewicz (Polonia) și Cristina Ortiz (Brazi
lia). In programul lor de concurs au figurat piese 
de Bach, Beethoven, Chopin, Debussy, Liszt, Skria- 
bin, Rahmaninov.

în sala Teatrului Uniunii Generale a Sindicatelor 
au început probele secției de canto. In fața juriu
lui, tinerii cîntăreți Maria Slătinaru (România), 
Ștefania Kondella (Polonia), Andreas Pobbig (R.D. 
Germană), Viorica Cortez-Guguianu (România), 
Jarmila Jahnova (Cehoslovacia), Eszter Kovacs 
(Ungaria), Taisa Vladimirovna Moroz (U.R.S.S.) și 
Ionel Pantea (România) au susținut scurte recita
luri în care au figurat arii de operă și lieduri de 
compozitori clasici și contemporani, români și 
străini.

★

In cea de-a doua zi a Festivalului, la sala 
mare a Palatului, la ora 21, va putea ii audiată 
monumentala lucrare a lui Paul Constantinescu 
„Oratoriul bizantin de Crăciun*, o sinteza între 
melodica cîntării bizantine și paleta armonică 
și orchestrală înnoită după cerințele epocii. Vor 
interpreta: Corul și orchestra de Stat a Filar
monicii „George Enescu*, sub conducerea lui 
Mircea Basarab (dirijorul corului D. D. Botez); so
liștii: Emilia Petrescu, Martha Kessler, Valentin 
Teodorian, Helge Bttmches.

In sala Teatrului de Operă și Balet va putea 
fi urmărit, începînd de la orele 20, de asemenea, 
baletul „Frumoasa din pădurea adormită* de 
Ceaikovski, în rolurile principale: Ileana Iliescu, 
Gheorghe Cotovelea.

Biletele se găsesc la casa O.S.T.A. din Calea 
Victoriei 68—70.

(Awpret)
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VIZITA DELEGAȚIEI PARTIDULUI
SOCIAL-DEMOCRAT

Horticultura
DIN FINLANDA tenis, ieri în,„Cupa

J*.**]- .<••• -c.

în zilele de 4, 5 și 6 septembrie 
a. c., delegația Partidului Social- 
Democrat din 
nuat vizita 
Brașov.

Delegația 
combinatul
Brazi, Uzinele „Tractorul", 
rativa agricolă de produație Ghim-

în
Finlanda și-a conti- 
regiunile Ploiești Și

vizitat rafinăria 
de 
coope-

a
petrochimio la

bav, cartiere noi de locuințe șl o- 
biective social-culturale, complexul 
turistic Poiana Brașov.

De asemenea, delegația a făcut 
o vizită la sediul Sfatului popular 
al regiunii Brașov. Președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular, loan MărGUș, a vorbit 
oaspeților despre activitatea orga
nelor locale ale puterii de stat.

Spectacol de gală cu filmul coreean
„Fiul companiei de partizani"

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a R.P.D. Coreene, miercuri seara a 
fost prezentat filmul coreean „Fiul 
companiei de partizani" în specta
col de gală la cinematograful „Re
publica" din Capitală.

Au luat parte Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Mihnea Gheorghiu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, oameni de cul
tură și artă, ofițeri superiori, un 
numeros public.

Au fost de față Riăm Gion Riăn, 
însărcinatul eu afaceri ad-interim 
al R.P.D. Coreene la București,

membri ai ambasadei, șefi de mi
siuni diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

înainte de spectacol, Gheorghe 
Vitanidis, regizor, a vorbit despre 
filmul prezentat și cinematografia 
coreeană.

„Fiul companiei de partizani" 
evocă un moment din lupta po
porului coreean pentru eliberarea 
patriei.

In aceeași gală a fost vizionat 
și un documentar filmat în timpul 
demonstrației oamenilor muncii 
din Phenian la 1 Mai 1967.

Mamaia"
Pe litoral au continuat întrecerile 

competiției, internaționale de tenis 
„Cupa Mamaia". în „16-mile" pro
bei de simplu masculin. Ilie Năstase 
(România) a obtinut victoria în 
dauna iucătorului sovietic Pescean- 
ko. pe care l-a învins cu 6—3, 5—7, 
6—4. Ion Tiriac (România) a cîștigat 
cu 6—1. 7—5 partida cu Mureșan 
(România).

Alte rezultate : Buding (R. F. a 
Germaniei) — Sever Dron (România) 
6—2, 6—3 : Holecek (Cehoslovacia) 
— Mărmureanu (România) 6—4. 6—4.
5— au întrerupt din cauza întunericu
lui partidele : Palmieri (Italia) — 
Stilwell (Anglia) 6—4. 3—6. 2—4 și 
Boaghe (România) — Okker (Olan
da) 4—6. 3—4.

în turul II al probei de simplu fe
minin s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Agneta Kun (România) — 
Helga Magdeburg (R. D. Germană)
6— 4, 6—1 ; Julieta Namian (Româ
nia) — Felicia Bucur (România) 2—6,
7— 5. 6—2 ; Hella Riede (R. D. Ger
mană) — Mariana Ciogolea (Româ
nia) 6—2. 11—9 ; Jana Sonska (Ceho
slovacia) — Valeria Bălaj (România) 
6—2. 6—3.

CICLISM
1 ........ li...... III IIMWIIIIIMW—

„TURUL ROMÂNIEI"
12 — 24 septembrie

Bulgariei a z i

(Agerpres)

Cronica zilei
VIZITELE MINISTRULUI 

AGRICULTURII 
AL DANEMARCEI

COCTEIL LA AMBASADA 
R. S. CEHOSLOVACE

@ 1630 km în 12 etape @ Și-au anunțat partici
parea 7 echipe străine $ Au fost alcătuite re
prezentativele A și B ale României

Miercuri dimineața, dl. Christian 
Thomsen, ministrul agriculturii al 
Danemarcei, și persoanele care îl 
însoțesc au făcut o vizită președin
telui Consiliului Superior al Agri
culturii, prof. Nicolae Giosan, cu 
care au avut un larg schimb de pă
reri privind dezvoltarea agricultu
rii în cele două țări și perspective
le cooperării între România și Da
nemarca în acest domeniu. Au par
ticipat membri ai conducerii Con
siliului Superior al Agriculturii, 
precum și Richard Wagner Hansen, 
însărcinat eu afaceri ad-interim âl 
Danemarcei la București. Apoi, dl. 
Christian Thomsen, împreună cu 
Nicolae Giosan, președintele Con
siliului Superior al Agriculturii, 
au vizitat Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice de 
la Fundulea, cîmpurile experimen
tale ale acestuia, s-au întreținut cu 
cercetători, interesîndu-se de rea
lizarea planurilor de cercetare ale 
acestei.importante unități.

După-amiază, oaspeții danezi, 
însoțiți de Angelo Miculescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, au vizitat Com
binatul de creștere .și îngrășare a 
porcinelor de la Călărași și litoralul 
Mării Negre.

La Eforie Nord, președintele Con
siliului agricol regional Dobrogea. 
ing. Dan Șerbu, a oferit un dineu 
în cinstea ministrului agriculturii 
al Danemarcei și a persoanelor 
care îl însoțesc.

Ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București, Cestmir Cisar, a ofe
rit miercuri la amiază un cocteil 
cu prilejul deschiderii în Capitală 
a Expoziției de pictură și sculptură 
modernă cehoslovacă.

Printre invitați se aflau Pompi- 
liu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și Ar
tă, artistul poporului Ion Jalea, 
președintele Uniunii artiștilor plas
tici, funcționari superiorL din Mi
nisterul Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură. A fost, de ase
menea, prezent dr. Miroslav Bru- 
sek, ministru adjunct al culturii și 
informațiilor al R. 
care se află într-o 
noastră.

box Gh. Chivăr 
l-a învins aseară pe 
campionul european 

V. Agheev
Aseară, pe stadionul Republicii 

din Capitală, s-a desfășurat prima 
reuniune a semifinalelor turneului 
internațional de box. în cel mai aș
teptat meci s-au întîlnit la catego
ria mijlocie, campionul european 
V. Agheev (T.S.K.A. Moscova) și Gh, 
Chivăr (Steaua București). Victoria 
a revenit Ia nuncte lui Gh. Chivăr.

Alte rezultate : cocoș : Kletlovici 
(Honved) învinge la puncte pe Kim 
Can Ho (selecționata armatei
R. P. D. Coreene) ; semiușoară :
S. Ștepașkin (T.S.K.A.) întrece la 
puncte pe Li Ok Kan (selecționata 
armatei R.P. D. Coreene) ; semimijlo- 
cie : A. Sokoleis (T.S.K.A. Moscova) 
cîștigă prin abandon la I. Frolov 
(T-S.K.A.) ; mijlocie : I. Balogh 
(Honved) învinge prin K. O. pe 
J. Kral (Dukla).

Astă-seară. de la ora 19,30. pe sta- 
dionul Republicii are loc o nouă 
gală a semifinalelor.

Timp de două săptămînl, înce- 
pînd din 12 septembrie, pe un tra
seu în lungime de peste 1 600 de 
kilometri, strâbâtînd țara, va avea 
loc cea de-a XVI-a ediție a „Tu
rului ciclist al României". Compe
tiția se înscrie, firește, ca princi
pala și de cea mai mare anver
gură confruntare internațională pe 
„teren propriu" a ciclismului nos
tru. Anul acesta, la invitația F.R.C., 
și-au anunțat participarea la în-

ale
Cehoslovaciei, 
Germane, O- 
Rutierii noș- 

alcătui două

S. Cehoslovace, 
vizită în tara

DELEGAȚII 
GENERALE

SOSIREA UNEI
A FEDERAȚIEI 

A MUNCn DIN BELGIA
La invitația Consiliului Central 

al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, ieri, în Capitală, a so
sit o delegație a Federației Generale 
a Muncii din. Belgia — F.G.T.B. — 
condusă de Alfred Delourme, se
cretar național al F.G.T.B.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Ion Preoteasa, secretar al 
Consiliului Centrai al U.G.S R., 
Gheorghe Borș, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al U.G.S R., 
președintele Consiliului local Bucu
rești al U.G.S.R., și de alți repre
zentanți ai sindicatelor din țara 
noastră.

(Agerpres)

Campionii de fond la caiac-canoe
La Snagov au continuat ieri în

trecerile campionatelor republicane 
de caiaG-canoe. Noii campioni în 
probele de fond (10 000 m) sînt i 
K 4 — Dinamo (Calenic, Ivanov, 
Vorobiov, Sidorenco) 40 : 03,5 ; K 2 
— Steaua (Coțolenco, Coșniță)

44 :46,6 ; K 1 — Șt. Pocorea
(Steaua) 50 : 00,6 ; G 2 — Dinamo 
(Maxim, Simionov) 49:22,2 ; G 1 : 
I. Macarenco (Dinamo) lh05:14.

Astăzi, gu începere de la ora 9,30, 
se desfășoară ultimele întreceri.

In cîteva rînduri
o în nocturnă, la Glasgow, a avut 

loc meciul amical de fotbal dintre 
Celtic Glasgow, cîștigătoarea „Cupei 
campionilor europeni", și Penarol 
Montevideo. Scoțienii au obținut vic
toria cu 2—1 (2—0).

runde în fruntea clasamentului 
află șahistul român Ungureanu 
2,5 puncte. în runda a treia, Ungu
reanu l-a învins pe Lloshl (Albania). 
Partos (România) a pierdut la Pustina 
(Albania).

se 
cu

vremea
Ieri în tară : Vremea s-a menținut 

călduroasă dar a devenit ușor insta
bilă în cursul după-amiezii. în nor
dul si estul tării. Cerul a fost va
riabil. Tn Oltenia. Muntenia. Dobro- 
gea și Moldova s-au semnalat averse 
Izolate. însoțite de descărcări elec
trice. Vîntul a suflat slab oînă la 
potrivit. Temperatura aerului, la ora 
14 a înregistrat valori cuprinse între 
20 de grade la Joseni si 30 de gra
de la Baia Mare. Săcueni. Arad si 
Caracal. în București : Vremea s-a 
menținut călduroasă dar a devenit 
ușor instabilă în cursul după-amiezii. 
Vîntul a prezentat intensificări de 
scurtă durată. Temperatura maximă 
a fost de 29 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8.

9 sf 10 septembrie. In tară s Vremea 
va fi în general călduroasă, cu cerul 
variabil, mai mult noros în vestul 
tării, unde vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vînt notrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 si 16 
grade, iar maximele între 21 si 31 de 
grade. In București : Vreme în gene
ra] călduroasă, cu cerul variabil, fa
vorabil averselor de oloaie în cursul 
după-amiezii. Vînt potrivit. Tempe
ratura în creștere.

PRONOEXPRES
Extragerea I : 3 13 26 36 7 30 —

40 42. Fond de premii : 371 925 lei. 
Extragerea a II-a : 24 4 46 2 40 45 — 
29 21. Fond de nremii : 301 996 lei 
din care rebort categoria I : 50 169
lei. Tragerea următoare va avea loc 
miercuri, 13 septembrie 1967, la 
București.

NEPTUN
(Urmare din pag. I)

Cert este că restaurantul „Nep- 
tun", din incinta hotelului cu a- 
celași nume, deși mare și spa
țios, a reușit prin întreruperi ar
tistic calculate să nu aibă aspectul 
de hală enormă, nici de restau
rant de gară, ci să creeze o atmos
feră caldă, intimă, Tapiserii lu
crate cu migală frîng artistic imen
sitatea pereților.

Plaja însorită este stropită de 
petele umbroase răspîndite de 
umbrele, chioșcurile presărate pe 
alocuri fac accesibile răcoritoarele, 
aleile asfaltate pînă la plajă 
înlesnesc mersul, și digul ca o 
copaie te clatină parcă, pînă adine 
în mare. Numai o singură dată 
pe an Neptun își lasă stafiunea 
neocrotită pentru a deschide la

Constanta cu tridentul Iul marile 
festivitafi de Ziua marinei. Este 
o risipă de frumos în fața căreia 
te pleci. Ai vrea să știi numele 
celui care ți-a dăruit atîta fru
musețe.

Caut să ghicesc de cine 
e torsul ăsta, ori relieful acela, cu
plul așezat cuminte pe o bancă, 
capul alb de marmură care lumi
nează barul ; mi se pare că am 
ghicit, am însă îndoieli. Aș vrea 
să mă conving, dar statuile nu 
poartă iscălitură, și îmi pare rău. 
Obiectele de arfă în care făuri
torul și-a cioplit o viziune, un 
strop de măreție sufletească, sînt 
anonime. Mi-ar fi plăcut să cu
nosc numele sculptorilor și arhi- 
tecfilor care, alături de muncitori, 
au dovedit erudiție, iar în această 
realizare dragostea de frumos și 
de om.

e Selecționerul echipei de fotbal 
a Ungariei, Rudolf Illovszky, a alcă
tuit formația în vederea meciului de 
la Viena cu selecționata Austriei. 
Echipa are următoarea componență : 
Tamas, Kaposzta, Matrai, Szuecs, 
Ihasz, Mathesz, Rakosi, Bene, Varga, 
Albert și Farkaș. într-o convorbire 
cu reprezentanții presei sportive ma
ghiare, Rudolf Illovszky a declarat : 
„Meciul se anunță greu. Cred că 
echipa va corespunde. Am alcătuit 
formația pe scheletul echipei Fe- 
rencvaros, care se află în mare 
formă".

® în turneul internațional mascu
lin de șah de la Tirana, după 3

(Urmare din pag. I)

gii globale a dezvoltării pe plan 
internațional, o strategie care să se 
extindă asupra tuturor țărilor, in
dustrializate sau pe oale de dezvol
tare, și să îmbrățișeze toate aspec
tele dezvoltării și ale Gooperării 
internaționale.

Pentru a fi mai explicit aș dori 
să mă refer la problema produc
ției bunurilor alimentare. Impor
tant este nu numai rezolvarea pro
blemei regimului funciar, ei a de
venit indispensabil să se întreprin
dă acțiuni sistematice privind apli
carea tehnicii moderne în agricul
tura țărilor în curs de dezvoltare 
în scopul sporirii productivității 
muncii. Rezultatele obținute în a- 
cest domeniu de statele industriali
zate constituie un bun exemplu, 
dar această tehniGă trebuie adap
tată la condițiile din țările în «urs 
de dezvoltare.

în același timp, nu există nid 
un motiv să se creadă că, aplicînd 
din Ge în ce mai mult și mai siste
matic tehnica nouă, țările pe cale 
de dezvoltare s-ar putea sustrage 
unei legi universale, binecunoscute, 
potrivit căreia pe măsură ce se 
instalează progresul tehnic și crește 
productivitatea solului descrește 
populația activă din agricultură. 
Din aaest motiv, pe măsura extin
derii mecanizării în, agricultură, 
vor trebui dezvoltate mai mult in
dustria și serviciile publice în sco
pul absorbirii brațelor de muncă 
devenite disponibile. în consecință, 
dilema — industrie sau agricul
tură — evocată atît de des, este 
falsă. Industria, ca și agricultura, 
sînt ambele necesare.

Accelerarea dezvoltării econo
mice cere însă rezolvată și pro
blema comerțului exterior, deoa
rece intensificarea transferului de 
resurse provenite din afară con
tribuie la o mai bună valorificare 
a resurselor interne. Nu se va pu-

• Ieri la Turku (Finlanda), în meci 
retur pentru campionatul european 
de fotbal, grupa a IlI-a, reprezen
tativa U.R.S.S. a învins cu 5—2 (3—2) 
echipa Finlandei.

• Cu ocazia unei tentative pentru 
stabilirea recordului mondial de 
adîncime în mare, fără aparat de 
oxigen, înotătorul Italian Enzo Ma- 
iorca a reușit să se scufunde la 64 
m. Performanța sa constituie un nou 
record al lumii. 24 de ore mal tîrziu, 
Italianca Giuliana Treleani a corec
tat recordul mondial feminin. Ea a 
plonjat în mare atingînd adîncimea 
de 45 m.

tea, deal, nega <să este imposibil să 
fie tratate Izolat diferitele 
ale problemei dezvoltării, 
împărți problemele ce vor 
cutate la New Delhi *) în 
mari categorii i comerciale 
nanGiare. In materie de comerț, 
cred că sînt următoarele probleme: 
accesul materiilor prime provenite 
din țările în curs de dezvoltare pe 
piețele statelor industrializate; a- 
cordarea de preferințe articolelor 
manufacturate și semifinite expor
tate de țările în curs de dezvoltare;

aspecte 
Putem 
fi dis- 

două 
și fi-

trecere echipele reprezentative 
Austriei, Bulgariei, 
Danemarcei, R. D. 
landei și Suediei.
tri fruntași vor
selecționate (România A și Ro
mânia B) — ai căror antrenori 
vor fi Nicolae Voicu și respectiv 
Ernest Golgoți. Dar iată și numele 
„tricolorilor": G. Moiceanu, I. Ar- 
deloanu, Em. Rusu, C. Grigore, Fr. 
Gera (România A), W. Ziegler, N. 
Ciumeti, Gh. Suciu, V. Tudor, C. 
Ciocan (România B).

în legătură cu traseul ni se co
munică următoarele: Prima etapă 
(marți, 12 septembrie) are un ca
racter inedit; după ce parcurg de 
două ori un circuit situat în par
tea de sud-vest a Capitalei (în to
tal 20 km), cicliștii continuă între
cerea pe șoseaua București — Plo
iești, sosirea urmînd a avea loc pe 
stadionul „Petrolul" din Ploiești. A 
doua zi, 13 septembrie, etapa Plo
iești — Brăila — Galați, pe un tra
seu de 
ori mai 
Itinerarul 
joi 14 
lăți — '
rașui Gh. Gheorghiu-Dej. Cicliștii 
vor intra apoi în zona de munte 
a Oituzului; etapa a IV-a, 15 sep
tembrie, încheindu-se la Brașov. 
De aci, in ziua de 16 septembrie 
caravana se va îndrepta spre Tg. 
Mureș, punct terminus al etapei a 
V-a. După ce vor avea zi de odih
nă la Tg. Mureș, cicliștii își conti
nuă întrecerea pe următorul itine
rar : etapa a Vl-a, contratimp indi
vidual la Tg. Mureș; etapa a Vll-a, 
Tg. Mureș — Cluj; etapa a VIII-a 
Cluj — Oradea; etapa a IX-a Ora
dea — Arad; etapa a X-a Arad — 
Deva; etapa a Xl-a Deva — Căli- 
mănoștl; etapa a Xll-a Rm. Vîl- 
cea — Pitești — București.

șes, de aproape trei 
lung decît preaedentul. 

I etapei a treia (140 km, 
septembrie) este Ga- 

Tecuci — Adjud — O-

rlnțelor, o temă pentru «are atmos
fera a devenit acum mult mai fa
vorabilă. Este evident Gă un sistem 
preferențial, cît de liberal ar fi, nu 
va da rezultatele așteptate decît 
dacă va fi însoțit de o politică ri
guroasă de încurajare a exportu
rilor din partea țărilor în curs de 
dezvoltare.

Referitor la schimburile comer
ciale între țările în curs de dezvol
tare, acest domeniu oferă enorme 
posibilități, dar abia a început să 
fie explorat. Sîntem convinși oă

0 STRATEGIE PE TERMEN 
LUNG A DEZVOLTĂRII

strîngerea relațiilor comerciale în
tre statele în curs de dezvoltare 
precum și schimburile comerciale 
între țările socialiste și celelalte 
state ale lumii, inclusiv țările în 
Gurs de dezvoltare.

în «e privește primul punct, ar 
fi bine să se renunțe la formulele 
generale și să se procedeze la un 
studiu concret, produs cu produs, 
în vederea îmbunătățirii accesului 
produselor în cauză pe piețele ță
rilor dezvoltate.

Al doilea punct este cel al prefe-

*) Este vorba de a doua Conferință 
a O.N.U. pentru comerț și dezvoltare 
care se va tine în februarie-martie 
1968 în capitala Indiei.

dezechilibrul balanței comerciale a 
țărilor în surs de dezvoltare cere 
nu numai măsuri vizînd o lărgire 
sensibilă a exporturilor de arti
cole manufacturate și de materii 
prime spre centrele industriale, ci 
și o intensificare rapidă a rela
țiilor comerciale între înseși sta
tele aflate în procesul dezvoltării.

în legătură cu comerțul țărilor 
socialiste, potrivit aprecierilor 
O.N.U., volumul schimburilor dintre 
acestea și statele în curs de dezvol
tare ar atinge aproximativ zece mi
liarde dolari în anul 1970. El se ri
dică în prezent la aproape șase 
miliarde, ceea ce reprezintă o creș
tere de la simplu la dublu, în de
cursul ultimilor cinGi ani.

O atenție de prim 
ordin în dezvoltarea 
agriculturii bulgare 
este acordată culturi
lor intensive și în pri
mul rînd legumiculto
rii, viticulturii șl pomi- 
culturil. Culturile de 
legume ocupă astăzi 
circa 100 000 hectare. 
In producția legumi
colă, principalul dezi
derat — attt în orga
nizarea producției cit 
și în cercetarea științi
fică — este obținerea 
de producții mari, de 
bună calitate și la un 
preț de cost cît mai 
scăzut.

Este interesantă în 
acest sens activitatea 
Institutului de cerce
tări legumicole „Ma- 
rița' din Plovdiv. Un 
grup de cercetători, 
sub conducerea aca
demicianului profesor 
N. Dascalov, duce aici 
o laborioasă activitate 
pentru crearea unor 
soiuri noi de tomate 
hibride timpurii și 
stabilirea unor metode 
perfecționate de îm
bunătățire a calității 
semințelor. La acest 
institut s-au creat 
pînă acum 56 de soiuri 
de legume. Coopera
tivele de producție 
întrețin o strînsă le
gătură cu institutele 
de cercetări și oame
nii de știință, încear
că soiuri noi, extind 
an de an suprafețele 
cultivate cu legume, 
folosesc cantități tot 
mai mari de îngrășă
minte, fungicide etc. 
La cooperativa Slivo 
Pole, de pildă, se rea
lizează, mai ales dato
rită fertilizării terenu
rilor și folosirii soiu
rilor superioare, cîte 
30 de tone de legume 
la hectar, la o supra
față de 300 de hectare.

O măsură care asi
gură rezultate
perioare și care este 
aplicată în mod sus
ținut în R. P. Bulga
ria o constituie con
centrarea producției 
de legume, fructe și 
struguri în zonele cele 
mai favorabile. Din 
cele circa 15 000 de 
hectare tomate timpu
rii, 9 000 sînt concen
trate în regiunea 
Plovdiv. Serele pentru 
legume sînt concentra
te în zone mai calde,

Ing.Gh.STANCIU 
director general 

In Consiliul Superior 
al Agriculturii

su-

cu regim favorabil de 
lumină, cum sînt 
Russe, Varna, Plovdiv 
și Pazargic. Numai la 
gospodăria de stat 
din Pazargic —ai cărei 
oaspeți am fost — se 
prevede construcția u- 
nor Bere pe o supra
față de 100 hectare 
din care 60 au șl fost 
realizate.

Succese importan
te au obținut în ulti
mii ani și viticultorii 
bulgari. Eforturile în 
acest sector sînt axa
te în prezent pe îm
bunătățirea 
sortimentului, 
rindu-se 
soiurilor 
ajutorul 
sigură 
succesiune a produc
ției și desfacerii. Ală
turi de promovarea 
soiurilor „Cardinal", 
„Delicia" etc, cercetă
torii bulgari au creat 
soiul timpuriu „Muscat 
de Dunăre" și au In 
perspectivă alte cî
teva soiuri timpurii de 
struguri.

Progrese marcante 
am constatat și în po
micultură. De relevat 
că plantațiile pomi
cole sînt realizate du
pă concepția moder
nă, pe terenuri des
fundate la 60—80 cm, 
bine fertilizate, cu un 
număr mare de pomi 
la hectar (600—1 600 
buc.) ; se folosesc 
port-altoi vegetativi 
cu conducerea pomi
lor în formă de palme- 
tă, ceea ce ușurează 
la maximum aplicarea 
lucrărilor de întreți
nere cu mijloace me
canizate.

O tendință tot mai 
conturată a horticul
turii bulgare o consti
tuie specializarea u- 
nităților de producție. 
Un exemplu în acest 
sens ni l-a oferit coo
perativa din Perveneț, 
unde din suprafața 
totală de 3 200 hec
tare, 1 400 sînt culti
vate cu vii, 700 cu le-

structurii 
urmă- 

promovarea 
timpurii, cu 
cărora se a- 
o mal bună

gume șl 400 cu livezi. 
Plantațiile — pe care 
le-am vizitat la invi
tația gazdelor — se 
înfățișează ca vaste 
grădini, Irigate și în
grijite în mod exem
plar. La cooperativă 
se folosesc anual 1 500 
tone îngrășăminte, a- 
sistența tehnică 
asigurată de 16 spe
cialiști cu studii 
perioare și un număr 
însemnat de tehni
cieni. Cooperativa ob
ține anual cite 10 000— 
15 000 de kilograme 
fructe la hectar.

Cîteva cuvinte deB- 
pre sistemul de iriga
ții din Bulgaria. In 
prezent, circa 20 la 
sută dfn suprafața a- 
rabflă a țării este iri
gată. în prima peri
oadă, amenajările de 
Irigații s-au extins în
deosebi pe seama 
lacurilor de acumu
lare, care au permis 
realizarea unei folo
sințe complexe: iri
gații, alimentarea cu 
apă a populației și in
dustriei și obținerea 
de energie electrică. 
S-au amenajat astfel 
peste 1 200 lacuri de 
acumulare, mii de sta
ții de pompare, puțuri 
etc. In ultimii 8—10 
ani, un mare avînt a 
luat construirea sis
temelor mari de iri
gații, alimentate cu 
apă din Dunăre, Ma
nta etc. Pentru reali
zarea acestor lucrări, 
au luat ființă comite
tele intercooperatiste 
de construcții, în ca
drul cărora cooperati
vele își unesc foitele 
și mijloacele. Se pre
vede ca pînă în anul 
1980 suprafața ame
najată pentru irigat 
să ajungă la 2,9 mi
lioane hectare, însu- 
mînd peste 50 la sută 
din suprafața agricolă 
a țării.

Cele văzute în tim
pul călătoriei în Bul
garia sînt mărturii ale 
însușirilor creatoare 
și însuflețirii unui po
por care, sub condu
cerea partidului său 
comunist, dezvoltă 
necontenit economia 
și cultura patriei sale. 
Rezultatele de pînă a- 
aum sînt premise ale 
unor realizări și mai 
valoroase în viitor.

este
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viața internațională

Conferința pentru standardizarea
denumirilor geografice

Stabilirea denumirilor geograiice este de competența ex
clusivă a iiecărui stat — arată delegatul romăn.

GENEVA 6. — Corespondentul A- 
gerpres. Horia Liman, transmite: 
în cadrul dezbaterilor Conferinței 
Națiunilor Unite pentru standardi
zarea denumirilor geografice, de
legatul român, doctor Al. Roșu, 
s-a pronunțat în favoarea princi
piului după care stabilirea denumi
rilor geografice este de competența

ale ■în «adrul unei strategii globale 
de dezvoltare este necesar să se 
intensifice considerabil transferul 
de resurse internaționale către ță
rile în «urs de dezvoltare. Dacă am 
atinge 
«onstă 
eestor 
dusul 
dustriale 
considerabil. Mobilizarea 
lor internaționale trebuie însă să 
fie legată de Industrializarea și 
promovarea exporturilor țărilor în 
curs de dezvoltare. Totodată, se im
pune o mai bună folosire a resur
selor interne în scopul înfăptuirii 
reformelor de structură, economice 
și sociale, fără de care tehnica 
modernă nu va putea pătrunde din 
plin în țările în curs de 
tare.

Problema dezvoltării nu 
sează țările industrializate 
siv din punct de vedere uman și 
politic, ei și economia. N-ara vă
zut, oare, îngrijorarea manifestată 
de acestea cînd negocierile tari
fare ale „Rundei Kennedy" erau în 
pragul eșecului 7 De ce erau ele 
îngrijorate ? Pentru că tehnica mo
dernă cere lărgirea piețelor. A des
chide lumea în curs de dezvoltare 
eătre comerțul internațional, în loc 
de a o închide, așa aum s-a făcut 
în ultimii treizeci de ani, înseamnă 
a da noi orizonturi exporturilor 
țărilor dezvoltate. Instaurarea în 
lume a unei politici comerciale 
clarvăzătoare, fără discriminări, ar 
da un impuls viguros comerțului 
mondial cu toate avantajele ce 
decurg din aceasta. In sfîrșit, pro
blema dezvoltării este o problemă 
care constă în a afla cum să pro
fiți de tehnica contemporană și 
cum s-o stăpînești, cum să domini 
forțele evoluției economice pentru 
a atinge scopul major și atît de 
urgent — dezvoltarea economică și 
socială a țărilor „lumii a treia".

exclusivă a fiecărui stat, după cum 
la baza standardizării internaționa
le trebuie să stea terminologia geo
grafică națională. După ce a făcut 
un istoric al acțiunilor pentru 
standardizarea denumirilor geogra
fice în România, vorbitorul a sub
liniat că s-a urmat principiul uti
lizării grafiei oficiale naționale, 
respeGtîndu-se astfel dreptul fie
cărui stat de a decide singur in 
problema denumirilor geografice de 
pe teritoriul propriu.

obieotivul propus — sare 
în punerea ia dispoziția a- 

state a unu la sută din pro- 
național brut al țărilor in- 

am face un progres 
resurse-

MOSCOVA

dezvol-

intere- 
exclu-
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Conferință științifică» , »

internațională pe tema
u

MOSCOVA 6. — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : La 5 septembrie s-a deschis 
Conferința științifică internaționa
lă, organizată de Academia de 
Științe a U.R.S.S. și Secretariatul 
C.A.E.R., pe tema „Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie și 
mul mondial socialist", 
economiști din R. P.
R. S. Cehoslovacă, R. D.
R. S. F. Iugoslavia, R. P. Mongolă, 
R. P. Polonă, Republica Socialistă 
România, R. P. Ungară și Uniu
nea Sovietică, Din țara noastră iau 
parte economiștii M. Dulea si 
N. Belii, șefi de sector la Institu
tul de cercetări economice al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, care au prezentat miercuri co
municarea științifică comună „Dez
voltarea economică a României — 
expresie a aportului ei la întărirea 
sistemului mondial socialist".

siste- 
Parțicipă 
Bulgaria, 

Germana,
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a delegației de partid a Braziliei

■ I wlonala
Importante rezoluții 
adoptate la Congresul 
sindicatelor britanice

• S-a cerut guvernului să se 
disocieze de politica S.U.A. 
în Vietnam • Măsurile de 
austeritate au fost condam

nate
BRIGHTON 6 (Agerpres). — 

Congresul sindicatelor britanice a 
adoptat cu o importantă majori
tate de voturi o rezoluție cerînd 
guvernului britanic să se disocieze 
de politica S.U.A. în Vietnam. Re
zoluția a fost adoptată cu 4 686 000 
voturi pentru și 3 319 000 voturi 
contra, adică cu o majoritate de 

U 367 000 de voturi. Este interesant 
,de subliniat că rezoluția nu a fost 
aprobată anterior de Consiliul Ge
neral al Sindicatelor. Participanții 
la congres au întîmpinat cu o vie 
nemulțumire intervenția lui Fred 

;Ha.yday care, în numele Consiliu- 
4ui General, a cerut respingerea 
rezoluției.,

Nemulțumiți de măsurile defla- 
ționiste ale. guvernului care duc 

,1a șomaj și de, politica de-„înghe
țare" a prețurilor și salariilor, par- 
.ticipanții la congres au adoptat 
miercuri dimineața, cu o majorita
te de 1381000 yoțuri,. o rezoluție 
în care se condamnă politica gu
vernului laburist.

Agenția France Presse aprecia
ză că prin’aceasta'guvernul Wil
son „a suferit o serioasă țnfrîn- 
gere".

VIETNAMUL DE SUD

Atacuri puternice
ale patrioților

SAIGON 6 (Agerpres). — Agen
țiile. de presă transmit ample rela
tări în legătură cu luptele din sec
torul Tam Ky, la aproximativ 
50. km de orașul sud-vietnamez Da 
Nang, unde de două zile trupele 
americano-saigoneze fac cu greu 
față atacurilor puternice ale uni
tăților Frontului Național de Elibe
rare. Atacul de la Tam Ky, 
declanșat de patrioți este carac
terizat chiar de comandamentul 
american ca unul din cele mai pu
ternice din ultimele luni. Cores
pondenții de presă sînt de părere 
că acest atac continuă seria 
acțiunilor de mare anvergură, 
cum a fost aceea de la 30 au
gust, cu cîteva zile înainte de l
„alegerile" prezidențiale, cînd par
tizanii au eliberat 1465 
politici din închisoarea 
Quang Ngai.

deținuți 
orașului

agențiile de presă transmit
0 delegație a Confe

derației Generale a 
Muncii din Franța, cou 
dusă de Germaine Guille, Se
cretar confederat a remis ambar 
sadei Indoneziei din Paris o scri
soare, în care cere să • fie sal
vată viața lui Njono, secretarul 
general al S.O.B.S.I. (Federația 
sindicatelor .indoneziene), fost 
vicepreședinte al Federației Sin
dicale Mondiale, condamnat la 
moarte de autoritățile indone
ziene.

începerea anului școlar 
în S.U.A. ar putea fi amî- 
natâ *n urma grevei învățătorilor 
din mai multe orașe americane. La 
New York, un număr de 45 000 de în- 
vățători au anunțat că vor demisiona 
în masă, dacă revendicările lor de 
majorare a salariilor nu le vor fi 
satisfăcute.

Știrile militare din Nigeria rămîn. contradictorii. Radio Lagos susține că „du
pă bombardamente continue, Enugu, capitala Biafrei, ar fi în flăcări". După 
postul de radio „Vocea Biafrei", daunele provocate orașului Enugu ar fi însă 
neînsemnate. Același post declară că aviația biafreză a bombardat mai multe po
ziții ale trupelor federale, distrugînd pe aeroportul Kano trei avioane și avariind 
alte trei. în fotografie: o patrulă a forțelor federale nigeriene în timpul unei 
misiuni.

NOUL COMITET ȘI NOUL 
BIROU DE CONDUCERE al Aso
ciației internaționale de literatură 
comparată, precum și o comisie spe
cială de coordonare a lucrărilor de re
dactare a Tratatului de istorie a 
raturii europene, au fost alese în 
dința de închidere a Congresului 
ciăției. In această comisie a fost 
și. prof. univ. Al. Dima, membru 
respondent al Academiei Republicii 
Socialiste România.

Extinderea apelor terito
riale ale Liberiei do la 3 mile 
la 12 mile este prevăzută de o lege 
adoptată de parlamentul liberian.

reprezentanților guvernelor 
unor țări socialiste

BELGRAD 6, — Corespondentul, Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Consfătuirea' reprezentanților guvernelor țărilor socialiste cu privire la 
problemele 
arabe, care 
în legătură

ajutorului economic și ale colaborării economice cu țările 
s-a desfășurat în capitala R. S. F. Iugoslavia, s-a încheiat, 
cu lucrările consfătuirii a fost dat publicității următorul

COMUNICAT
6 septembrie 1967 aîntre 4 și 

avut loc la Belgrad Consfătuirea 
reprezentanților guvernelor țărilor 
socialiste cu privire la problemele 
ajutorului economic și ale colabo
rării economice cu țările arabe.

La lucrările consfătuirii au par
ticipat delegațiile Republicii Popu
lare ■Bulgaria, condusă de Lîcezar 
Avramov, vicepreședinte al Consi
liului • de Miniștri ; Republicii 
Socialiste Cehoslovace, condusă de 
Oldrich Cernik, vicepreședinte al 
guvernului și președintele Comisi
ei dă Stat a Planificării;. Republi
cii Democrate Germane, condusă de 
Gerhard Schurer, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și președinte 
al Comisiei de Stat a Planificării ; 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, condusă-de Kiro Gligo- 
rov, vicepreședinte al Vecei Execu
tive FederaleRepublicii Populare 
Polone, condusă de Ștefan Jedry- 
chowski, președintele Comisiei de 
planificare de pe lingă Consiliul de 
Miniștri ; Republicii Socialiste
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ONTARIO 6 (Agerpres). — In 
cadrul manifestărilor prilejuite 
de Centenarul Canadei, în orașul 
Hamilton au fost organizate 
„Festivitățile Săptămînii Româ
nești".

La invitația comunității româ
nești, o formație de muzică popu
lară a ansamblului „Ciocirlia", 
dirijată de Tudor Pană și avînd 
ca soliști pe Aurelia Fătu Răduțu 
și pe Ion Cristoreanu, a dat 3 
concerte la Hamilton, în perioada 
28 august—3 septembrie.

Festivitățile au fost deschise 
de primarul orașului Hamilton, 
Victor Copps. A fost prezent și 
ambasadorul țării noastre în Ca
nada, Corneliu Bogdan.

Concertele s-au bucurat de un 
frumos succes, presa locală con- 
sacrîndu-le articole elogioase în 
care se subliniază bogăția artei 
populare ' româriești.'

în urma demisiei minis
trului de externe al Indiei, 
Ghagla, primul ministru, Indira 
Ghandi, își va asuma portofoliul afa
cerilor externe.

încheindu-si vizita ofi
cială în U.R.S.S., Mahmud Riad, 
ministrul afacerilor externe al R.A.U., 
a plecat miercuri spre Belgrad.
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nică, scrie ziarul francez „Le Monde”, 
constituie preludiul unor importante 
hotărîri, devenite inevitabile afîf în 
urma evolufiei rapide a situației din 
federajie, cît și a apropierii scadenfei 
din 9 ianuarie 1968, dată după care nici 
un soldat britanic nu trebuie să mai 
rămînă ,în Aden".

Hotărîrile Ia care face aluzie „Le 
Monde" au ajuns să’fie cunoscute chiar 
în aceeași zi. In declarafia amintită, 
înaltul comisar britanic în Aden a adău
gat că recunoaște „forjele nafionaliste 
drept reprezentanții poporului și că ar 
dori să înceapă convorbiri cu ei în cel 
mai scurt timp”. Trevelyan n-a speci
ficat însă decît una din cele două orga
nizații, Frontul național de eliberare, 
fără a aminti de Frontul de eliberare 
a sudului ocupat al Yemenului
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sctnteil". Tel. 17 80 10, 17 60 20. Abonamentele «e fac la oficiile poștale, factorii poștali ți dlfuzorll voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafie Casa Scîntell

i I

,v.j-

s

România, condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri ; Republicii 
Populare Ungare, condusă de dr. 
Matyas Timar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri ; Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, con
dusă de N. V. Novicov, vicepre
ședinte al Consiliului. de Miniștri.

în timpul consfătuirii, reprezen
tanții țărilor participante au pre
zentat informări detaliate cu privi
re la ajutorul economic acordat de 
către fiecare tară socialistă statelor 
arabe și.au făcut un schimb de pă
reri privind măsurile pe care ar 
putea să le întreprindă țările so
cialiste în. vederea lărgirii și adîn- 
cirii relațiilor lor economice cu a- 
ceste state, în scopul consolidării 
și dezvoltării economiei' lor Șr'întă-^ 
ririi independenței lor naționale.

Participanții la consfătuire au 
' arătat că sînt dispuși să examineze,' 

pe bază’ bilaterală sau în alte for
me corespunzătoare, împreună cu 
țările arabe, măsurile concrete pri
vind lărgirea în continuare a co
laborării economice și, în același 
timp, au prezentat informări cu 
privire, la intențiile și acțiunile lor 
concrete în legătură cu ajutorul 
caret se acordă și cu lărgirea cola
borării economice.

Țările participante la consfătui
re și-au exprimat convingerea că 
această colaborare va ajuta țările 
arabe în eforturile lor pentru înlă
turarea greutăților existente, pen
tru întărirea independenței lor na
ționale și economice și va constitui 
expresia solidarității în continuare 
a țărilor socialiste cu popoarele 
arabe în lupta lor dreaptă împo
triva imperialismului și neocolo- 
nialismului.

Participanții la consfătuire au 
fost de acord să informeze țările 
arabe interesate asupra lucrărilor 
și rezultatelor consfătuirii.

Consfătuirea s-a desfășurat în 
spiritul prieteniei și înțelegerii re
ciproce.

★
La 6 septembrie, președintele 

R. S. F. Iugoslavia, Ibsip Broz 
Tito, a primit la Zagreb pe condu
cătorii delegațiilor țărilor socialiste 
participante la consfătuirea de la 
Belgrad. La primire au participat, 
de asemenea, Mika Șpiliak, pre
ședintele Vecei Executive Federale, 
și alte persoane oficiale iugoslave.

★
Vecei Executive Fe- 

Șpiliak, a oferit 
recepție în cinstea

Președintele 
derale, Mika 
marți seara o 
reprezentanților țărilor socialiste 
participante la consfătuirea de la 
Belgrad.

Viața unei activiste a 
P. C. Portughez în pe
ricol. Poliția politică portu
gheză (P.I.D.E.) a arestat pen
tru a treia oară pe Aida Paulo, 
activistă a P. C. Portughez. Ea 
a mai ispășit două condamnări 
—■ fina de doi ani și alta de opt 
ani — timp în care a fost supusă 
la torturi. în prezent, viața Aidei 
Paulo este din nou în pericol.

și guvernamentale sovietice
BUDAPESTA 6 (Agerpres). — 

La 6 septembrie, la Budapesta a 
sosit o delegație de partid și guver
namentală sovietică în frunte cu 
Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S. Din delegație 
fac parte Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

La sosire, delegația a fost întâm
pinată de Janos Kadar, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U., Losonczi 
Pal, președintele Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare, Jen6 Fock, 
președintele guvernului, Ianos Pe-

Sosirea la Sofia a unei delegații
de partid și de stat a R. D. Germane

SOFIA 6 — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite: La 
invitația C.C. al P. C. Bulgar, a 
Prezidiului Adunării Populare și a 

. Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, la Sofia a sosit o delega
ție de partid și de stat a Republicii 
Democrate Germane în frunte cu 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane, și

în legătură cu incidentele
izraeliene

IHW

dintre forțele 
si cele ale 
5

CATRO 6 (Agerpres). — într-un 
comunicat militar dat publicității 
de autoritățile R.A.U. se arată că 
marți seara forțele izraeliene din 
zona Canalului de Suez au deschis 
focul asupra pozițiilor egiptene 
aflate la sud de Port Said. Comu
nicatul precizează că forțele egip
tene au ripostat și focul a durat 
timp de o jumătate de oră, de par
tea egipteană neînregistrîndu-se 
pierderi.

★

TEL AVIV 6 (Agerpres). — A- 
genția France Presse relatează : La 
Tel Aviv s-a anunțat că schimburi 
sporadice de focuri au avut loc 
marți noaptea îritre. forțele egip
tene și izraeliene, la 25 km sud de 
Port Said. Tirul a constat mai ales 
în foc de arme automate și a du
rat zece minute, cu începere de la 
ora 20,45 GMT.

0 delegație a Armatei 
populare iugoslave, condusă 
de Nikola Liubicici, secretar de stat 
pentru apărarea națională, a sosit în-, 
tr-o vizită oficială la Praga.

Nava de cercetări geofi
zice „Beck-II" a sărit în aer 
marți seara, în largul portului Morgan 
City din Golful Mexic. Ea transporta 
o importantă cantitate de nitroglice
rină, pe care o folosea la provocarea 
unor explozii submarine ce permiteau 
reperarea zăcămintelor de petrol de 
pc fundul oceanului.

Ca urmare a inundațiilor 
catastrofale din India, cel 
puțin 135 de persoane și-au pierdut 
pînă acum viața în nordul țării. în- 
cepînd de miercuri dimineața, ar
mata indiană a fost mobilizată pen
tru a intensifica ritmul de evacuare 
a miilor de locuitori din satele inun
date de afluenții Gangelui și ai Ja- 
munei. Inundații de mari proporții, 
ca urmare a ploilor torențiale, sînt 
semnalate și în Mexic și Anglia.

Populația R. S. Cehoslo
vace. După ctirn ă comunicat Di- 
recția de Stat de Statistică a R. S. 
Cehoslovace, populația Cehoslovaciei 
era, la data de 1 iulie 1967, de 

. 14 305 031 locuitori. în primul semes
tru al anului în curs, sporul populației 
R. S. Cehoslovace a fost de 33 484 oa
meni. în regiunile cehe, menționează 
agenția C.T.K., trăiesc 9 853 267 de 
locuitori, în cele slovace 4 451764. 

ter, ministru de externe, și de alți 
conducători de partid și de stat.

Salutîndu-i pe oaspeți, Janos 
Kadar a arătat că actuala întâlnire 
dintre conducătorii de partid și de 
stat din cele două țări are o deo
sebită importanță, deoarece în 
cursul șederii delegației sovietice 
în Ungaria va fi semnat noul Tra
tat de prietenie și ajutor 
între cele două țări.

în cuvîntarea sa de 
Leonid Brejnev a arătat 
tratat va constitui o bază 
că pentru dezvoltarea continuă 
relațiilor dintre țările, partidele 
popoarele din cele două țări.

reciproc

răspuns, 
că noul 
temeini - 

a 
Și

Willi Stoph, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.D. Germane.

La aeroport oaspeții au fost în
tâmpinați de Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare, și de alți conducători de 
partid și de stat.

R. A. U

Vedere din Sao Paulo

alte 
pri- 
cu- 
fost 
fost

CAIRO 6 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al armatei R.A.U., 
citat de agenția M.E.N., a declarat 
că în cursul bombardării Suezului 
și Tefwikului de către artileria iz- 
raeliană, în cursul zilei de luni, 42 
persoane civile au fost ucise și 
161 au fost rănite. Cu același 
lej, a adăugat purtătorul de 
vînt egiptean, un vas grec a 
scufundat și un altul indian a 
avariat, în portul Suez.

★
NEW YORK 6 (Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a informat Consiliul de Securitate, 
într-un raport publicat miercuri, 
că Egiptul a deschis focul în zona 
portului Tefwik din Canalul de 
Suez. U Thant a citat raportul pri
mit din partea generalului Odd 
Bull, în care se arată că observa
torii O.N.U. au anunțat deschiderea 
focului (luni, ora 8,57 — ora locală) 
asupra. unor nave izraeliene care 
navigau la sud de portul Tefwik. 
Generalul Odd Bull a raportat că 
„aceasta a accelerat schimburile de 
focuri din ambele părți".

LA 9 ȘI 10 SEPTEMBRIE

0 întîlnire
a primilor miniștri 
ai Turciei și Greciei

Constantin

ATENA 6 (Agerpres). — La Ate
na s-a anunțat oficial că primul 
ministru al Greciei, 
Kollias, îl va întâlni în zilele de 9 
și 10 septembrie, la Kesan (Turcia) 
și Alexandropolis (Grecia), pe pre
mierul Turciei, Suleyman Demirel.

Scopul acestei întâlniri, sublinia
ză France Presse, este de a exami
na relațiile greco-turce în ansam
blul lor, precum și problema cipri
otă. Se va proceda, de asemenea, la 
un schimb de vederi privind evo
luția relațiilor internaționale ce 
interesează cele două țări.

EVOLUȚIA RAPIDĂ A EVENIMENTELOR DIN ADEN
Tn ultimele săpfămîni, forjele patrio

tice din Federația Arabiei de sud și-au 
intensificat în asemenea măsură activi
tatea incit au reușit nu numai să pună 
sub controlul lor 10 din cele 17 state 
ale acestei formații neocolonialiste, ci, 
mai mult, să împingă guvernul federal 
la faliment. Intr-o declarație făcută 
marți, înaltul comisar britanic în Aden, 
Treyelyan, care s-a întors de la Londra, 
unde a dezbătut cu oficialitățile bri
tanice situația creată, a recunoscut că 
guvernul federației a încetat de fapt 
să funcționeze.

Evenimentele din Federația Arabiei 
de sud formează obiectul a numeroase 
comentarii în presa străină, care remar
că fără excepție eșecul politicii brita
nice în această regiune a lumii. „între
vederile lui Trevelyan în capitala brita-

La 7 septembrie Brazilia sărbăto
rește Ziua Independenței. Procla
marea independenței, cu 145 de ani 
în urmă, care a consemnat începu
tul existenței de sine stătătoare a 
țării, a fost rodul luptei dîrze și în
delungate a poporului brazilian 
pentru scuturarea jugului colonial 
portughez. în perioada care a tre
cut de la acest semnificativ eveni
ment, poporul brazilian a avut nu 
o dată de înfruntat tentative de a 
reduce victoria cucerită la o inde
pendență nominală, pentru apăra
rea drepturilor suverane ale țării 
sale.

Brazilia este una din țările cele 
mai bogate din lume. Ea ocupă lo
cul întâi în producția mondială de 
cafea, locul al treilea la zahăr ; pro
duce în mari cantități orez, cacao, 
manioc. O mare importanță pentru 
economia țării o are creșterea vi
telor.

Brazilia este țara cea mai dez
voltată din punct de vedere indus
trial din America de Sud. Ea pro
duce automobile, oțel, fier, aliaje, 
aluminiu, cositor, cauciuc sintetic.

în ultimii ani, în Brazilia se de
pun eforturi pentru valorificarea 
în interesul național a uriașelor re
surse de fier, mangan, cuarț, metale 
rare, precum și a rezervelor hidro
electrice, de care dispune țara. O 
importanță deosebită pentru econo
mia țării va avea complexul hidro
energetic „Urubupunga" de pe flu
viul Parana — aflat în prezent în 
construcție — care, dispunînd de o 
putere de 4 600 000 kW, va F Hel 
mai mare din emisfera vestică 
al patrulea din lume.
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Președintele Franței
a sosit la Varșovia

VARȘOVIA 6. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
La 6 septembrie a sosit într-o vi
zită oficială în Polonia generalul 
Charles de Gaulle, președintele 
Republicii Franceze. El este însoțit 
de Maurice Couve de Murville, 
ministrul afacerilor externe, de 
Alain Peyrefitte, ministrul educa
ției naționale, și de funcționari su
periori.

Pe aeroportul varșovian Okecie, 
președintele de Gaulle și persoa
nele care îl însoțesc au fost întâm
pinați ,de Edward Ochab, președin
tele Consiliului de Stat, Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, și 
alte persoane oficiale.

Salutând pe înaltul oaspete, 
E. Ochab a subliniat că vizita pre
ședintelui Franței constituie pentru 

în cadrul preocupărilor pentru 
dezvoltarea economiei se prevede și 
o mai rațională repartizare terito
rială a obiectivelor industriale. 
Astfel, președintele Braziliei, Costa 
e Silva, a anunțat recent elaborarea 
unui plan de dezvoltare a regiunii 
de nord-est a țării, considerată ca 
una dintre cele mai puțin dezvol
tate din Brazilia.

Pe plan internațional, Brazilia 
promovează o politică activă. Bra
zilia se numără printre inițiatorii 
tratatului de denuclearizare a A- 
mericii Latine.

Printre principiile enunțate ale 
politicii sale externe se află și ace
lea ale respectării independenței și 
suveranității naționale a statelor și 
neamestecului în treburile lor inter- 

' ne. Actualii conducători ai Braziliei 
au declarat că sînt favorabili dez
voltării relațiilor economice reci
proc avantajoase între toate țările, 
indiferent de sistemul lor social- 
politic. în ultimul timp, personali
tăți marcante ale vieții publice și 
numeroși oameni de afaceri subli
niază necesitatea lărgirii schimbu
rilor comerciale, inclusiv cu țările 
socialiste.

între România și Brazilia se dez
voltă relații de prietenie și colabo
rare avînd la temelie principiile e- 
galității în drepturi și avantajului 
reciproc. Aceste relații servesc in
tereselor ambelor noastre țări și po
poare.

Cu ocazia sărbătorii Zilei Inde
pendenței, poporul român transmi
te poporului brazilian un călduros 
salut și urări de prospei itate și 
pace.

Polonia și Franța un important e- 
veniment politic. „Polonia și Fran
ța, a spus el, sînt unite prin vechi 
legături de prietenie și colaborare. 
De-a lungul veacurilor, popoarele 
noastre au luptat în repetate rîn- 
duri umăr la umăr pentru idealu
rile comune umaniste ale libertății 
și progresului".

Răspunzînd, președintele de 
Gaulle a evocat prietenia dintre 
popoarele francez și polonez de-a 
lungul veacurilor. Subliniind im
portanța pe care o acordă convor
birilor pe care le va avea în capi
tala Poloniei, generalul de Gaulle 
a arătat că Franța și Polonia sînt 
interesate în dezvoltarea colaboră
rii economice, culturale și tehnico- 
științifice. „Sîntem cointeresați, de 
asemenea, în coordonarea acțiuni
lor legate de principalele probleme 
ale păcii și securității".

(FLOSY). 
teșfe de 
a colonialiștilor : 
neșfe", nu face decîf să ascută încor
darea pe cuprinsul federației. După cum 
anunță agenfiile de presă, FLOSY a 
chemat populația arabă din sud să de
clare joi o grevă generală pentru a 
dovedi încă o dată existența sa, ca re
prezentantă a unor cercuri deosebit de 
largi ale populafiei. In ce privește cea
laltă organizajie, ea a precizat marți, 
printr-o declarable a lui Joafar Awad, 
reprezentantul F.N.L. la Beirut, că 
F.N.L. respinge orice negocieri cu 
Marea Brifanie, dacă aceasta nu va în
treprinde nimic în vederea lichidării 
expansiunii sale economice, militare și 
politice în Arabia de sud.

Nicolae M. LUPU

Această atitudine, care amin- 
vechea normă de comportare 

: „dezbină și stăpî-
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