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punem pe treabă (că 
zilele astea chiar !), le 
tofi I... Și astfel, ușor,

care 
mărirea ritmului de 
scurtarea termenelor 

în exploatare.

interioară. cu 
jenează, dar 
- fără prea 

cîte un argument liniș-
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RECOLTAREA

CORESPUNZA

în aceste zile, una din cele mai importante lu
crări care se execută în agricultură este strîngerea 
recoltei de porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, 

' cartofi și alte culturi. Ținîndu-se seama de supra
fețele mari ocupate cu aceste plante și de faptul că, 
în cele mai multe locuri, recolta este bună, rezultă 
că trebuie executat un mare volum de lucrări la 
cules și la transportul ..produselor. în același timp, 
sînt de executat și lucrările de pregătire a terenului 
și semănatul cerealelor de toamnă. Pentru ca toate 
aceste lucrări să fie făcute în condiții cît mai bune, 
fără întîrziere, este necesar ca munca să fie organi
zată exemplar în fiecare unitate agricolă.

După datele centralizate la Consiliul Superior al 
Agriculturii, rezultă că în unele regiuni recoltatul 
produselor de toamnă a început mai devreme și se 
desfășoară intens. Floarea-soarelui, de exemplu, a 
fost strînsă de pe o suprafață de 323 200 ha, ceea 
ce reprezintă 67 la sută din terenurile cultivate. 
Bune rezultate au fost obținute, în această privință, 
de către unitățile agricole de stat din regiunile Su
ceava și Oltenia, care au recoltat 88 și respectiv 84 
la sută din suprafețele cultivate. în cooperativele 
agricole lucrarea este pe terminale în regiunea 
București și avansată în regiunea lași. într-un ritm 
nesatisfăcător decurge recoltatul florii-soarelui în re
giunile Dobrogea și Banat, unde recolta a fost strîn
să în proporție de 24 la sulă și respectiv 28 la sută. 
Paralel cu măsurile care se iau în vederea grăbirii 
recoltatului, eforturi mai mari trebuie depuse și în 
vederea treieratului florii-soarelui. Chiar și în re
giunea Suceava, în care lucrările se desfășoară mai 
bine, se menține un decalaj foarte mare între re
coltatul și treieratul florii-soarelui.

La sfecla de zahăr, recoltatul se desfășoară, în ge
neral, corespunzător graficelor întocmite între unită
țile de producție și organele Ministerului Industriei 
Alimentare. Cele mai bune rezultate au fost obți
nute în regiunile Oltenia, Galați, Argeș, București 
etc. Paralel cu grăbirea recoltatului trebuie însă să 
se ia măsuri pentru a se asigura transportul sfeclei 
de pe cîmp la locurile de încărcare. Nu poate fi tre
cut cu vederea că în multe unități agricole din re
giunile Mureș-Autonomă Maghiară, Banat și Bacău 
există pe cîmp mari cantități de sfeclă de zahăr care 
zace în grămezi, fiind supusă deprecierilor.

Cel mai mare volum de muncă este necesar însă 
la recoltatul porumbului, cultură care ocupă peste 
3 200 000 hectare. Porumbul pentru boabe a fost 
strîns de pe suprafețe mai mari în regiunea Olte
nia — 35 la sută, Iași — 32 la sută, Suceava — 31 
la sută, București — 22 la sută. Cu toate că în ma
joritatea regiunilor porumbul a dat în copt, în une
le locuri, suprafețele recoltate sînt mici, sub posibili
tăți. în regiunea Ploiești lucrarea a fost executată în 
proporție de 3 la sută, iar în Dobrogea 11 la sută.

Ploile căzute în ultimele zile au constituit un 
semnal că toamna este aproape. Orice întîrziere Ia 
recoltatul, transportul și 'depozitarea produselor poa
te avea urmări negative, diminuînd producția pen
tru care a trebuit să se depună atîtea eforturi. Strîn
gerea fără întîrziere a recoltei se impune și din alt 
punct de vedere. Pe o bună parte din terenurile cu 
porumb urmează să se însămînțeze cereale de toam
nă, ceea ce impune ca aceste terenuri să fie elibe
rate fără întîrziere pentru a putea fi pregătit terenul 
în vederea semănatului.

Organele de partid au datoria să îndrume și să 
controleze consiliile agricole și uniunile cooperatiste, 
pentru ca aceste organe să dea un ajutor concret, 
la fața locului, unităților agricole în vederea grăbi
rii lucrărilor de toamnă. în timpul cel mai scurt, 
întreaga recoltă de porumb, floarea-soarelui, cartofi, 
sfeclă etc. trebuie să ajungă în magazii unde să 
fie depozitată cu grijă pentru a se evita orice pier
deri.
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Septembrie pe șantiere

IKVESTIIȚHLE
IN PERSPECTIVA
BILANȚURILOR

Publicăm în pug. a HI-a concluziile anchetei în regiunile
Galați, Urges și ^ureș-âutonomă Maghiara.

Peisaj industrial dunărean: șantierul naval Galați

Șantierul

naval Galati

A

IN

GALAȚI — La șantierul na
val din Galați a intrat în fa
bricație o noiiă serie de car
gouri de 4 500 tone destinate 
flotei noastre comerciale, pen-, 
tru transportul de mărfuri ge
nerale. Proiectul, care conține 
îmbunătățiri substanțiale față 
de primele nave româneșli de 
această capacitate, a fost rea
lizat de specialiștii Institutului 
de cercetări și proiectări na
vale — Galați. Noile nave vor 
avea o viteză de înaintare cu 
1,5 noduri mai mare decît cele 
vechi, precum și o capacitate 
de încărcare sporită. Cabinele, 
camerele de comandă etc vor 
fi concentrate la pupă, lăsînd 
loc disponibil pentru diferite 
manevre pe punte.

Făcînd parte dintr-o serie 
mare, navele sînt introduse în 
construcție pe două benzi teh
nologice paralele, • fapt 
asigură 
lucru și 
de dare

(Agerpres)

IN ZIARUL DE AZI:

H în preajma deschiderii învatămîn- 
tului de partid însemnări despre 
locurile de joaca pentru copii De
buturi poetice ii note de lector: Marx 
si Engels despre arta

DE 45 HA Raționalizarea

Pe șantierul marelui com
plex de sere ce se ridică în 
apropiere do Oradea, pe o 
suprafață de 45 de hectare, 
au început lucrările de fun
dații și cele de la sistemul de 
canalizare, la primele două 
sere, însumînd o suprafață de 
12 hectare. Au intrat, de ase
menea, în lucru pavilionul ad
ministrativ, cantina, sediile 
primelor două brigăzi, pre
cum și drumurile de acces 
prevăzute pentru această e- 
tapă de construcție a comple
xului. Primele 18 hectare de 
sere ,vor fi date în funcțiune în 
luna iunie a anului viitor, în
tregul complex — care va li
vra anual peste 8 000 tone de 
legume — urmînd să intre în 
producție la finele anului 
1969.

(Ageipres)

NOUTĂȚI LA SISTEMUL
HIDROTEHNIC „FIRIZA"

MARE (corespondentul 
Lucrările de construcții 
la Sistemul hidrotehnic 
Firiza din Baia Mare se 
sfîrșit. După cum se știe, 
construit barajul „Strîm- 

un 
peste

BAIA 
„Scînteli"). 
și montaje 
de pe rîul 
apropie de 
aici a fost 
tori" în jurul căruia s-a creat 
imens lac artificial însumînd _ 
20 milioane m.c. de apă. Forța apei 
acumulate va fi folosită, între altele, 
în orele de vîrf, și pentru furnizarea 
energiei electrice sistemului energe-

tic național. In acest scop au fost 
construite două microhidrocentralc. 
Prima, funcționează încă de anul 
trecut. Cea de-a doua a fost insta
lată chiar în corpul barajului „Strîm- 
tori" și sc află în faza finală a con
strucției. Conectate sistemului ener
getic național, cele două microhidro- 
centrale vor furniza anual circa 10 
milioane kilowat-ore energie elec
trică.

r

muncii

administrative
in-în continuarea unei 

vestigații, întreprinse în di- 
■ ferite regiuni ale țării (Ar
geș, Iași, Cluj, Bacău, Su
ceava), cu privire la orga
nizarea muncii administra
tive — prilej cu care au 
fost semnalate o seatnă de 
deficiențe, am ajuns în mod 
logic la necesitatea de a 
desprinde, din multitudinea 
de fapte și exemple acu
mulate, niște explicații și 
soluții de ordin general. în 
acest scop am consultat o 
seamă de specialiști cu ca
lificare superioară : profe
sori universitari, econo
miști, statisticieni, ingineri, 
contabili, psihologi, experți 
în calcul economic sau o- 
perațional, care, lucrînd în 
domeniul cercetărilor teo
retice sau nemijlocit în ac
tivități practice, sînt la 
curent cu diversitatea de 
aspecte pe care le ridică 
astăzi problema raționali
zării, după critefrii științi
fice moderne, a muncii ad
ministrative.

„Organizarea"

un concept di-

namic. Proiecta

rea organizării
prisma științei mo- 
acțiunea de organi- 
circuitului informa
și de evidență tre-

Prin 
derne, 
zare a 
tional 
buie să se desfășoare după 
un plan strict, cu respecta
rea unor criterii precise.

„Astăzi, rețeaua de infor
mare — 
ing. GH.
de secție în cadrul Cen
trului de
și cibernetică economică — 
se proiectează prin metode 
inginerești, ca o întreprin
dere sau ca o construcție. 
Din păcate, la noi, o ase
menea concepție nu și-a 
cîștigat creditul cuvenit. Și 
atunci se întîmplă urmă
toarea anomalie : se con
struiesc întreprinderi mo
derne, prevăzute cu teh
nica cea mai nouă, fără ca 
proiectul să cuprindă, așa 
cum se obișnuiește în ță
rile avansate, și modul ei 
de organizare. Consecința ? 
Se pleacă, în acest dome
niu, la întimplare, fapt care 
provoacă pierderi inutile 
de timp și de efort, de mij
loace materiale."

Desigur că, la fel ca și în 
celelalte activități, scopul 
organizării este realizarea 
maximei eficiențe. „Admi
nistrația trebuie să fie sim
plă, operativă și ieftină, ne 
spune tov. prof. V. PRO- 
TOPOPESCU, de la cate
dra 
din 
Din 
ale 
special costul ei, nu au fost 
suficient studiate".

Cînd se critică unele as
pecte negative din acest do
meniu — formularistică ex
cesivă, rubrici și date de 
prisos, repetări inutile etc. 
— nimeni nu se gîndește 
să elimine evidența însăși. 
Ar fi o absurditate. . Exis
tența unei evidențe clare, 
precise, complete e o con
diție indispensabilă admi
nistrării corecte, eficiente 
a mijloacelor materiale din 
întreprinderi, din economia 
națională, O astfel de evi
dență apără averea ob
ștească, ajută la valorifica
rea ci în mod economicos, 
contribuie 
ordinii și
Criticile sc îndreaptă însă

ne spune tov. 
BOLDUR, șef

calcul economic

de analiză economică 
cadrul I.S.E. București, 
păcate, aceste aspecte 
administrației, și în

la menținerea 
corectitudinii.

împotriva tendinței de 
„proliferare" a evidenței 
care constă în includerea 
unor date inutile, ce încar
că munca administrativă, 
redueîndu-i eficiența — 
deci, împotriva tendințelor 
birocratice.

în cursul investigațiilor 
noastre anterioare am dat 
exemple concludente, în
soțite de comentarii și ana
lize ce se impuneau. De 
astă dată, ne vom mărgini 
a face o singură referire 
în acest sens, citind afir
mațiile tov. CIOVÎRNA- 
CHE, director al întreprin
derii „Clujeana". După pă
rerea sa : „evidența care se 
practică în această între
prindere e prea volumi
noasă și conține foarte 
multe repetări". Chiar 
după o primă acțiune de 
raționalizare a muncii ad
ministrative sînt necesare, 
pentru ținerea evidenței, 
471 de feluri de formulare 
(din care : 55 de uz central, 
119 tipizate de M.I.U., 297 
ale întreprinderii). Majori
tatea formularelor „de uz 
intern" au fost create, așa 
cum s-a stabilit prin in
vestigații, pentru comple
tarea celor 78 „de feluri" 
de dări de seamă ce merg 
în afară (din care : 38 lu
nare, 48 trimestriale, 57 la ‘ 
sfîrșitul anului).

Desigur, trebuie avut în 
vedere că nu toate formu
larele de evidență au ace
eași pondere, întrucît unele 
din ele au o utilizare oca
zională, pe cînd altele (ca 
de pildă bonul de materia
le) sînt utilizate foarte 
frecvent. E deci adevărată 
remarca ce ne-a făcut-o 
cineva că „nu formularele 
ocazionale dau amprenta". 
Totuși, în ultimă instanță, 
criteriul după care se ju
decă eficiența evidenței, 
este cel economic. Munca 
de tinere a evidenței tre
buie să se supună cerinței : 
„maximum de randament

O stare de prealarrnă 
care însă’te deprinzi. Te 
zilnic, cauți și găsești - 
mult efort 
titor. „Mîine mă duc să vad și eu 
ce-i cu solufia aceea ' nouă’". „Săptă- 
mîna viitoare trec să-i întreb în ce 
revistă au citit-o". „Să le dau zilele 
astea un telefon, să aflu cum le-a 
ieșit, de unde au descoperit-o". Irita
rea începe să devină un component 
aproape indispensabil al tabieturilor 
zilnice. „Nu-i prea 
n-are rost să te 
compari mereu cu 
Alexandru cel Ma
re, care la vîrsta 
ta... Sînt, naivități,, 
e pierdere de timp. 
Și, pe urmă, ideea 
mea de data tre
cută a plăcut foarte mult, păcat că n-au 
admirat-o destui. De fapt, dacă mă gîn- 
desc e foarte bine dacă o aplic iarăși 
s-o vadă și alții, să se știe de ea, 
fac iar succes. Ce, Picasso nu se re
petă și el î" Monologul interior devine 
dialog, nu prea dramatic de altfel, și 
se termină iarăși la persoana întîia, ar
monios.

Cînd obișnuința de a munci, de a 
studia, de a căuta începe să se piardă, 
vidul e repede umplut de nesfîrșifcle 
șuete, de autoamăgiri întreținute une
ori de prietenii „de pahar" prin com
plimente facile. După formulele ma
gice emise în public, la teatru, în ate
liere sau prin localuri, acasă zbîrnîiala 
neplăcută totuși persistă. Uneori se în
cearcă solufia unui raid rapid în bi
blioteci, două, cinci zile, o săptămînă, 
pe îndesate, pînă la ora închiderii. Dar 
aici, în reviste și cărți, sînt lucruri care 
nu se lasă dezghiocate de. la prima 
vedere. După o scurtă goană prin pa
ginile tipărite, improvizația se răzbună : 
adesea elanul scade sau se colorează cu 
o bruscă mîndrie personală și con
știință a propriei valori, așa cum n-o 
intuiește totuși nimeni. „Simt că mai 
am rezerve prețioase în mine, le arăt 
eu lor. Dar nu așa, ca să se spună 
că i-am copiat. Nici nu-i mai citesc. Fac 
tot cum știu eu". Terapia intelectuală s-a 
terminat, cel mult mai rămîn două-trei 
sugestii sau amintiri. Și dacă se mai 
găsește și cîte un naiv care întreabă : 
„Cum stai cu lucrul fruntea se în
greunează automat, crețurile se adună 
la rădăcina nasului după un plan di
nainte stabilit, privirea încețoșată ad- 
hoc trece ca o rază laser prin interlo
cutor și răspunsul tipic răsare din vă-

găuna geniului în ebulițiune, însoțit de 
un oftai obosit : „Dar, sigur, lucrez, dar 
trebuie gîndit..." Cu timpul, ajunge 
să folosească verbul „a face'' numai 
la trecut și viitor : am făcut (cu ani 
în urmă), voi face (nu se știe cînd) — 
și numai însojit de superlative. 11 auzi : 
„in fond, în epoca noastră sîntem obli-, 
gaji, ca să zic așa, să fim propriii 
noștri impresari. Un artist fără publi
citate e un artist mort. Voi știți că eu 
nu mă laud. Dar 
toriu să se știe

este absolut obliga- 
cum mi-am gîndit 
opera". Cu timpul, 
de fapt, nevoia de 
public devine din 
ce în ce mai acu-; 
tă, de multe ori se 
suprapune chiar 
peste pofta de lu
cru, care oricum 

poate fi amînat cînd concepția e atît 
de clară și de valoroasă I Binevoitori se 
mai găsesc. Miticismul lui nenea lan- 
cu răsare dolofan și proaspăt întru
pat în forme noi, de ți-e mai mare- 
dragul. Ce dacă bem tot bere ca la 
1900, nu putem vorbi și noi de tea
trul cruzimii sau de pictura cu neon ? 
Mai ciugulite dintr-o revistă împrumu
tată „numai pînă miine", din operele 
complete digerate în două zile ale 
unui mort la modă sau din impresiile 
palpitante ale unui amic venit mai de 
mult din străinătăți, informațiile par la 
curent cu epoca. Dar avem și noi per
sonalitatea noastră, viziunea noastră și 
cînd e să ne 
începem sigur, 
arătăm noi la

(Continuare în pag. a IV-a)

cu minimum de efort". în 
acest sens, reținem afirma
țiile prof. univ. V. PROTO- 
POPESCU : „Evidența de 
orice fel — contabilă, sta
tistică, documentară (cu 
un cuvînt : „evidența scrip
tică") trebuie să fie, în pri
mul rînd, 'ieftină. Supra
încărcarea ei duce la chel
tuieli neraționale. Vina 
pentru producerea acestui 
fenomen nedorit aparține 
așa-numitelor „servicii me
todologice" din ministe
re, care se ocupă cu rațio- 

’ nalizarea registrelor, for
mularelor etc. încadrate 
cu oameni incompetenți ori 
fără experiență, care nu 
cunosc în amănunt subtili
tățile muncii administra
tive, ele au contribuit la 
crearea unor evidențe 
foarte complicate. Or, tot 
<?e este complicat înseam
nă : dezavantajos. De aceea, 
în multe întreprinderi ad
ministrația este scumpă, 
„regia costă mult". Ce tre
buie făcut ? Pe linia in
dicată de documentele de 
partid, trebuie acționat cu 
curaj în direcția simplifi
cării evidențelor și a rațio-

nalizării lor. De asemenea, 
trebuie redus numărul 
mult prea mare de indi
catori cerut, în momentul 
de față, întreprinderilor. 
Culegerea și prelucrarea 
datelor înseamnă cheltuire 
de efort, de mijloace 
teriale.

Nu este mai puțin 
vărat că tendința de 
liferare a evidențelor 
mare se datorește și unor 
„inițiative" locale, din ca
drul instituțiilor și între
prinderilor. în momentul 
de față, oricare șef de ser
viciu — competent sau in
competent în materie — 
poate introduce „raționali
zări" după cum îl taie 
capul. De aici rezultă, așa 
cum ne atrag atenția spe
cialiști de la Direcția cen
trală de statistică, o vastă 
faună de „evidențe sălba
tice", care contrazic prin
cipiile unei organizări ra
ționale. E nevoie, ne atrag 

. atenția acești specialiști,
Vasile NICOROVICI

ma-

ade- 
pro- 
pri-

Situat pe fluviul Huanpo, care-l 
străbate de la un capăt la altul, 
Șanhaiul cu cei 10 milioane de 
locuitori, ocupă din punct de ve
dere al populației, primul loc în
tre marile orașe ale Chinei și al 
treilea din lume. Văzut de sus, el 
este un imens fagure arhitectonic. 
Fiecare cartier în parte reprezintă 
un oraș cu milioane de oameni. 
Trepidanta viață cotidiană a ora
șului oferă imaginea inedită ă 
zecilor de mii de jonci și va
poare ce navighează pe marele 
fluviu și a furnicarelor de oameni 
care inundă străzile. Noțiunea de 
stradă se confundă aici cu no
țiunea de mulțime. Miile de bi- 
cicliști trec cu o viteză demnă 
de invidiat. O mică oprire la un 
stop ; la plecare parcă ar fi un

însemnări de călătorie 
din R. P. Chinesă

(Continuare în pag. a II-a)

Telegramă
Primul ministru al Turciei, Suleyman Demirel, 

a adresat președintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, o telegramă prin care exprimă mulțu
miri profunde pentru calda ospitalitate și senti
mentele sincere de prietenie de care s-a bucurat, 
împreună cu soția și celelalte persoane ofi
ciale turce, în timpul vizitei în țara noastră.

Am fost foarte îneîntat — se spune în tele
gramă —r să port discuții utile cu distinșii mem
bri ai guvernului român. Părăsesc țara dumnea
voastră fiind încredințat că relațiile noastre se 
dezvoltă mai mult ca orieînd.

roi de albine. Șoferii de auto
mobile trebuie să fie meșteri is- 
cusiji pentru a se strecura cu di
băcie printre ei.

Istoria modernă a Șanhaiului este 
dominată de momente impresio
nante ale luptei împotriva ocu- 
panfilor străini. Pînă la eliberare, 
orașul era împărțit în diferite sec- 
toare, concesionate puterilor care 
îl stăpîneau. Cartierul cu clădiri 
înalte, pe alocuri punctate de cite 
un zgîrie-nor, indică locul unde 
era concesiunea americană. Un alt 
cartier, cu case joase, de cîte 
1—2 etaje — aici era concesiu
nea japoneză ; apoi, cea engleză și 
franceză. Fiecare stăpîn și-a im
primat gusturile, stilul arhitecto
nic propriu. După cum ne in
formează gazdele, chiar și . ten
siunea electrică varia de la uri 
sector la altul.

Așa se înfățișa 
„poartă la Pacific" 
haiul era, de fapt, 
liștilor, localnicilor
voie numai truda și mizeria.

cîndva această 
a Chinei. Șan- 
orașul colonia- 
le erau rezer-

Spiridon STĂNEL

(Continuare în pag. a Vl-aj
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In preajma deschiderij

UN UTILînvâțâmîntului de partid

COLOCVIU PREGĂTITOR

O ’curiozitate din domeniul cir
culației .rutiere. StătWtica acci
dentelor ipe primul semestru ăl 
anului în curs arată că cele mai 
multe accidente provocate de 
conducători auto profesioniști nu 
se comit, cum s-ar părea, în ul- 

. itiindle ore ale ipi^gramălui 'fobo- 
saa'ță, sta’i'e nervoasă, ett>j) di în 
primele ore de luciu. Cum ex
plică acest fenomen medicii, psi
hologii, specialiștii, în. gene
ral ? Prehiciaioa unor ascm'errca 
<itae ’Statisrice i(și wi •sondaj ®răi 
amplu în rindurile •șoferilor pip- 
fesiomșri) ar putea indica îtrit 
•cauzele, dît și măsurilfe ’nece
sare.

Girul cinstei
Am ’primii ieri scrisoarea co- 

iwnckiataita wei unități mfiihite 
•diii OraroVa în care ni se relata 
umifttoarete : Soldat»! Gh. Anto
nescu d’in Mawiisia (Urziceni) a 
■primit ia unitate o telegramă 
„Vino wrțțeiil, mama moartia'-. Te
legrama et® Confirmată de pre- 
-edintele sfatului popular., Eu- 
■gen Căliți. V®rificîndu-se telefo
nic veridiciuteii telegramei, s-a 
constatat că marna soldalulai este 
bine, sănătoasă. Ce părete are 
președintele sfatului populat al 
comunei ? Nimic nu-i scuză un 
asemenea act de iresponsabilita
te

A intrat In practica comitetelor re
gionale de partid organizarea — în 
perioada 
ndului an 
— a unor 
torilor și 
de partid 
ah atentia spre atragerea ia Cursu
rile de inștruira — cu scoatere din 
producție pe timp de 3—4 zile — a 
lectorilor și propagandiștilor noi, cu 
mai puțină experiență în munca de 
propagandă, îndeosebi de la sate. 
Totodată, propagandiștii noi de la 
orașe urmează cursuri după oțele de 
producție.

Am căutat — investlgînd modul în 
care a avut loc, recent, pregătirea 
unei însemnate părți a lectorilor și 
propagandiștilor din regiunile Plo
iești și Mureș-Autshomâ Maghiară 
-- să cireumscriem unele ‘elerficnte 
calitative noi intervenite In activi
tatea de instruire desfășurată (le or
ganele regionale de partid respec
tive.

Firește, conținutul programelor a- 
cestor cursilri ne-a interesat in pri
mul rînd. Corcotarca lor evfdehția'- 
ză g.rî.i'a pentru selectarea, din mul- 
titudin'ca 'tentelor actuale, a acelora 
care su însemnătatea cea mal strin
gentă.

'Am ebnStderat că Problemele ac
tuale ale dezvoltării economică șl so- 
kittle a țarii noastre, aprecierile si 
sarcinile cuprinse in cele rftcl re
cente documente de partid trebuie 
sa formeze principalul cbnțihut al 
cursurilor — arăta tovarășul FRAN-

premergătoare deschiderii 
în învălămîntul de partid 
cursuri de instruire a lec- 
propagandiștilor. Organele 
și-au îndreptat îh acest

CISC GRtlN, director adjunct aî Ca
binetului de partid al regiunii Mu 
reș-Autonomă Maghiară. Astfel, pen
tru cunoașterea aprofundată a docu
mentelor sesiunii Marii Adunări N« 
ționale care a dezbătut politica ex
ternă a partidului și statului nostru 
am inclus în cursul pentru propa
gandiștii de la sate o expunere spe
cială pe această temă, iar pentru pro- 
bapdndiștii din Orașul Tg. Mureș a 
fost Organizat un simpozion. Politi
cii de industrializare a partidului 
rezultatelor și perspectivelor acțiunii 
de organizare pe baze științifice 
producției 
dezvoltării 
le-a-U fost 
un număr 
dezbateri, 
nea. o conferință despre patriotismul 
socialist, despre frăția dintre oame
nii muncii din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate".

La cursul din regiunea Ploiești 
lina din expunerile tlhUte îh fața 
tuturor paiuicinantilOr a fost, consa
crată moralei Comuniste. „Este cu
noscută atenția deosebită ve care o 
acordă partidul hostrU cultivării tră
săturilor moralei noi. respectării nor
melor socialiste dă tnuncă sl «intă — 
ne Sntiuea tovarășul FUOftEA RlS- 
TAOItU. membru al biroului Comi
tetului regional de nartîd Ploiești 
tată de ca am considerat, ooortun 
să-i înarmăm pe propagandiști cu o 
cît mai temeinică cunoaștere a no- 
(iunltsf. căteiforlilor Și normelor fun-' 
damentale ale moralei societății

.... .. .....  ...__ a
$1 a muncii, problemelor 
agriculturii tn regiune 
consacrate, de asemenea, 
de expuneri. consultații. 

Am prevăzut. de asetne-

Braconaj
...Și acum, o poveste vînăto- 

rească. Dai adevărată. Andrei 
Patjodi, Nieolae Pintțe și Frăn* 
else Molnar, vînători din Satu 
Mare, au plecat zilele trecute in
tr-o escapadă. Vtoatul -*- în se
zon nepermis — a fost bogat: 5 
iepuri și o căprioară. L-au îm
părțit frățește, stropindu-1 chiar 
și cu un vinișor Imn. Dat cam 
scump... Aflînd de isprava celor 
trei întreprinzători braconieri sa
dea, filială de vînătoare și pes
cuit sportiv i-a sancționat prompt: 
3 875 lei amendă, confiscarea ar
melor și excluderea din rîndul vi- 
nătOrilor. Acum, cu mîna goală 
pușcă, o să le roadă iepurii 
dul...

fiar-

E vorba
de măsuri

Nu-l mai văzusem pe Costică 
de zece ani, Știam doar că lu
crează in orașul Năsăud. Deună
zi l-am întâlnit în tren. Mergea 
la Cluj. Era același. voinic, ve
sel. Examinîndu-l mai atent, am 
rămas surprins . purta o haină cu 
mânecile pină la cot, pantalonii 
abia ti treceau de genunchi. „De 
unde ai căpătat costumul ăsta ?“ 
— l-am întrebat. „Căpătat pe 
naiba ! E luat de-a gaia. Dar la 
Năsăud nu se găsesc costume 
talia 1 măsuri mari".

Bietul Costică 1 E în ton cu 
mini-fustele. l-a uitat... comerțul 
local măsura.

Socoteală
simplă

Kt*

septembrie, Loto-Pro- 
organIZesZă un nou 
e.xoepl Ionul Pronoex-

A-

Oradea. Blocuri noi de locuințe pe malul Crișului

Foto : Gh. Vințilă

La 34 
hbstȘort 
cbrit'urs 
preș la care se atribuie în nu
măr nelimitaf autoturisme: 
„Renuuit 115", „Skoda WOii 

„Flat sad", „Trabant 
<>01” pentru variantele cîștigâ* 
toare cu 6 din 9,

Prin tragere la sorți, pentru 
variantele;cu. 5 și 4 diri 9 56 
atribuie 10 autoturisme, iar completate. . 9

pentru variantele cu 4 clin 9 
un număr do ion excursii cu 
peirceerea Revelionului 
Brașov,

Se efectuează lo extrageri a 
cîte 9 numere din 49.

Cu 30 iei se poate participa 
la tonte cele 10 extrageri în 

.. total 90 numere. Amănunte la 
agențiile Lofo-Pronosport care 
pun la dispoziție șl bilete gata

,1^

IMJS Utilii, :

!■ ’•

Era paznic (iti paza contrac
tuală), In rază lui de vigilență 
intra și fdbrica de încălță. :inie 
„13 Decembrie" din Sibiu. E 
drept, Eugen Angliei a ferit bu
nurile statului de poftele răufă
cătorilor — nu însă și de poftele 
sale. El a intrat în fabrică și a 
furat cîtdva perechi de încălță
minte, la alegere. Și acum, nor 
mal, l-au... încălțat. Un an si 
două luni — cît „îl ține" încăl
țămintea furată. Morala ? Cine 
nu plătește cu bani, plătește cu 
ani.

noastre. Expunerea pe această temă, 
ținută de tovarășul Ion Sîrbu. secre
tar al comitetului regional de partid, 
a urmărit, și, după părerea meu, n 
atins tocmai acest obiectiv impor
tant. Interesul cu care au urmărit 
participanta lo curs expunerile, nu
meroasele întrebări pe care le-au 
pus, dezbaterile vii cate au avui 
loc în seminarii ne-au confirmat ci 
ne-am orientat bine în alegerea te
melor".

Programele ambelor cursuri relie
fează, de asemenea, grija birourile’ 
comitetelor regionale de partid Plo
iești și Mureș-Autonomă Maghiară 
nontru pregătirea diferențiată a lec
torilor și propagandiștilor. Astfel, 
pentru propagandiștii de la cursu
rile de studiere a statutului P,C.R>, 
au fost prezentate mai multe ex
puneri despre principalele idei cu
prinse t în articolul tovarășului 
Nicolae CeaușescU „Rolul conducător 
ăl partidului în etapa desăvîrșirii 
construcției socialismului", cu privi
re la calitățile ihorakpoUtice’ ale co
muniștilor. dezvoltarea democrației 
interne de partid, întărirea discipli
nei de partid etc.

Este interesant de relevat că dife
rențierea programului de pregătire 
ș-a făcut nu numai în funcție de 
formele de . învațărilîflt pe caro Ur
mează să le dondufiă propagandiștii, 
Ci și de problemele spOVifice fiecărei 
regiuni. Pentru lectorii și propagan
diștii de la cercurile și cursurile de 
Studiere a problemelor economice, 
de pildă. Comitetul regitmal de 
partid Ploiești a programat o expu
nere despre tehnologia modernă în 
agricultură (mecanizarea complexă, 
folosirea îngrășămintelor, extinderea 
irigațiilor). Expunerea, ținută de tov. 
Nicolae Sadea, lector al Comitetului 
regional de partid, s-a distins prin 
claritatea cu care a evidențiat pro
blemele specifice alo dezvoltării a- 
griculturll tn regiune, prin caracte
rul ei mobilizator, lectorul dezvă
luind și lacune existente în munca 
unora din unitățile agricole care își 
aveau la curs reprezentanții lor. El 
a arătat, de pildă, carențele din u- 
nele S.M.T.-url și întreprinderi a* 
grlcole de stat din regiune în folo
sirea utilajelor agricole șl urmările 
acestor deficiențe asupra producției, 
a criticat reținerile nc.iustificate ale 
unor președinți de sfaturi populare 
și țărani cooperatori în folosirea în
grășămintelor chimice, slaba ureocu- 
pare pentru extinderea suprafețelor 
Irigate în anumite unități agricole 
etc. Sala întreagă era numai ochi și 
urechi. Expunerea — ne-au spus mai 
multi dintre participant!! la curs — 
ne-a arătat clar oroblomele asupra 
cărora; va trebu- ut Insistăm, direc
țiile in care , va trebui. s6 îndreptăm 
atenție cursantilpr.

Dezbaterile metodice programate 
Ia cele două cursuri și-au dovedit 
din plin utilitatea. Ele au oferit pro
pagandiștilor posibilitatea de- a-și 
însuși modalități de conducere a 
dezbaterilor într-un mod viu, inte
resant, metode eficiente de stimulare 
a puterii de judecată și discernămînt 
a curșanțllor. Particip pentru prima 
dată la un asemenea curs — ne-a 
spus tovarășul ȘTEFAN PĂNOIU, 
propagandist în comuna Pleașa, ra
ionul Ploiești. Apreciez tn mod deo
sebit dezbaterile metodice. Am în
vățat cu acest prilej cum să evi
tam metodele școlărești, tendințele 
de a reduce învățământul la simpla 
memorare a unor formule șt teze, 
cum șă-i facem pe cursanți să gîn- 
dească cu capul lor propriu asupra 
nroblemelor. De asemenea, ni . 
dat indicații folositoare asupra 
lului în care trebuie să legăm 
vățămîntul de aspectele concrete 
fiecare organizație, de sarcinile 
specifice, asupra felului cum să 
losim materialele intuitive".

Remarc îndeosebi — a ținut 
utblinieze propagandistul 
CIUFU, din comuna Bogza, raionul 
Rm. Sărat — grija tovarășilor care 
iu condus cursul de a împleti acti
vitățile didactice — expuneri, dez
bateri, consultații, colective sau in
dividuale — cu momente recreative 
binevenite. Mă refer la posibilitatea 
ce ni s-a oferit de a viziona, în 
incinta centrului școlar, unde s-a 
desfășurat cursul, filmul: Vizita 
conducătorilor de partid și de stat 
în regiunile Ploiești, Brașov și Bucu
rești, precum și un șir de filme 
documentare despre irigații, folosi
rea mașinilor agricole în terenuri în 
pantă ș.a., deosebit de instructive 
pentru noi, filme artistice.

Consemnînd această ultimă opinie, 
nu putem să nu observăm

la cursul de la Ploiești, programul 
a prevăzut asemenea momente de 
destindere activă, la cel de la Tîrgu 
Mureș organizatorii au fost cam 
„zgîrclți” în această privința.

Tot la capitolul deficiențelor tre
buie să înserăm și faptul că unele 
comitete raionale de nartid (Ploiești. 
Tîrgoviște), ner6spectîrid o indicație 
clară a Organelor superioare de 
partid, au trimis la curs și oameni 
cu o pregătire slabă. Ce garanție 
există că aceștia vor putea con
duce, în spiritul exigentelor ac
tuale. activitatea Utiui cefe Sau curs 
de partid ? S-a Uitat. îh acest Că> 
adevărul elementar că orice muncă 
formală se răzbună mai tîrZiU, Că 
acolo unde nu există un propagan
dist bine pregătit nici învățământul 
de partid hU se poate desfășura îh 
condiții satisfăcătoare.

Subliniem faptul Că cele două or- 
gahe regionale de partid au ăfitre- 
riat la desfășurarea cursurilor cadre 
competente, cu o bună pregătire 
ideologică și metodică, eă membri 
ăi birourilor comitetelor regionale 
s-âu aflat aproape tot timpul In 
mijlocul cursanților.

Nu putem decit să subscriem la 
cuvintele tovarășului GAVKILĂ ȘO
MAJ, directorul cabinetului regio
nal de partid Ploiești, care ne-a 
declarat: Selectarea șt pregătirea 
lectorilor și prOpftțtftrtdtștilor perltru 
noul an de învățământ nu s-a în
cheiat, firește, odată cu acest curs 
îlt perioada imediat următoare vom 
căuta să llehîdăm deficiențele care 
mai există în selecționarea lor. pen
tru că, într-ddevăr, să fie antrenați 
îiâ activitatea propagăfidiStlcă nu
mai oameni cu pregătire corespun
zătoare. Trebuie să avem perma
nent în vedere că buna pregătire 
ideologică și culturală a propagan
diștilor, capacitatea lor de a stimula 
gindlrea eursănților condiționează în 
mod hotărîtor caracterul 
tor al învățământului și 
ciența sa.

Gh.

teu, crea- 
însăși efi-

ZAMHR

Ineepînd cu luna octombrie 
a.c., asigurarea mixtă de viață 
și asigurarea de accidente — 
cele două feluri de asigurări de 
persoane pe care ADAS le pune 
la dispoziția cetățenilor — vor 
prezenta noi avantaje pentru 
cei care, lă ■ preocupările de 
zi cu zi, adaiugă și. prevede
rea, Iată cîteiva din noile re
glementări și' simplificări' me
nite să determine creșterea 
operativitățifTn deservirea asf- 
guraților.

Riscurile cuțprinse în asigu
rare se completează cu acci
dentele întîmpțlate ca urmare 
a funcționării ori, folosirii apa
ratelor și cu mimările imediate 
ale efortului lîzie excesiv șl 
Subit, determinat- de ca tiz • de 
forță majoră în. producție. în 
acest fel, răspunderea ADAS se 
lărgește, suma asigurată pîătîn- 
du-se total sau parțial și în ca
zul Urmărilor datorate aces
tor riscuri. De asemenea, du
rata de începere a răspunde
rii ADAS se reduce de lâ trei 
la două zile. Astfel, răspun
derea ADAS urmează să în
ceapă după 2 zile de la ora 
24 a zilei în care a fost achi
tată prima de asigurare.- Spo
rește în acest feti numărul Ca
zurilor în care se plătesc Su
mele CUVeniite în baza contrac
telor.

O simplificare în încheierea 
asigurărilor o constituie.preve
derea potrivit căreia asigurări
le se pot încheia fără exami
nare medicală pînă lă suma de 
lOOOO de lei. Tot în condiții 
simplificate, precum și mai 
favorabile pentru, beneficiarii 
asigurărilor, urmează să se re
zolve și cererile de plată a su
melor cuvenite din asigurare.

Pentru a veni în sprijinul 
asiguraților care, din diferite

motive, au încetat plata prime
lor la asigurările mixte de via
ță, se prevede ca reactivarea 
contractelor respective să se 
poată face parțial prin plata 
primelor restante și parția' 
prin prelungirea termenului d( 
expirare. Aceasta permite o re
zolvare favorabilă și avanța- 

. joasă și a cazurilor cînd s 
solicită reactivarea Totodată 
iii completare la. duratele ac
tuale pe care se pot închei.' 
asigurările și plăti primele li 
asigurările mixte de viață s< 
mai introduc' și alte durate 
astfel- înelt Se creează condiți' 
ca plata primelor să se poatf 
face fie pe aceeași durată pi 
care s-a contractat asigurarea 
fie p? o durată mal mică. A 
ceasta' măsură reduce cu Circ; 
50 la Sută diferența de prime 
din'tre două durate succesive 
(la o asigurare încheiată de < 
persoană în vîrstă de 30 de an: 
pe 0 perioadă zde 1(1 ani ci 
plata primelor timp de 8 an 
prima lunară este de 10.50 lei
ta 1 000 lei sumă asigurată 
dacă la aceeași asigurare pri 
mele se plătesc timp de 10 am- 
prima lunară este de 8,7'5 Iei 
Ceea ce oferă persoanelor care 
doresc să se asigure condiți- 
mai variate de alegere, în func
ție și de posibilitățile de plată 
pe care le au.
Tot la asigurările mixte de 

Viață va exista posibilitatea ca 
ăsigurații să reîntregească su- • 
mele asigurate ce s'e reduc prin 
tragerile de amortizare, ori- 
chid pe parcursul duratei con
tractului.

De unele din îmbunătățirile 
arătate mai sus vor putea be
neficia, și asigurații care au în
cheiat asigurări mixte- de viață 
și asigurări de accidente pînă 
în luna Octombrie a.c.

Balansoare ruginite
însemnări despre locurile de joacă

pentru copii

(Urmare din pag. I)

Poate-1
întîlmți

Pe unde o fi lucrând acum tî- 
nărul Dănăilă Istode din comu
na Corbu, raionul Brăila P Pă
rinții l-au dat la o școală de con
strucții, semnând un contract prin 
care se stabilea ca după absolvire 
băiatul să lucreze 0 perioadă sta
bilită acolo unde va fi reparti
zat. El însă, după ce s-a calificat 
(pe spezele școlii, ale statului) în 
meseria de zidar a părăsit locul 
de muncă, făcîndu-se nevăzut. 
Iar părinții, care mai au de în
treținut încă 5 copii mici, sini 
obligați să plătească ei școlari-
zarea gratuită a fiului necinstit 
— 4108 lei. Frumos gest de re
cunoștință față de părinți, 
de, pe ce șantier lucrează 
năilă Istode ?

Un- 
Dă-

să se Dună ordine. în mod 
hotărît si competent. în 
acest 
să se formeze, 
central, 
studiu 
mdni 
să lucreze, nu : 
mobilizați pentru o .. 
panie de raționalizare”, ci 
în mod sistematic, continuu 
și în perspectivă. Fiindcă 
problemele organizării, 
cum s-a mai spus, nu pot 
fi rezolvate odată pentru 
totdeauna. Ele trebuie în 
permanență perfecționate, 
adaptate noilor cerințe și 
împrejurări. De reținut 
încă un lucru important : 
după ce sistemul nou a fost 
elaborat, experimentat și 
introdus prin acte norma
tive, el devine obligatoriu 
pentru toată lumea, orice 
abatere trebuind Să fie 
sancționată. Cihe lucrează 
de capul său și încurcă pe 
ceilalți — plătește.

Cum să perfec
ționăm circuitul 
informațional ?

domeniu. Trebuie 
pe plan 

un colectiv 
alcătuit din 

cu experiență, care 
lucreze, nu ad-hoc, 

„cam-

de 
oa-

cuceririle științei moderne. 
In sectorul care ne intere
sează, al administrației, 
specialiștii stabilesc o le
gătură strînsă între „evi
dență" și „informație". Evi
denta ar putea fi definită 
ca „informație memorată" 
sau ca „informație stocată" 
(ing. Gh. Boldur) sau, în 
fine, ca „informație scrisă"

Desigur că, așa cum am 
mai afirmat și în cazul evi
denței, soluția constă nu 
în eliminarea oricăror in
formații, ceea ce ar fi ab
surd, ci într-o riguroasă 
selectare a lor, printr-o ju
dicioasă organizare a cir
cuitelor de transmisie. în 
acest sens ne-a vorbit tov. 
prof. dr. docent D. RUSU

de :Rubrica redactata
Ștefan ZlDARlTA
Ștefan DIN1CA 

cu sprijinul corespondenților 
„Seînteii"

Noțiunea de „informație' 
și-a făcut loc relativ recent 
în limbajul de specialitate 
al muncii administrative. 
Ea are o aplicație mai lar
gă, puțind fi intilnită ți în 
alte domenii ale vieții so
ciale, în care au pătruns

(Petre Roșea, economist). 
Oricum, din aceste definiții 
rezultă relația directă între 
cele două noțiuni, care Se 
influențează și chiar se de
termină reciproc. Un sis
tem de evidentă încîlcit 
complică și sistemul de in
formații, determinînd 
cărcarea nerațională a unor 
„canale" 
folosirea. în paralel, a unor 
circuite pentru transmite
rea acelorași date, etc. La 
rîndul lor, defecțiunile din 
circuitul informațional po! 
impieta asupra calității evi
dentelor. După cum s-a mai 
spus, o simplă „informa
ție" cerută de un for con
ducător poate declanșa o 
întreagă avalanșă de for
mulare și scripte la orga
nele în subordine.

în-
de transmitere.

de la Universitatea din Iași 
(facultatea de științe eco
nomice): „Cel mai judicios 
mod de organizare a cir
cuitelor de informații este, 
așa cum dovedește practica 
pe plan mondial, sistemul 
„în piramidă". Această de
numire provine de la fap
tul că spre forurile supe
rioare se transmit numai 
parametrii esențiali, care se 
împuținează, prin selectare 
riguroasă, pe măsură ce 
urcă de la o verigă admi
nistrativă la alta. în felul 
acesta, informațiile au un 
caracter operativ, circulă 
cu rapiditate. La noi se fo
losește. din păcate, într-o 
serie de verigi administra
tive, un sistem informațio
nal greoi, care vehiculează

ni s-au 
fe- 
în- 
din 

ei 
fo-

să
IOAN

că, dacă

Lumea copiilor i jocul, 
jucăriile, locurile de joacă. 
Toate acestea sînt cu atît 
mai variate, mai atrăgătoare, 
mai pline de farmec și fan
tezie cu cît noi, cei mari, 
dăm dovadă de mai multă 
ingeniozitate șl inventivita
te, de mai multă grijă și bun 
gust.

în genera! vorbind, edilii 
orașelor manifestă preocu
pare pentru înființarea și a- 
menajarea unor asemenea 
locuri în apropierea blocu
rilor, în zone verzi, grădini 
și parcuri. Ele sînt echi
pate cu instalații menite să 
creeze un cadru plăcut, o 
atmosferă specifică de vioi
ciune și să faciliteze dezvol
tarea unor deprinderi bune 
la copii. Numai în Capitală 
sînt 655 de terenuri de joaca 
cu o suprafață de 883 000 
m.p. în Calea Victoriei, pe 
Grivița, în cartierele Titan, 
liului-Scînteia, Parcul Vitan 
sau Floreasca se găsesc ase
menea terenuri dotate cu to
bogane, leagăne, carusele, 
balansoare, spaliere, labirin
turi, care completează și îm
bogățesc lumea copiilor. 
Cele arătate pentru Capitală 
sînt valabile pentru multe 
orașe ale țării, crearea locu
rilor de joacă, a mijloacelor 
tehnice de destindere pentru 
cei mici fiind o chestiune 
serioasă și importantă, unul

din capitolele marii griji a 
partidului pentru creșterea 
generației de mîine.

Punînd această problemă 
tn discuție, nu ne vom ocu
pa, în rîndurile de față, de 
concepția existentă în acest 
domeniu, do ceea ce ar tre
bui făcut pentru amenaja
rea unor Spații corespunză
toare, bine plasate, destinate 
locului și sportului. Este 
o temă în care specialiștii 
sînt de mult așteptați să-și 
spună cuvîntui, deoarece 
edilii unor orașe au permis 
amenajarea unor locuri de 
distracție în zone periculoa
se, de intensă circulație sau 
în apropierea unor uzine și 
fabrici, foarte multe sînt 
plasate chiar sub ferestrele 
blocurilor, dăunînd liniștii 
locatarilor și, în general, ele 
sînt insufioiente.

în articolul de față ne 
propunem să analizăm un 
alt aspect, și anume intere
sul — mai bine zis dezin
teresul — manifestat de cei 
răspunzători de întreținerea 
a ceea ce s-a făcut pînă 
acum. Amenajările respec
tive, funcționarea instalați
ilor, buna lor întreținere sînt 
legate de eforturi materiale 
ce se oglindesc și în buge
tele sfaturilor populare. în 
marile orașe, un personal 
specializat cuprinzînd cadre 
ce se ocupă de gospodărirea

o documentație cu bază lar
gă, de sus pînă jos".

Alți interlocutori ne-au 
atras atenția că cel mai 
bun sistem de organizare 
actual e cel denumit al 
„piramidei plate", care pre
supune existența unui nu- 

. măr cît mal redus de verigi 
intermediare. De ce ? Fi
indcă. așa cum arată cerce-

țările științifice în acest do
meniu, verigile intermedi
are nu numai că întîrzie 
circulația informației, dar 
ele determină și o defor
mare a ei. Or, condiția unei 
bune informații este ca ea 
să corespundă cît mai exact 
realităților „pe care le îm
bracă" și să ajungă cît mai 
repede la forurile de deci
zie. De aceste calități ale 
informației depinde în 
mare măsură și calitatea 
deciziei care se ia de către 
organele de conducere. Unii 
dintre interlocutori ' au 
mers chiar mai departe 
pînă la a afirma că de ni
velul informației depind 
înseși acțiuni de primă im
portantă. cum ar fi orga
nizarea științifică a pro
ducției, întrucît circuitul

ei, ca și circuitul nervos 
dintr-un organism uman 
reglează toate reacțiile vi
tale.

Viața modernă mai ridi
că o cerință, în acest do
meniu al informației, care, 
în raport cu cele spuse mai 
sus, ar putea să apară ca 
un lucru paradoxal. $i a- 
nume : informația trebuie 
să fie cît mai complexă *și 
cît mai completă. Volumul 
ei trebuie Să crească, fiind
că trebuie să cunoaștem cît 
mai multe din activitatea 
care se desfășoară și din 
realizările ......................
meniul în 
cine știe 
lucra mai 
sens se 
nevoia ca întreprinderile și 
instituțiile să cunoască, de 
pildă, în mod curent, indici 
referitori la activitatea u- 
nor unități fruntașe din 
țară, rezultatele 
bune dobîndite 
niul respectiv 
mondial, stadiul 
lor științifice etc.

Cum trebuie deci organi
zat sistemul informațional 
ca să corespundă unor ce
rințe atît de multiple și de 
diverse, iar cîteodată chiar 
contradictorii, pe care le 
ridică viața modernă în. 
fața întreprinderilor eco
nomice, a instituțiilor și. 
implicit, în fața . organis
melor care șe ocupă cu-ad
ministrarea lori' Iată ches-' 
tiunea la care vom încerca 
să răspundem, continuîn- 
du-ne investigația, în
tr-un articol viitor.

obținute în do
care lucrăm, iar 
mai multe va 
bine. In acest 

ridică imperios

cele mai 
în dome- 
pe plan 
cercetări-

spațiilor verzi —- are în grijă amintit nu-și pune înlreba- 
aceste locuri. Ofc, Constatăm rea : care este eficiența ba-
cu regret că personalul plătit nilor cheltuiți, ce foloase a-

duc lucrările executate ? 
Desigur, să întreții toate a- 
ceste dotări nu este ușor. 
Dar, de ce sfaturile popu
lare nu apelează la sprijinul 
cetățenilor pentru asigurarea 
întreținerii și îngrijirii tere
nurilor de joacă ? Adevărul 
este că în această direcție 
se manifestă încă pasivitate 
și din partea comitetelor de 
bloc, a cadrelor didactice 
din școli, a oiganizațiilor de 
tineret. Puținii părinți care 
veghează joaca copiilor lor 
se mulțumesc să-i retragă 
pe aceștia din mijlocul „ce
lor răi", în loc să explice 
cu tact și răbdare ce este 
rău și ce este bine, să îm
piedice deteriorările, să facă 
oficiu de arbitrii nepărtini
tori în disputele dintre cei 
mici, de pe urma cărora su
feră integritatea dotărilor a- 
cestor locuri.

Spre a face locurile de 
joacă să fie din nou puncte 
de atracție, utile scopului 
pentru care au fost create, 
nu sînt necesare nici inves
tiții, nici eforturi materiale. 
Este nevoie doar de o doză 
de inițiativă și spirit orga
nizatoric din partea sfatu
rilor populare, care să pola
rizeze în jurul lor, în acțiu
nea de îngrijire și întreți
nere a spațiilor verzi, ca și 
a locurilor de joacă, pe de
putății și comitetele de ce
tățeni din cartiere și blocuri. 
Acest lucru trebuie făcut cu 
deosebire acum, toamna, 
pentruca ceea ce există să 
nu se strice mai rău în tim
pul iernii. Și poate cu acest 
prilej se vor găsi chiar și 
posibilități de a amenaja 
alte noi jocuri de joacă și 
sport, de care copiii au a- 
tîta nevoie în marile orașe.

Vasile MILEA

și investit Ou răspunderea 
bunei lor întrețineri nu și-a 
făcut și nu-și face datoria.

Cît privește menținerea în 
bună stare a acestei catego
rii de dotări, să lăsăm si
tuația reală să vorbească. 
Cele două locuri de joacă 
din cartierul Jiului-Scînteia 
sînt, în prezent, în paragină, 
circa 80 la sută din insta
lații sînt stricate, distruse, 
buruienile au găsit aici un 
teren fertil. Același aspect 
îl prezintă și unele locuri 
de joacă din Floreasca, 
Bulevardul Miciurin, A- 
vrig, Calea Griviței și 
multe altele. So poate spune, 
pe drept cuvînt, că ele au 
încetat să mai fie puncte de 
atracție pentru cei mici. 
Căutînd, cu multă bunăvo
ință, vom găsi și amenajări 
bine întreținute — în car
tierul Mogoșoaia, iar alte 
cîteva în raionul 30 Decem
brie.

De ce s* a ajuns la aceas
tă situație ?

In primul rînd, datorită 
faptului că, odată amena
jate și dotate cu instalațiile 
tehnice, locurile de joacă 
au fost date uitării, pără
site. S-a crezut, probabil că 
leagănele, balansoarele, ca
ruselele etc. sînt niște per- 
petttum-mobile, care merg 
neunse, care nu se defec
tează niciodată, care nu tre
buie reparate. Asta dintr-un 
punct de vedere. Din alt 
punct de vedere, datorită 
faptului că cei care răs
pund — sau, mai concret, 
ar trebui să răspundă de 
locurile de joacă pentru co
pii — nu sînt controlați cu 
exigență, nu sînt trași la 
răspundere. Reiese, de ase
menea, că nimeni din cei 
care și-au dat avizul pentru 
investițiile făcute în scopul

ÎN PREMIERA

„Privește
* • ncu minie

înapoi

Teatrul „Lucia Sturdza 
premieră, vineri, 29 septembrie, în sala Studie 
din str. Alexandru Sabia 76 A — Grădina Icoa
nei — piesa lui John Osborne: „Privește înapoi 
cu minte". In distribuție: Ileana Predescu, artistă 
emerită, Gina Patriciii, Gheorghe. Oancea, Emme
rich Schaffer, Virgil Ogăseanu și Jean Reder. Re
gia spectacolului aparține lui Andrei Blaier; de
corul: Paul Bortnovschi, artist emerit; costume 
Ovidiv Bnbulac.

Bulandra" prezintă ii

J
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Galați

Exemplul „furi&lului” 
trebuie urmat și nu... 
compromis

BILANȚU
RILOR
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Cu adieri de vînt, din zi în zi mai răcoroase, și cu averse prelungite dc 
ploaie, toamna — „adversar" diiicil al constructorilor — își anunță insistent 
sosirea. Oamenii șantierelor îi cunosc tăria și nu întîmplător dau asalturi de
cisive pentru executarea unui oît mai mare volum de lucrări care să le asi
gure, ulterior, pe timp neprielnic, un larg iront de lucru în spații închise. Pe 
multe șantiere, trimestrul IV — coincide și cu termenul de predare în tune- 
țiune a unor importante obiective industriale. Momentul este, deci, extrem dc 
potrivit pentru a analiza BILANȚUL PRIMELOR OPT LUNI PE ȘANTIERELE DI 
CONSTRUCȚII, precum și factorii care accelerează sau, dimpotrivă, frîneazc 
execuția rapidă a lucrărilor.

Mai întîi, cîteva aprecieri, de ansamblu, din partea Băncii de Investiții 
Multe din principalele șantiere industriale se află cu planul pe op 
luni la „zi", sau chiar depășit. Astfel, pe 18 șantiere mari, recent ana 
lizate, stadiul lucrărilor asigură condițiile pentru punerea în funcțiune la tei 
men, sau mai devreme, a capacităților și obiectivelor planificate, întrucît lc 
unele dintre ele planul de investiții pe acest an a fost de pe acum realizat 
iar la altele sînt create premise pentru depășirea prevederilor lui. Este vorba, 
printre altele, de șantierele de la centrala electrică de termoficare București 
sud, sectorul laminoare de la Combinatul siderurgic Hunedoara, centrala elec
trică de termoficare Oradea. Demne de remarcat sînt și realizările șantierelos 
de Ia exploatarea minieră Aghireș, Fabrica de produse din azbociment Bîrsești- 
Tg. Jiu, instalația pentru fabricarea uleiurilor și a bitumului la Rafinăria Plo
iești cit și de dezvoltările de la uzinele „Electroputere" Craiova și „Tractorul" 
Brașov. Se apreciază, de asemenea, ca un fapt remarcabil, CREȘTEREA SIM
ȚITOARE, ÎN ULTIMELE 3 LUNI, A RITMULUI DE EXECUȚIE LA ZECI DE 
OBIECTIVE. Șantiere care în primele luni ale anului au înregistrat considera
bile rămîneri în urmă — Combinatul chimic Rm. Vîlcea, Fabrica de nasturi 
București, dezvoltarea întreprinderii „Țesătura"-Iași, Combinatul chimic Turnu- 
Măgurele, instalația de metanol de la Combinatul chimic Victoria — au reușit 
să se apropie simțitoi de stadiul normal al lucrărilor înscris în grafice și în 
plan. La fel și șantierele de la Uzina de mașini grele București, Combina
tul de hîrtie și celuloză Suceava, Fabrica de tricotaje tip lină București, dez
voltarea întreprinderii de pielărie și încălțăminte Cluj.

Este meritul indiscutabil al constructorilor și beneficiarilor, al proiectan- 
țil.or și furnizorilor de utilaje tehnologice, al organelor și organizațiilor de 
partid, care prin eforturi unite, prin măsuri energice și un control exigent al 
lucrărilor au reușit — în cazul șantierelor amintite — SA MENȚINĂ UN RITM 
CONSTANT, SUSȚINUT, DE LUCRU, SA-L ACCELEREZE, FRUCTIFICÎND LA 
UN NIVEL RIDICAT PROPUNERILE ȘI INIȚIATIVELE DESCĂTUȘATE DE OR
GANIZAREA ȘTIINȚIFICA A PRODUCȚIEI ȘI A MUNCII. Așa stînd lucrurile, 
cum se explică unele cazuri — printre ele aflîndu-se șantiere cu obiective ale 
căror termene de dare în funcțiune expiră peste puțin timp — în care 
execuția lucrărilor continuă să se desfășoare într-un ritm cu totul nesalisfă- 
cător? Aproape în exclusivitate, RĂMÎNERILE ÎN URMA SE DATORESC FAC
TORILOR SUBIECTIVI, NEGLIJENTEI ÎN APROVIZIONAREA ȘANTIERELOR CU 
UNELE MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI UTILAJE TEHNOLOGICE, SLABEI 
ORGANIZĂRI A PRODUCȚIEI SI A MUNCII, LIPSEI DE FERMITATE DIN PAR
TEA MINISTERELOR TITULARE DE INVESTIȚII ȘI A ORGANELOR DE CONTROL 
ÎN APLICAREA ACELOR MASURI ENERGICE CARE SĂ CONTRACAREZE DE
FICIENȚELE, SÂ IMPULSIONEZE REDRESAREA RITMULUI LUCRĂRILOR.

Bunăoară, în repetate rînduri, „Scînteîa" a analizat mersul nesatisfăcător 
al lucrărilor pe unele din șantierele întreprinderii textile Galați, Fabricii de 
zahăr Buzău, Complexului de morărit și panificație Iași, Fabricii de confecții 
Craiova, Fabricii- de conserve Caracal, centralei electrice de termoficare Eor- 
zești, dezvoltării întreprinderii „Dorobanțul". Totuși, semnalele sosite recent de 
pe unele din aceste șantiere consemnează prea puține și firave progrese, care 
nu sînt de natură să contrabalanseze deficiențele, să imprime un puternic revi
riment stadiului de execuție a lucrărilor. Nu mai revenim la aceste șantiere, în 
speranța că cel puțin acum, in ceasul al 12-lea, situația lor se va îmbunătăți în 
scurt timp. în schimb, am îndreptat investigațiile anchetei spre alte șantiere 
din regiunile Galați, Argeș, Mureș-Autonomă Maghiară.

Construcția primului fur
nal de 1 700 mc de la Com
binatul siderurgic Galați a 
atins cota maximă de înăl
țime. El urmează să fie dat 
în exploatare la începutul a- 
nului viitor. Acum se mon
tează ultimele utilaje, se e- 
xecută finisajele și. peste pu
tină vreme vor începe pro
bele „la rece". Dar, pentru 
ca furnalul să producă, tre
buie puse mai întîi în func
țiune fabrica de aglomerare 
a minereului, împreună cu 
gospodăria de materii prime 
și materiale. Potrivit grafi
celor, aceste lucrări trebuie 
terminate și predate pînă la 
31 decembrie a. c. La 1 no
iembrie vor sosi aici prime
le cantități de minereu și 
cocs. Pînă acum două luni, 
la aceste obiective lucrările 
erau serios întîrziate, atît la 
stadiul fizic, cît și valoric — 
cu circa 3 milioane lei. A- 
naliza întreprinsă de către 
Comitetul regional Galați al 
P.C.R. și Ministerul Indus
triei Metalurgice, împreună 
cu conducerea întreprinderii 
de construcții și montaje si
derurgice din localitate, a 
fost urmată de măsuri ope
rative, eficace. Restanțele au 
fost zi de zi absorbite, prin 
intermediul ritmului tot mai 
accelerat de execuție a lu
crărilor de construcții-mon- 
taj. Planul s-a depășit și se 
depășește constant, decadă 
de decadă, lună de lună.

— S-a acționat cu întrea
ga responsabilitate necesară 
— ne-a spus ing. Cornel Ca
zan, directorul general al 
întreprinderii de construcții 
și montaje siderurgice Ga
lați. Mai întîi, a fost exami
nată situația ■ fiecărui lot- și, 
îi» primul rînd, lucrările în
tîrziate : silozul de materia
le, stațiile de concasare a 
calcarului, cocsului și mi
nereului, tunelul de benzi de 
sub calea ferată de la sta
ția est și altele. împreună cu 
beneficiarul și proiectantul, 
s-au revizuit unele soluții de' 
execuție, în scopul perfec
ționării lor. S-a extins mun
ca după grafice bine de
terminate pînă la echipe și 
alte formații de lucru, pro- 
cedîndu-se, totodată, și la o 
mai bună repartizare și fo
losire a forțt'i de muncă și a 
utilajelor. |

Nu intenționăm să mini
malizăm deloc strădaniile 
depuse în ultimele luni de 
colectivul acestei întreprin
deri, ci să precizăm că rea
lizările amintite se datorea
ză fructificării rezervelor in
terne, organizării raționale a i 
nroducției și a muncii, pro- S 
blemc care trebuiau să stea 9 
de la început în centrul a- I 
tenției conducerii acestei g 
unități economice.

Ce se constată pe șantier ? 
în mai puțin de două luni, 
s-au săpat și compactat, pe 
terenul ocupat de gospodă
ria de materii prime și ma
teriale, circa 1 milion metri 
cubi pămînt. Prin organiza
rea folosirii utilajelor în 
„cascadă", cum spun con
structorii, s-a obținut o e- 
conomie de timp de cel pu
țin 45 de zile. Tov. Alexan
dru Asullanei, inginerul șef 
al întreprinderii de con
strucții și montaje siderurgi
ce Galați, ne înfățișează și 
alte amănunte de pe șantie
re. „La fiecare obiectiv în 
lucru a fost întărită asisten
ța tehnică. S-a dublat nu
mărul inginerilor, atît la lu
crările de construcții, cît și 9 
la cele de montaj, iar ana- s 
lizele zilnice, la fața locu
lui, urmate de măsuri ope
rative, au permis înviorarea 
rapidă a ritmului de lucru. 
S-a îmbunătățit substanțial | 
aprovizionarea cu materia- °

le“. în prezent, cînd terme
nul de punere în funcțiune 
se apropie, aflăm că un 
accent deosebit se pune, nu 
atît pe realizările valorice, 
cît mai ales pe cele fizice. 
La fiecare obiectiv nomina
lizat în parte, se întocmesc 
zilnic note de probleme, ca
re sînt apoi operativ rezol
vate, pentru a se preîntâm
pina orice fel de neajunsuri.

„Fluxul” succeselor este 
evident și el confirmă fap
tul că situația „critică" a 
fost, intr-adevăr, depășită, 
în acest caz, are cineva 
dreptul să se complacă în 
automulțumire ? întrebarea 
nu . este deloc inoportună 1 
Să explicăm. Darea la 
termen în funcțiune a fabri
cii este condiționată de so
sirea pe șantier a motoare
lor de curent continuu pen
tru prima linie de aglomera
re, de terminarea montaju
lui electrofiltrelor, de asigu
rarea în întregime a apara- 
tajului electric și a peste 600 
tone construcții metalice. 
„De la data sosirii acestor 
utilaje pe șantier, ne asigu
ră directorul general al 
I.C.M.S.-Galați, noi, con
structorii am putea preda fa
brica de aglomerare la re
cepție în cel mult 30 de 
zile. Dacă mîine (n. r. — 
discuția a avut loc cu pu
țin înainte de’ 15 septem
brie a. c.) am avea tot ce 
ne trebuie, la 15 octombrie 
fabrica ar putea fi pusă în 
funcțiune".

Beneficiarul știe prea bine 
acest lucru, dar deocamdată 
invocă în apărarea sa tot fe
lul de greutăți „obiective", 
dînd vina pe... furnizorii de 
utilaje tehnologice. în acest 
fel, el refuză ofertele con
structorului de a termina cît 
mai repede lucrările la o- 
biectivul respectiv. Ca urma
re, ceea ce s-a cîștigat prin- 
tr-o fructuoasă concentrare 
de eforturi riscă să fie com
plet irosit, acum, în ultimul 
moment, cînd fiecare ceas și 
fiecare zi sînt hotărîtoare 
pentru predarea Ia termen a 
fabricii de aglomerare. Este 
clar că „refluxul” nu trebuie 
să se producă I Acesta este 
cuvîntul de ordine al pla
nului de investiții, al ter
menelor, al eficienței în fa
voarea economiei naționale. 
Va trebui însă ca beneficia
rul să nu mai lase ca a- 
provizionarea cu utilaje, e- 
chipament electric, tehnic și 
cu unele materiale, să se i 
desfășoare de la sine, gra- 3 
ție bunăvoinței unuia sau S 
altuia dintre furnizori.

Acești factori de răspun
dere, beneficiarul și minis
terul de resort, care au 
mari responsabilități morale 
și materiale, au datoria să 
se zbată din răsputeri pen
tru a-i convinge și chiar a-i 
.obliga pe furnizorii de u- 
tilaje, echipamente și ma
teriale să-și respecte an
gajamentele asumate. în 
acest sens, nici un efort 
nu trebuie precupețit. Fa
brica de aglomerare a mi
nereului de la Combinatul 
siderurgic Galați este un o- 
biectiv de extremă importan
ță, care condiționează ne
mijlocit punerea în funcțiu
ne a primului furnal și a | 
oțelăriei. Ea. oțelăria, trebuie 
să producă începînd cu tri
mestrul I al anului viitor. 
Tocmai de aceea, este strict 
necesar ca conducerea Mi
nisterului Industriei Meta
lurgice să intervină cu mă
suri deosebit dc energice, să 
facă uz de toate mijloacele 
posibile, care să garanteze 
respectarea termenului de 
nunere în funcțiune a fa
bricii de aglomerare a mi
nereului.

întreprinderea de stofa 

„Ărgeșeana“-Pitești

0 preferință a con- 
structorilor: „bătuta 
pe loc“

în regiunile: 
•GALAȚI
• ARGEȘ
• MORES^AUTOHOMĂ

MAGWARÂ

Investigațiile le-ani mutat 
în... partea de nord a ora
șului Pitești. Aici, urmează 
să se construiască mai mul
te obiective industriale pro
ducătoare de bunuri de larg 
consum. Concret, este vor
ba de întreprinderea de 
stofă „Argeșeana", de o fa
brică de bere și alta de pîi- 
ne, de dezvoltarea între
prinderii „Textila", cît și de 
un Combinat de articole 
tehnice din cauciuc și o fa
brică de încălțăminte (ulti-

mele două obiective urmea
ză să fie „atacate"). Prin 
construirea noilor obiective 
industriale aici se va crea o 
puternică zonă industrială, 
care, completată cu între
prinderile existente și cele 
aflate în construcție — dai 
din alte ramuri — va con
feri. Piteștiului rangul dc 
marc și puternic centru in
dustrial.

Cum se desfășoară lucră- g 
rile la obiectivele amintite ? jj 
Anevoie și în ritm nesatis- I

făcător. Vizităm șantierul fa- I 
bricii de stofe „Argeșeana". 
Noua unitate are termen de 
punere în funcțiune în tri
mestrul II 1969 pentru o ca
pacitate de 3 000 tone fire, 
urmînd ca în trimestrul IV 
al aceluiași an să intre în 
producție, cu o capacitate 
de 6 milioane mp țesături 
din lînă, la nivelul unui an. 
Lucrările au fost începute 
de constructor — întreprin
derea de construcții nr. 8 
București — în luna aprilie 
a. c., cu toate că finanța
rea a fost deschisă mult mai 
devreme. Iar, constructorul, 
în loc să depună toate efor
turile pentru a recupera ră- 
mîncrea în urmă, s-a com
plăcut în a agrava decalajul, 
neîndeplinind planul nici 
valoric și nici fizic. Din pla
nul valoric anual' de 25 mi
lioane Ici, pînă în luna au
gust, inclusiv, s-au realizat 
doar 8,9 milioane lei, adică 
36 la sută. Scăzînd cele 
6 250 000 lei, cît reprezintă 
lucrările de organizare , a 
șantierului, valoarea lucrări
lor de bază se ridică la nu
mai 2 650 000 lei, ceea ce 
reprezintă abia 14 la sută 
din prevederile planului a- 
nual. O situație sub orice 
nivel critic. Aceasta obligă 
ca de acum încolo, cînd 
timpul se înrăutățește, să se 
realizeze mult mai mult de- 
cît în lunile de vară, cu toa
te că beneficiarul ne-a vor
bit despre o „fatală imposi
bilitate" a îndeplinirii pre
vederilor planului anual.

în ce constă, după păre
rea beneficiarului, principa
lele cauze care au generat 
și mențin ritmul total neco
respunzător de lucru pe a- 
cest șantier ? Ing. Ștefan 
Danciu, directorul general 
al fabricii, ne-a spus :

— Noua unitate este con
siderată, cred, ca o cenușă
reasă de către cei de la în
treprinderea de. construcții 
nr. 8 București. Faptele do
vedesc această apreciere. 
Dacă pînă acum, pe timp fa
vorabil, s-a lucrat slab, ce o 
să se întîmple, mai încolo, 
cînd vin ploile și ninsoa
rea ?

Sintetizate, cele relatate 
mai departe de beneficiar se 
rezumă la : a) proasta orga
nizare a muncii încă de la 
începerea construcției, du
blată de insuficienta punere 
la punct a tehnologici de e- 
xecuție a lucrărilor ; b) fo
losirea nerațională a utilaje
lor de construcție cît și lip
sa altora, solicitate ; d) for
ță de muncă insuficientă, 
precum și lipsa personalului 
calificat de supraveghere si 
îndrumare tehnică ; d) spri
jinul întîmplător, acordat 
șantierului de Ministerul In
dustriei Construcțiilor, ca 
for tutelar.

Caracterizarea prezentă 
este cu atît mai gravii pen
tru constructor, cu cît be
neficiarul s-a străduit să 
creeze condiții optime acti
vității șantierului. El a pus 
în întregime la dispoziția 
constructorului documenta
ția pentru lucrările aferente 
fabricii textile „Argeșeana". 
Dar ce folos 1 Constructorul 
nu s-a apucat imediat și se
rios de lucru. Au lipsit la 
început motopompele de ab
sorbție, apoi, o vreme, niște 
buldozere. Cînd aceste uti
laje au sosit, ele au fost 
plimbate de colo-colo. fără 
un program precis. Vibra
toarele, și așa puține, mai 
mult stau, întrucît sînt stri
cate. Un autoscreper, care 
s-a defectat, în loc să fie re
parat și folosit la lucrări co
respunzătoare s-a trimis să 
transporte... pietriș.

Referitor la forța dc mun
că, după ce că se simte in- g 
suficiența ei, mai e folosită I 
și cu productivitate scăzută, g 
Am văzut formații întregi de j 
betoniști și alte categorii dc 8 
constructori stînd degeaba 
în așteptarea unor materia
le. Nimeni nu se alarmează 
de timpul care se pierde iai 
conducerea șantierului 'se 
plînge că pleacă oamenii 
de pe șantier. Vîrf la 
toate pune indisciplina. 
Cu o exactitate demnă 
de relatat se lasă lu
crul pentru masă la ora 12. 
La reluarea lucrului, însă, 
nu mai este vorba de așa 
ceva. Șantierul pare deseori 
părăsit chiar și la orele 13,30 
sau 13,45. „Punctualii", sub 
privirea șefilor de lot, de 
brigăzi și echipe, se aciuiesc 
la umbră, sau Ia soare, dună 
cunj e vremea, și uită că o- 
rele trec.

— Au lipsit cadrele califi
cate, încearcă o justificare 
șeful de lot, maistrul Vitalie 
Ghiriță. Multe luni, pe acest 
șantier de mare amploare eu 
am fost singurul om califi
cat. Abia în ultima vreme 
s-au angajat doi maiștri și 
un> inginer stagiar.

S-au angajat doi maiștri și 
un inginer stagiar, dai e- 
fectele nu se văd încă. în
deosebi, în timpul nopții, 
oamenii nu sînt îndrumați 
dc nimeni. Din această cau
ză s-au înregistrat defec
țiuni la calitatea lucrărilor, 
precum și lucrări necxeCula- 
te în succesiunea lor fireas
că.’ Pe șantier nu au fost în
tocmite grafice de lucrări. 
„Ca să nu sară în ochi ră- 
mînerile în urmă" — spunea . 
cineva cu ironie.

Absența unor materiale de 
construcții constituie, de a- 
semenea, o frînă în execu
ția ritmică a lucrărilor pe 
șantier. Zilnic se constată 
minusuri, de zeci de tone

de beton. Grupul nr. 85 de 
șantiere Pitești nu are .încă 
pusă la punct baza materia
lă aferentă acestei zone in
dustriale. Bunăoară, micro- 
balastiera a fost organizată 
cu întîrziere, iar stația dc 
betoane mai mult „zace" și 
ruginește decît lucrează. 
La rampele de descăr
care Bascov și în fața în
treprinderii „Textila" există 
imense cantități de materia
le de construcție deteriora
te — cine va suporta aceste 
pierderi, nu se știe '—: în 
vreme ce constructorii invo
că lipsa lor. Pentru închide
rea halei de la filatură nu 
s-a asigurat pînă acum nici 
o cincime din fîșiile prefa
bricate. în plus, nu sînt încă 
rezolvate unele probleme 
privind aprovizionarea cu e- 
nergie electrică și termică, 
eliberarea unor amplasa
mente, din care cauză Trus
tul II instalații București 
nu-și poate organiza lucră
rile de canalizare și alte a- 
semenea lucrări auxiliare.

Deficiențele semnalate de 
anchetă sînt cunoscute de 
multă vreme de organele 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor. Unii din specia
liștii ministerului și chiai 
din conducerea lui au venit 
pe șantier de cîteva ori. La 
fața locului a fost, de pildă, 
directorul general tehnic 
Ștefan Dima, care a parti
cipat la unele analize comu
ne ale beneficiarului și con
structorului. El și-a notat în 
carnet problemele, s-a an
gajat că va informa condu
cerea ministerului, a promis 
ajutor. Și atîta 1 Pe șantier 
a venit de 4—5 ori chiar ad
junctul ministrului, tov. A- 
postol Chiriță, care nu a re
zolvat însă decît parțial u- 
nele din gravele neajunsuri 
sesizate. Dacă nici cadrele 

■ superioare din ministerul a- 
mintit nu pot să soluționeze 
problemele, se întreabă pro
babil conducerea șantierului 
și a întreprinderii, atunci 
noi ce putem face ?

Preferința constructorului

pentru „bătuta pe loc" este 
■ evidentă. Se pune însă o în
trebare : în acest caz discu
tat, precum și în altele ase
mănătoare, beneficiarul nu 
are nici o vină ? Nu atît di
rectorul sau inginerul șef al 
viitoarei întreprinderi, cît di
recția . generală respectivă 
din ministerul tutelar, cadre
le de conducere ale titularu
lui de investiții. Vina și răs
punderea lor, a direcției ge
nerale respective, a ministe
rului beneficiar și titular de 

' investiție'-’sînt cel puțin tot 
atît de mari ca și cele ale 
constructorilor. De ce ? Mi
nisterului tutelar i s-au re
partizat fondurile de investi
ții prin planul de stat și, ca 
urmare, el este titularul 
principal al răspunderii în 
fața partidului și guvernu
lui. pentru modul în care se 
utilizează acești bani ai sta
tului. în acest context, mi
nisterul beneficiar dispune 
de pîrghii energice de in
tervenție și are îndatorirea 
să le pună în mișcare nu 
numai cînd „cuțitul a ajuns 
la os" ci, mai ales, preven
tiv. Nu le pune însă în miș
care, admițînd compromi
suri, întrucît însuși ministe
rul tutelar furnizează astfel 
de 
tica
titularii de investiție, cînd 
conducerea ministerului be
neficiar analizează temeinic 
și multilateral cauzele unor 
neajunsuri și de. comun a- 
cord cu ceilalți factori sta
bilesc măsuri energice, acti
vitatea șantierelor se învio
rează, ritmul de lucru crește. 
Așa trebuie să se procedeze 
și în cazul de față. Iar dacă 
problemele nu se pot solu
ționa, se impune ca titularul 
de investiție să se adreseze 
celor mai înalte foruri, înfă- 
țișînd variantele de interven
ție, întreținînd un climat de 
confruntare a soluțiilor me
nite să accelereze lichidarea 
carențelor în activitatea șan
tierelor, obținerea acelui 
„puls" vioi în îndeplinirea 
planului de investiții.

compromisuri. Prac- 
arată că atunci cînd

56% (după 8 luni)
notă de corigență!

o

încheiem ancheta cu o 
convorbire purtată cu tov. 
Mircea Fodor, directorul 
Sucursalei regionale Mureș- 
Autonomă Maghiară a Băn
cii de Investiții :

— Pe ansamblul regiunii, 
în primele opt luni s-au e- 
xcculat lucrări a căror va
loare reprezintă 56 la sută 
din planul anual. Desigur, 
este o situație nesatisfăcă
toare, rămînerile în urmă 
semnalîndu-se îndeosebi la 
lucrările de construcții. în 
ce privește lucrările de mon- 
taj-ansamblu, realizările sînt 
mai bune — aproape 70 la 
sută din prevederile planu
lui pe acest an. Dintre șan
tierele cu rezultate demne 
de remarcat se distinge cel 
al Termocentralei lernut. 
Aici a fost dat în funcțiune, 
cu 90 de zile înaintea ter
menului planificat, ultimul 
grup de 200 MW, realizîn- 

■ du-se astfel capacitatea fi
nală proiectată, dc 800 MW.

— După cum se vede, re-’ 
zultatele ceva mai bune la 
montaj se datoresc contribu
ției... Termocentralei lernut, 
care acoperă astfel o parte 
din rămînerile în urmă ale 
altor șantiere.

— Observația este cu to
tul îndreptățită. Față de 24 
de lucrări, cît cuprindea pla
nul semestrului II de puneri 
în funcțiune, s-au realizat 
numai 14. Cea mai impor
tantă lucrare nedată în ex
ploatare este dezvoltarea Fa
bricii de cărămizi din Tîrnă- 
veni. Din această cauză, nu
mai în luna iulie a. c. s-a 
pierdut 
900 000 
lente cu
zeci de mii de lei. în ace
eași situație se află și Com
plexul comercial Toplița, 
stația de epurare de la Fa
brica de geamuri Tîrnaveni, 
canalizarea microraionului 
Tudor Vladimircscu din Tg. 
Mureș, podul de beton ar
mat de la Leordeni și al
tele.

Economia națională conta 
pe punerea în funcțiune a 
acestor obiective. Producția 
unora dintre ele conta și era 
înscrisă în diverse contrac
te. Nefiind date în exploa
tare, s-au adus prejudicii e- 
vidcnle celor care așteptau 
aceste produse. Aceasta pe 
de o parte. Pe de altă parte, 
se știe că în aceste lucrări 
și obiective s-au investit im
portante fonduri de investi
ții. Odată puse în funcțiu
ne, lucrările și obiectivele 
începeau să dea producție, 
să fie Utile și, ca urmare, 
se putea începe recuperarea, 
în favoarea economiei, a 
banilor cheltuiți. Nici acest 
impei ativ 
în fine, 
exploatare a lucrărilor și o- 
biectivclor respective creștea 
aportul regiunii la volumul 
bunurilor materiale ale eco
nomiei. Se poate aprecia, ți- 
nînd seama de implicațiile 
enumerate, că rămînerile în 
urmă, tocmai în faza 
nalizare a fondurilor 
vestiți! au declanșat 
cințo care depășesc

o producție de 
cărămizi, echiva- 
un beneficiu de

nu s-a realizat, 
prin darea în

de fi
de in- 
conse- 
cadrul

repede. Nu s-a întîmplat așa. 
Dovada : în 8 luni, din.pre
vederile planului anual s-au 
realizat 44 la sută în pri
mul caz și 39 la sută în cel 
de-al doilea. Eforturile de
puse în ultimul timp nu au 
fost în stare să contracareze 
„moștenirea" grea din pri
mul semestru al anului.

— Remarca își păstrează 
valabilitatea și în cazul șan
tierelor obiectivelor, indus-, 
triale ?

— în cea mai mare parte. 
Amenajarea secției de cără
mizi a fabricii din Mureșeni, 
de exemplu, executată de 
Șantierul 507 construcții Tg. 
Mureș, este acum rămasă în 
urmă tocmai datorită, ritmu
lui nesatisfăcător de execu
ție din primul și chiar al 
doilea trimestru. Și conse
cințele se țin „lanț". De a- 
semenea, neasigurarea la 
timp a frontului de lucru la 
cuptoarele tunel, pentru 
subantrepriza întreprinderii 
3 izolații București, a întîr- 
ziat mult realizarea lucrări
lor de zidărie, periclitînd ter
menul de punere în func
țiune. Mai trebuie amintite 
și unele păcate ale unor fur
nizori dc utilaje tehnologice 
care au uitat, pur și simplu, 
că au de respectat un con
tract economic. Cazuri 
concrete : atelierele „9 Mai" 
și Fabrica 
ambele din

Spuneam 
beneficiarii . 
nu au luat 
consecințele 
termenului de dare în ex
ploatare a lucrărilor și o- I 
biectivelor. Dar, în cazul în i 
care ei nu țin seama de pro- I 
pria experiență tristă, și to- I 
lerează, de la lună la lună, i 
de la trimestru la trimestru, ! 
deficiențele ? Cu greu se I 
poate găsi un calificativ, ca- i 
re să aprecieze realist o a- 
semenea poziție. Pe aceste I 
șantiere există organizații de i 
partid. Ce au întreprins ele 
în scopul redresării activi- ’ 
tății șantierelor ? Nimeni nu I 
poate da un răspuns în fața 
procentelor debilitate, a ră- I 
minerilor în urmă nepermis j 
de agravate în realizarea 
prevederilor planului. Statul ‘ 
a pus la dispoziție șantiere- I 
lor regiunii milioane și sute 
de milioane de lei, în scopul I 
ridicării potențialului ei in- | 
dustrial. Unde s-a mai vă
zut ca acești bani să nu fie 1 
fructificați la maxim, în cel 1 
mai scurt timp ? Se zice : 
„dar noi am analizat...". A- I 
nalize formale, analize „de < 
acoperire", din moment ce 
deficiențele au fost „pasate" | 
dintr-un proces verbal în al- . 
tul, iar la „bilanțurile" pe
riodice se consemnau alte și I 
alte neajunsuri. Nimeni și , 
nimic nu poate justifica si
tuația creată. Procentul de I 
56 la sută în 8 luni e prea , 
grav pentru a mai cheltui, 
deocamdată, timpul cu ana- I 
lize și justificări. i

Totuși, situația descrisă se 
datorează și unor cauze de I 
planificare. E vorba de eșa- ! 
lonarea nerațională a terme- I 
nelor de punere in funcțiu- ' 
ne a noilor lucrări și obiec- I 
tive. Acum, majoritatea’loi 
sînt împinse spre sfîrșitul a- I 
nului. Cîteva exemple : lu- | 
crările de amenajare a Fa- I 
liricii- de cărămizi Mureșeni. ' 
dezvoltarea și sistematizarea I 
Fabricii de conductori Tg. ! 
Mureș, a Congelatorului de 1 
unt de la ICIL Tg. Mureș, | 
depozitul de produse finite i 
de la Fabrica de conserve ‘ 
din Tg. Mureș, instalați.' I 
pentru oxid de zinc de la ' 
Combinatul chimic Tîrnă- 1 
veni și multe altele. Situa- I 
ția se repetă aidoma an de 
an și în ce privește construe- 1 
țiile de locuințe. O asemenea I 
eșalonare, fără exagerare, în
lesnește indisciplina terme
nelor și contravine celor ma: I 
elementare calcule de efi
ciență. Ea împinge, tptoda- - 
tă. și pe furnizorii de utilaje I 
tehnologice să adopte ace
eași poziție, de amînare a 
livrărilor, de aglomerare a | 
lor, aceștia devenind în 
timă instanță „coautori" 
nerealizării planului de

1 vesti ții.
★

de ventilatoare, 
București.
că e anormal că 
. și constructorii 
t în considerare 

nerespectării

fiecăreia dintre lucrări, fie
căruia dintre obiective. E 
total anormal că beneficiarii 
și constructorii nu au s-luat 
în considerare, nici în parte, 
aceste consecințe, că au per
mis, cu bună știință, .pro
ducția" de pierderi, în loc 
de producția unor bunuri 
materiale. Nc-ain interesat : 
cum justifică constructorii a- 
ceste nepermise încălcări a 
termenelor de punere în 
funcțiune, stabilite prin 
lege ?

— Propriile lor deficiențe 
sînt atît de evidente îneît 
nici n-au ce jtlstifica. Ele se 
referă la atacarea cu mare 
întîrziere a lucrărilor și o- 
biectivelor, la organizarea 
rudimentară a muncii, fapt 
Ce a determinat înregistrarea 
unor ritmuri de execuție to
tal nesatisfăcătoare, atît pe 
șantierele Trustului regional 
de construcții, cît și la Șan
tierul 507 construcții Tg. 

’Mureș.
— Cel puțin s-au tras în

vățămintele cuvenite, pentru 
ca asemenea deficiențe gra
ve să nu se mai repete în 
cazul altor lucrări și obiec
tive, ale căror termene de 
predare se apropie cu pași 
repezi ?

-— Prea puțin, din păca
te. începerea abia în ulti
mele zile ale anului trecut 
a lucrărilor de la Ferma de 
selecție a materialului por
cin de elită de la Gorncști 
și Complexul avicol de la 
Ungheni a determinat un 
ritm de muncă sub orice cri
tică în tot cuprinsul trimes
trului I a. c. Se aștepta și 
era obligatoriu ca restanțe- 

să fie recuperate cît mai
★

Pînă la slîrșitul anului mai sînt cîteva luni. 
Pe măsură ce ele trec, cu atît DEVINE MAî 
STRINGENTA NECESITATEA ACCELERĂRII RIT
MULUI DE EXECUȚIE PE ȘANTIERE, CONCOMI
TENT CU ASIGURAREA FRONTULUI DE LUCRU 
CORESPUNZĂTOR PERIOADEI DE IARNA. Aceste 
imperative au o deosebită însemnătate, dai fi
ind nota gravă a anului 1967 în contextul pro
gramului de investiții ale cincinalului. NECON
DIȚIONAT, BILANȚUL REALIZĂRII PLANULUI DE 
INVESTIȚII PE ACEST AN TREBUIE SÂ FIE PO
ZITIV/ Acesta este cuvîntul de ordine. De aceea, 
în toate cazurile comentate, ca și. in altele,'NICI 
UN EFORT NU TREBUIE CRUȚAT, ÎN TIMPUL 
CARE A MAI RĂMAS PÎNA LA SFÎRȘITUL ANU
LUI, PENTRU A SE TRANȘA ÎN FAVOAREA ECO
NOMIEI DISPUTA CU NEAJUNSURILE ȘI TOLE
RAREA LOR. Căile și mijloacele sînt cunoscute, 
EXISTENTE PE UNELE ȘANTIERE. Important este 
ca ORGANELE ȘI ORGANIZAȚIILE DE PARTID 
SA-ȘI EXERCITE CU EXIGENȚA DREPTUL LOR DE 
CONTROL asupra folosirii acestor căi și mij
loace, să uzeze, cînd situația impune, de cele 
mai energice măsuri împotriva acelora care ne
socotesc necesitatea îndeplinirii riguroase a pla
nului de investiții — lie că sînt constructori sau 
beneficiari, proiectanți sau furnizori de utilaje. 
Cît privește ministerele beneficiare și titulare de 
investiție, lucrurile sînt clare. Repetăm, ele răs
pund, în esență, de realizarea integrală a sar
cinilor ce le revin din planul de investiții, de 
recuperarea rămînerilor în urmă pe unele șan
tiere. Reintrarea urgentă în grafice și depășirea 
prevederilor lor, pentru ca planul de investiții 
pe toate șantierele să fie îndeplinit necondițio
nat — iată sarcina primordială a ministerelor 
beneficiare și a conducerilor lor.

Anchetă realizată de loan ERHAN, Radu 
APOSTOL, Gheorghe CÎRSTEA, Lorand 
DEAK1
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TICE
Sub ce auspicii se înfăți

șează și cc predilecții arată 
recenta seric de debutanți 
din colecția „Luceafărul ? 
(Colecție urmărită în conti
nuare cu speranța întîlnirii u- 
nor talente de talia celor lan
sate inițial). Să ne oprim la 
Petre Ghelmez („Germina
ții”), Ioana Diaconescu („Fu
răm trandafiri") și Damian 
Necula („Bărbații acestui pă- 
mînt"), deoarece, dincolo de 
diferențele inerente, numiții 
se regăsesc sub zodia vitalis
mului mai mult ori mai puțin 
programatic, caracteristic și 
altor colegi de generație. Din 
acest unghi, cel mai siste
matic, mai aplicat am zice, 
este Petre Ghelmez, la care 
elogiul vieții urcă de la pă- 
niînt către cer, coboară în 

■ mijlocul familiei pînă la stră
moșii evocați în duh blagian 
dar la modul lui Adrian Pău- 
nescu, pentru a cuprinde, în
tr-o îmbrățișare patriotică, pe 
constructorii socialismului 
pe cîmpurile unificate, de pe 
șantiere și din pădurile de 
munte. Itinerarul, desfășurat 
în cercuri tematice concen
trice, atestă ceea ce există 
de totdeauna, mișcarea cicli
că a elementelor, și mai de 
curind : însemnele legăturii 
cu natura în putere de crea
ție. (De unde dublul înțeles 
al titlului „Germinații"). E 
adevărat că Petre Ghelmez, 
îneîntat de armonia generală, 
năzuie mai sus de treapta 
pasrelistului și cintărejului de 
acorduri cînd imnic-idilics, 
cînd discret solemne. Adre- 
sîndu-și îndemnuri la cufun
darea în torentul veșnicelor 
reînnoiri, colindătorul se în
chipuie prins în „hora" lu
crurilor, topit în „ape", încre
menit pînă la uitarea de sine 
în „milenare, înfrigurate tă
ceri”, tatuat de „colții stele
lor" și de „așchiile roșii'1, ca 
de schije, ale soarelui, soli
dar cu „strigătul" mut, înso
țitor ai dezvoltării precum 
durerile facerii. Proiectul, de
sigur mai ambițios, nu ajunge 
să se constituie însă înfr-o 
sinteză generatoare de rapor
turi poetice inedite, ci se 
consumă în rotirea lentă, de 
ritual în principiu, în fapt de 
o delicată monotonie de
scriptivă, a tabloului țării și, 
prin el, al lumii. Fierberea 
tainică a „țarinii", cum se 
spune undeva, acea pulsație 
fecundă a universului, se do
molește la focul timid al u- 
nei priviri ce inventariază 
conștiincios suprafețele mo
tivului blagian al „mirabilei 
ămînțe". Limbajul corect și 

de un ritm molcom, de vir-> 
;ual descîntec, nu are stri

dențe și nici fulgurații : 
„Se-nmuljesc nuferii, / Lintița 
și peștii I Prin somnoroasa 
apă. / E o vreme de sevă 
și soare, / cînd lucrurile-și 
iau adevărata înfățișare. / In 
sinul cald al țărînii / crapă 
coaja subțire a semințelor. / 
Și ies la lumină / Pui de 
stejar, de salcîm, de zarzăr 
sălbatic, / Cu aripi cît frun
zele de albină”.

Ioana Diaconescu pune 
dimpotrivă multă stăruință în 
acumularea impresiilor și ne
răbdare în afirmarea de sine. 
Foșnetul pădurii, iarba în 
creștere, cascada ploii, tran
sparența cristalului de rouă, 
iuțeala tăioasă a vîntului, des
trămarea și recontigurarea 
norilor, ninsoarea blînd-co- 
tropitoare, țipătul păsărilor și 
tînguiala izvoarelor pe pietre, 
oglinda cu umbre magice a 
lumii, întrețin o euforie per
manentă, vag înspăimântată 
de propria forță expansivă, 
stimulatoare de senzații și 
fantezie. Fata „aleargă" pe 
creste, nepăsătoare la rănile 
eventuale, „zboară” în vă
paia astrului, cu riscul arderii, 
cade ca stropii și se înalță 
ca aburul, încolțește și se îm
prăștie ca bobul ; emană flă
cări ca furnalul Hunedoarei 
și, spre a-și potoli dogoarea, 
bea din toate mările și rîu- 
rile ; își comprimă și spo
rește dimensiunile, după pre
cedentul lui Nichita Stănescu, 
fiind pe rînd „pasăre mică, 
gîtuifă de sete", și zeiță e- 
normă. Mînată de un erotism 
abia sublimat, sărută și se 
vrea sărutată de întreaga fire, 
iar moartea și-ar celebra-o 
jumătate mioritic, prin căs
nicia cu bradul. în fine, nead- 
mițînd un destin hibrid, de 
„centaură", cum se autopor- 
tretizează, se visează o Ioană 
a lui Ștefan-cel-Mare hime
rică, -un soi de divinitate pă- 
gînă ce străbate spațiile șl 
timpul istoric călare, precum 
o amazoană, pe bourul Mol
dovei cu o cupă plină de da
tini tn mînă. Contrar aștep
tărilor, poezia nu vine din 
vigoarea senzațiilor, bucolice 
în comparație cu acuitatea 
tulbure din „Țara fetelor” a 
Măriei Banuș de exemplu, și 
cu atît mai puțin din vreun 
proces lăuntric sau din aspi
rația la cunoaștere ce o în- 
fîl'nim la Constanța Buzea, 
Ioana Diaconescu degajă 
farmecul prospețimii, al măr
turisirii ingenue. O exuberan
ță de copil irupt într-o am
bianță cordială, iată ce umple 
pînza corăbiei fragile denu
mită „Furăm trandafiri”. Nu- 
țnaj că navigatoarea, fie con-

de

știentă de atracțiile inepuiza
bile ale candoarei, fie pentru 
a suplini absența altor resur
se, își supralicitează atuul, 
copilărindu-se cu dinadinsul. 
Urmarea ? Un lanț de șăgal
nicii cochete, de piruete gra
țioase și inconsistente în jurul 
pozei favorite, de teribilități 
de genul : „L-aș " " ' 
Dumnezeu / Și aș crede nu
mai în Brâncuși".
mul transformat în procedeu 
obosește ca orice exces și, 
prin afectare, își pierde toc
mai esența, savoarea sponta
neității. La un tratament pa
rale! este supusă și ciocnirea, 
tipică anilor de tranziție, din
tre chemarea la responsabili
tate adultă și voluptatea ino
cenței protejate. Deocam
dată, poeta nu are decît cer
titudini, rezumabile la una 
singură, aceea de a fi, pe al 
cărei temei, cînd redevine 
sinceră cu ea, întîmpină noua 
ethpă fără false cornoții. Doar 
cu tremurul ușor al copilului 
respins și ademenit de necu
noscut, plin de trac și totoda
tă de încredere, de vreme 
ce beneficiază de asistența 
unanimă, inclusiv a stihiilor : 
„Calc prin jar aprins cu tăl
pile crude. / Și strig : nu mă 
doare, nu mi-e frică I / De 
undeva mă plînge cerul / Și 
mama / Ca-n copilărie... 
Vîntul lichid care-mi picură 
pe creștet / Îmi stinge 
plinsul".

Datorită aiurii de voință se
meață, s-ar crede că Damian 
Necula se atașează definitiv 
lungului șir de poeți ardeleni 
mai de seamă, care, începînd 
din epoca interbelică și con- 
tinuînd sub ochii noștri, cul
tivă orgoliul de a lua soarta 
în piept : „Da/i-mi toate po
verile să le port / ale cerului 
și ale pămînfalui". Pornirea, 
bizuită pe tradițiile obștești 
de trudă și vitejie, și pe une
le modele rusfic-regionale, 
este organică în impefuozi- 
tafile ei juvenile. Totuși prin

părăsi pe

Infantilis-

insistență și interpretare su
mară, capătă ceva crispat, de 
trăsătură îngroșată parcă anu
me pentru a acoperi un chip 
sensibil 
lism. Pe 
apăsat, 
stîrnește 
ciene 
clei" greutatea vocației abso
lute : „Le voi purta (poveri
le — n.n.) pe umeri / cumva 
oltenește. / Atirnate de vreun 
curcubeu / Pe cobilifa nori
lor. / Ori, în desagi, îndesa
te, / Cum poartă muntenii, / 
Spătoșii". De altminteri, in
vocările sprijinului matern, 
rostite de astă dată pe tonul 
lui Esenin, divulgă pe ado
lescentul în rol de bărbat : 
„Mama mea, din totdeauna 
mamă, / Neuifînd ceasorni
cul să-mi puie, / îmi va da 
semnalul de plecare / în că
lătoria mea haihuie". Renun
țarea la o ținută ftfrțată și la 
cadențele altor lire se pro
duce pe terenul crizei declan
șate tot la trecerea pragului 
maturității. Pe scenă evoluea
ză insul mai complicat pe ca
re îl bănuiam, devotat acelu
iași crez energetic, însă învă
țat prin experiență că acesta 
se împlinește nu printr-o fi
delitate rigidă, trufașă, ci în- 
fruniînd asaltul decepțiilor și 
mușcătura îndoielii, tentația 
refugiului în ficțiunea satului 
patriarhal, în leagănul fami
lial, la umbra naturii. Fră- 
mîntările consolidează forma
ția interioară a poetului și a- 
șază premisele unor 
sufletești nuanțate. Pe plan 
artistic, rezultatele 
rabile, Tentativele 
că cu filozofia 
(„Ceapa", „Ora") 
stîngace. Extazele 
construcțiile simbolice, 
cum poemul „Duhul apelor", 
denotă avînt și stăpjnire me
taforică, fără a depăși nivelul 
curent al lirismului. Accentele 
erotice se deplasează cu fer-

pînă la sentimenta- 
de altă parte, pasul 
abrupt al versului 
amintiri prea beniu- 

ca să acordăm „voini-

reacfii

sînt nume- 
de polemi- 
absurdului 
sînt foarte 
naturiste și 

pre-

O AGONIE ȘI EXTAZ - film Dentru ecran pano
ramic : PATRIA — 9; 12; 15; 18: 21
® ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE: REPUBLICA 
(completare Albina românească — Apis Mclifica 
Carpatina) — 9,30; 11,45; 14; 16,45; 19; 21,15
e CASTELANII : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, GRADINA DOINA — 19,30 (la ambele 
completarea 450 de ani de Ia tîrnoșirea Bisericii 
Mînăslirii Argeș), GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16:
18,15; 20,30, CIRCUL DE STAT — 18; 20,30. GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 19,30 (la toate completarea 
Tovarășa).
O MEANDRE : CENTRAL — 9,30; 12,15; 15; 18;
20,45.
© RECOMPENSA — cinemascop : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45, ARENELE LI
BERTĂȚII — 19,30 (la ambele completarea Arhi
tectura universului).
O SURCOUF, TIGRUL CELOR ȘAPTE MĂRI — 
cinemascop : BUCUREȘTI — 8,45; 11,15; 13,30; 16,15; 
18,45; 21.15. MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21, FLAMURA — 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,45; 20 (la 
ambele completarea Costumul do ceremonie româ
nesc), FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21,
EXCELSIOR — 9,45; 12,15; 14,45; 17,15; 20 (la ambele 
completarea Arhitectura universului).
O SUS MîINILE DOMNILOR • POLIȚIȘTI ! : CA
PITOL — 9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,45, la gră
dină — 20. AURORA — 8,30: 10.45; 13; 15,15; 17,30; 
20, la grădină — 19,15. MELODIA — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21, STADIONUL DINAMO — 19 (la 
toate completarea Tovarășa).
O SINGUR PE LUME : FESTIVAL — 8,45; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 20, FLOREASCA
— 11; 15,30; 18; 20,30, GRĂDTNA PROGRESUL- 
PARC — 19 (la ambele completarea Nota zece la 
sport). GIULEȘTI (completare Cancerul metalelor)
— 10,30; 15.30; 18; 20.30. PROGRESUL — 19.
® CUM SĂ FURI UN MILION — cinemascop : 
LUMINA — 9; 12; 15; 18; 21, MIORIȚA — 14; 17; 
20 (la ambele completarea Arhitectura universului), 
BUCEGI — 10; 15,30; 18,15; 21, la grădină — 19,30, 
TOMIS — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30. la grădină
— 19, GRĂDINA VITAN — 19,45 (la ambele com
pletarea Albina românească — Apis Mclifica Car
patina).
® PROGRAM PENTRU COPII : DOINA 
O UNORA LE PLACE JAZUL: DOINA 
tare Nota zece Ia sport) — 11,30; 13,45;
20.30.
O SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! : 
(completare Io, Ștefan Voievod ctitor) —
20.30, VOLGA (completare Orizont științific 
8/1967) — 9,30; 11,45; 16; 18,15; 20,30,
© MONDO CANE : TIMPURI NOI (completare 
Orizont științific nr. 8/1967) — 9—20 în continuare. 
© PRINTRE VULTURI — cinemascop : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE (completare 23 August 
1967) — 10; 15,30; 18; 20,30.
O FRENCH-CANCAN : DACIA (completare Stră
nutul) — 7,30—21 în continuare.
o CANALIILE : BUZEȘTI (completare Copilărie 
furată) — 15,30; 18, la grădină — 20,30.
© LUPOAICA : CRÎNGASI (completare De-a șoa
recele și pisica) — 15,30; 18; 20,30.
® SPARTACUS — cinemascop (ambele serii): 
GLORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, ARTA — 10; 13,30; 
17; 20,30.
® STRĂBĂTÎND PARISUL t CINEMATECA — 
10; 12: 14; 16,30; 18,45; 21.
G ȚAR ȘI GENERAL : MOȘILOR (completare Tu
tunul) — 16; 18, la grădină — 19,30.
0 DRAGOSTEA MEA : VIITORUL (completare 
Dacă o iubești) — 15,30; 18; 20,30.
» UNDE ESTE AL TREILEA REGE ? : RAHOVA 
(completare Cancerul metalelor) — 15,30; 18. la 
grădină — 20.
O UN HECTAR DE CER — cinemascop : PRO
GRESUL (completare Fantezie cu... șuruburi) — 
15; 17; 21.
• CĂLĂTORIE FANTASTICĂ
LIRA — 15,30; 18.

— 9; 10. 
(comple- 
16; 18,15;

UNION 
15,30; 18; 

nr.

cinemascop:
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a Teatrul National „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : CASTILIANA — 19.30.
o Teatrul Giulești (în sala Teatrului de Comedie) : 
ULISE ȘI COINCIDENTELE — 19,30.
O Teatrul evreiesc de stat : UN ȘIRAG DE PERLE 
— 20.

voare pe un registru comun, 
între polul senzualității și ai 
idealizării. Intr-un cadru de 
rezonanță curată se adună în 
schimb ecourile unei lucidi
tăți amare sau drastice („Ele
gie", „Monumente") și ale 
unui eu derutat de răsfrînge- 
rile lui multiple.

★
înainte de orice apreciere 

despre orientarea estetică a 
autorilor în cauză, se pune 
„chestiunea prealabilă*, dacă 
avem sau nu de-a face cu
individualități. Răspunsul, le
gat de atîtea dezmințiri posi
bile teoretic, nu comportă aci 
dificultăți. Sîntem în prezen
ța unor poeți aflați în faza 
delimitării naturii lor reale, 
așadar într-un stadiu de ezi
tare, intre maniere și atitu
dini. Ioana Diaconescu, con- 
fundînd temperamentul cu 
personalitatea, abuzează de 
volubilitatea nativă și împru
mută posturi neconcordante, 
disproporționate cu înclina
țiile sale. Damian Necula, tri
butar și el dilatării uneia din
tre valențele sale, pendu
lează între solicitări. Iar Pe
tre Ghelmez, lucru ciudat la 
un postulant al elanului vital, 
arborează o seninătate cvasi- 
placidă, greu urnită chiar și 
de impulsurile nervoase. Cla
rificarea orizontului, perspec
tiva dezvoltării talentului atîr
nă nu numai de acordul 
celor interesați cu pro
priile lor înclinații, de do- 
bîndirea 
de sensul gîndirii lor poeti
ce. Grajiați, cel puțin pînă 
acum, de mimetismul conta
gios al formelor și nu al spi
ritului contemporan, ei se iz
besc de obstacolele pe care 
le ridică, sub o latură ari 
alta, însăși poziția adoptată 
instinctiv de Ioana Diacones
cu și mai reflectat de către 
ceilalți : vitalismul. Concep
ția tutelară, silită să se re- 
strîngă la treapta biologică a 
exploziei de senzație, a țipă
tului de jubilați® elementară, 
(Ioana Diaconescu), să se a- 
mestece cu atributele unui 
panteism difuz (Petre Ghel
mez), să alimenteze aspira
ții etice și de autocunoașfe- 
re (Damian Necula), nu poate 
îndeplini oficiul de panaceu, 
de filozofie a condiției o- 
mutei în iumea și societatea 
de azi. Revendicarea marelui 
exemplu al lui Lucian Blaga 
ori a „Priveliștilor" lui Fun- 
doianu, artiști considerați prin 
tradiție „vitaliști”, ni se pare 
inconcludenfă. Amîndoi, la 
niveluri firește deosebite, la
să mult în urmă revărsarea 
frustă a simțurilor și confe
siunea pur autobiografică a 
eului, în favoarea unei ple- 
nitudini deschise, a unui e- 
chilibru dinamic (Blaga) și a 
unui patos dramatic (Fundo- 
ianu). Marile opere închid în 
simbolurile lor circuitul com
plet al spiritului, de la intuiția 
sensibilului la pătrunderea u- 
niversului. Căile unui aseme
nea țel înalt, polarizator al 
forțelor lirismului sînt multi
ple. Drumurile creatoare se 
redescoperă, se despică de 
fiecare dată de la început în 
pădurea cu singurii arbori 
veșnic verzi ai viefii. Opera
ție însă infructuoasă în absen
ța unei direcții clarvăzătoare, 
a unei deschideri spre viafă, 
a unei viziuni filozofice pro
funde, în stare să imprime e- 
forturilor întîmplătoare, înain
tării pe dibuite amenințate cu 
rătăcirea, bătaia pe loc, un 
sens unificator, superior.

SAAC
?

autenticității, ci și
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Astă seară la ora 20, în sala 
Teatrului de Operă și Balet, 
va avea loc primul spectacol 
al Baletului Operei Mari din 
Paris. In program : Suita in 
alb, de Lalo ; Don Quichotte 
de Minkus, Simfonie concer
tantă de Martin, Studii de 
Czerny-Rusager.

La ora 21, în studioul de 
concerte al Radioteleviziunii 
va avea loc și primul concert 
al orchestrei Filarmonicii de 
stat din Moscova, dirijor — 
Kiril Kcndrașin, solist Mihai 
Constantinescu. Se vor exe
cuta Rapsodia Română nr. 1 
în La major op. 11 de George 
Enescu. Concertul în La minor 
pentru vioară și orchestră de 
Bach, Simfonia a 8-a op. 65 
de Șostakovici.

Numele marelui virtuos al vioarei, 
Isaac Stern, era cunoscut la noi de 
multă vreme, din emisiunile radiofonice 
și discurile pe care le audiam cu deo
sebit interes și mare plăcere. Totuși 
adevărata bucurie estetică-muzicală 
ne-a fost prilejuită cînd, venind pentru 
prima oară la noi în țară, la începutul 
stagiunii 1965—66, Stern a interpretat 
în mod magistral, la Filarmonica „G. 
Enescu", minunatul concert de Beetho
ven. De la atacarea dificilelor arpegii 
în octave ale vioarei, care după marea 
introducere a orchestrei pregăteau re
luarea temei principale, într-un registru 
de o deosebită transparentă și suavitate 
a instrumentului solistic, măiestria violo
nistică a lui Isaac Stern a cucerit în mod 
unanim auditoriul. Nu știi ce să admiri, 
mai înîti, la acest mare artist I Tonul 
de o puritate rară, știința mînuirii arcu
șului, tehnica mîinii sfîngi, ori expre
sivitatea muzicală, caldă, pătrunzătoare, 
toate acestea puse în slujba unei, redări 
artistice superioare a discursului muzical.' 
Concertul de Beethoven, aiît de des 
executat la noi, a fost prezentat de data 
aceasta într-o manieră nouă, cu o vi
ziune artistică contemporană.

Artistul Isaac Stern nu a cîntat atunci 
numai în fața publicului obișnuit al con
certelor ; el a ținut să dăruiască din co
morile artei sale tineretului (elevi și 
sludenți) pentru care s-a organizat, la 
cererea sa, un concert special. Conser
vatorul „Ciprian Porumbescu" a avut de 
asemenea cinstea de a-l avea ca oaspe
te, marele violonist executînd un bogat 
program în fața studenților și cadrelor 
didactice ale acestui Institut, ținînd un 
adevărat curs de interpretare, destăi- . 
nuind, prin exemplificări, unele secrete 
tehnice și expresive de acumulare a 
mijloacelor cîntatului la vioară.

Revenind de data aceasta în cadrul 
celei .de-a IV-a ediții a Festivalului și 
Concursului „George Enescu", ilustrul 
violonist ne-a prilejuit o minunată seară 
muzicală. Arta sa violonistică s-a desfă
șurat din plin într-un bogat program, 
în care figura și Sonata a lll-a în stil 
p.opular românesc de George Enescu și 
a cărei interpretare de către unul dintre 
marii violoniști actuali era așteptată cu 
cel mai mare interes de către iubitorii 
de muzică și de specialiști. Înscrierea 
în repertoriu! permanent al acestui 
maestru al vioarei a Sonatei a lll-a de 
Enescu și executată de el, cu mare 
succes, în principalele centre muzicale 
din America și Europa și recent la 
Festivalul de la Sfresa, precum și pro
gramarea acesteia în actualul Festival 
Enescu, capătă o semnificație deosebi
tă, iar noi considerăm aceasta ca un 
omagiu adus genialului creator și in
terpret care a fost George Enescu, de 
către ilustrul oaspete. Am urmărit cu ne
spusă bucurie și emoție dăruirea artisti
că a violonistului muzician Isaac Stern, a 
cărui ființă vibra cu aceeași intensitate 
pentru lirismul inspirației melodice a 
părții I, precum și pentru nostalgia 
părții a ll-a, unde flageoletele impeca
bil realizate aminteau de aleanul doi
nelor noastre cîntate din fluier sau din 
frunză, pentru ca în ultima parte să iz- , 
bucnească în torente de pasaje de 
mare virtuozitate violonistică, redînd 
exuberanța dansurilor naționale — toate , 
acestea executate magistral. Am apre
ciat, de asemenea, patosul, căldura și j 
dragostea cu care s-a integrat în speci- , 
ficul melosului românesc redînd toate 
subtilitățile intonafionale ale melodiei, | 
dinamismul dansurilor noastre populare. . 
Pianistul Aleksandr Zakin, partenerul său,

18,00 — în direct... Emisiune economică. 18,30 — 
Pentru copii: Facem din mănuși... păpuși I Intenpre- 
tează Teatrul de păpuși din Brașov. 19,00 — Pentru 
tineretul școlar : „1001 de întrebări*1. Valsul motaju- 
leflor. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Buletinul 
meteorologic. Publicitate. 20,00 — Baletul Operei Mari 
din Paris. Transmisiune de la Opera Română. în în
cheiere : Telejurnalul de noapte.

a răspuns cu promptitudine și discreție 
tuturor intențiilor maestrului. Din restul 
programului am ascultat cu plăcere 
splendida sonată de Prokofiev — origi
nală pentru flaut și transcrisă de autor 
pentru vioară. La repetatele chemări ale 
publicului, Isaac Stern a interpretat un 
Adagio de Haydn Intr-o atmosferă de 
vis și poezie și un grațios Rondo de 
Mozart, executat cu o fină distinefie 
șl un colorit artistic de cea mai 
autentică manieră vieneză.

Printre numeroasele manifestări artis
tice din cadrul Festivalului, concertul 
violonistului de reputație mondială Isaac 
Stern va rămîne de neuitat.

Prof.
artist

A. THEODORESCU 
emerit

'A vorbi despre arta 
interpretativă a unui di
rijor presupune in pri
mul rînd un program 
care să permită dezvă
luirea potentelor sale 
artistice. Iar 
mul echilibrat, 
ca genuri, 
tului Orchestrei 
larmonicii de 
„George Enescu" dirija
tă de Kurt Masur ne-a 
oferit posibilitatea de a 
aprecia calitățile dirijo
rului.

Pe de o parte, aborda
rea cu succes a unei 
piese românești de cali
tatea Concertului pen
tru orchestră de coarde 
de Sigismund Toduță, în 
care nu era suficientă o 
execuție onorabilă, ci și 
înțelegerea profundă a 
suflului românesc 
care compozitorul ni-l 
dezvăluie cu atita 
rism, pe de altă parte 
dovada personalității di
rijorului în Concertul 
pentru violoncel și or
chestră în Do major de 
Haydn prin mlădierea 
sa în fața solistului — 
au demonstrat o perfec
tă înțelegere a compo
zitorului și epocii sale.

Apreciatul violonce
list Radu Aldulescu a 
reușit să ni-l prezinte 
pe Haydn într-o viziune 
aprofundată, transfor
med sentimentul de 
respect pe care îl nu
tream pentru părintele 
simfoniei în admirație

progra- 
variat 

al concer- 
Fi- 
stat

pe
li-

pentru compozitorul de 
un lirism intens.

In Simfonia întîia de 
Brahms, punctul 
greutate al desfășurării 
dirijorale, Kurt Masur a 
dezvăluit 
re încă 
team ale 
crări. Se 
că această interpretare 
a Simfoniei în do mi
nor de Brahms poate 
sta alături de marile in
terpretări 
nostru.

Ceea ce 
deosebit 
Kurt Masur este o fe
ricită îmbinare de in
spirație ca o temeinică 
cunoaștere a tehnicii di
rijorale, fără însă ca 
prin aceasta interpretul 
să ne facă o demonstra
ție de pură virtuozitate 
dirijorală, 
aș spune chiar 
gesticii, atunci 
cazul, însoțită 
teriorizare și, 
este mai important, in
teriorizarea mai vizibilă 
în părțile lirice fac 
din Kurt Masur un as 
al baghetei.

Trecutul său artistic, 
aprecierea de care se 
bucură atît în țara sa 
cît și peste hotare, lar
gul repertoriu, de la 
preclasici la contempo
rani, cuprinzînd o ma
re varietate de genuri, 
confirmă erudiția sa. 
Bineînțeles că acestea 
nu sînt suficiente pentru 
a face dintr-un mînui-

laturi pe ca
na le cunoș- 
acestei lu- 

poate afirma

ale timpului
am sesizat ca 
în arta lui

Sobrietatea, 
ecou omia 
cinci este 
de o ex- 
ceea ce

tor al baghetei 
tist. Kurt Masur i 
însă un mare artist, 
ceea ce dă viață inter
pretării sale este inten
sa sa trăire emoțională.

In general, ascultînd 
muzica lui Brahms, ob
servăm următorul .feno
men : avîntul, torentul 
de idei care te cople
șește la începutul lucră
rii, ' “
dat 
rîu 
tru 
c rării să 
nou. Ceea ce ne-a uimit 
în interpretarea lui 
Kurt Masur a fost ca
pacitatea sa de a men
ține mereu tensiunea 
tumultuoasă a începu
tului, relevînd fiecare 
idee muzicală, scoțîn- 
du-i în evidență fațeta 
cea mai expresivă. A- 
ceastă calitate a dirijo
rului s-a suprapus în 
mod fericit cu prompti
tudinea și înțelegerea cu 
care orchestra a reali
zat intențiile interpretu
lui.

Probabil că această 
excepțională interpre
tare se datorește și deo
sebitei sale afinități cu 
muzica lui 
care este 
truns incit 
electrizeze 
auditoriu, creînd o mul
țumire și emoție artis
tică ce mulți interpreți 
și-ar dori a fi stîrnit.

Cristina MERDLER

după un moment 
scade, ca albia unui 
ce se lărgește, pen
ce spre sfîrșitul In

creased din

Brahms, de 
atît de pă- 
reușește să 
un întreg

MARX
G

Deși clasicii gîndirii marxiste n-au 
scris lucrări speciale de generalizare 
estetici — echivalente pe plan artis- 
tico-feoretic cu ceea ce reprezintă „Ca
pitalul" pentru economia politică sau 
„Materialism și empiriocriticism" în do
meniul filozofiei materialiste — pro
blematica artei a constituit pentru ei o 
preocupare statornică, un sector de cer
cetare încununat cu rezultate esențiale. 
Dovada rezultă deopotrivă din viziunea 
de ansamblu a învățăturii marxiste — 
strălucită biruință a spiritului de sinteză 
bazată pe o cunoaștere științifică a rea
lității — cît și din numeroasele refe
riri directe în legătură cu creația artis
tică. Inmănunchind în spațiul a peste 
1 300 de pagini principalele texte cu 
implicații estetice cuprinse în unele lu
crări, articole scrise anume, corespon
dențe și convorbiri, recenta antologie 
„Marx-Engeis despre arfă” *) oferă ci
titorilor un izvor inepuizabil de idei și 
cugetări privind modul propriu de apa
riție și continuitate a valorilor spirituale, 
natura, locul și destinele artei, specifi
cul și substanța ideologică a reflectării 
artistice.

Pentru marxism, lumea estetică re
prezintă o dimensiune firească a exis
tenței umane, o coordonată de bază 
apărută în procesul isforico-social 
de transformare a naturii și de crea
re „potrivit legilor frumosului" 
(p. 153) a unei ambianțe de obiecte 
umane, deoarece „omul își însușește 
esența sa omnilaterală într-un mod om- 
nilaferal, deci ca om total" (p. 233). 
Ține de domeniul interpretărilor sim
pliste, vulgarizatoare detașarea din con
textul real a unor teze și aplicarea lor 
nediferențiată, dincolo de zona vala
bilității, a fetișizării anumitor păreri ex
puse în împrejurări social-istorice dife
rite, fapt ce a stînjenit eforturile spre 
noi teoretizări estetice, a orientat de
seori munca de creație pe căi infruc
tuoase, slăbind, totodată, interesul și 
receptivitatea față de realizările artis
tice contemporane. A devenit necesară 
o abordare în adîncime, o interpretare 
vastă și nuanțată a ideilor marxiste, 
pentru a reliefa întreaga semnificație a 
unor adevăruri.

Apariția celor două volume din scrie
rile fondatorilor marxismului este un 
prilej potrivit în acest sens.

Dacă de la Marx și Engels nu ne-a 
rămas un sistem estetic închegat în 
toate articulațiile sale, ei ne-au 
lăsat în schimb un fond de idei de o 
deosebită importanță, suficient pentru a 
orienta cercetarea fenomenului artistic 
în întreaga sa complexitate.

Fără pretenția ierarhizării și epuizării, 
vom desprinde din marea bogăție a 
acestor idei — registrul lor se întinde 
de la problemele condiționării sociale a 
artei și simțului estetic, a integrării crea
ției artistice în ansamblul creației uma- 

pînă la aprecierea expresă a unor 
crea-

tori și opere —■ sensul lor de stringentă 
actualitate. Opinii foarte diverse sînt 
de acord în a recunoaște că pasul hotă- 
rîtor în privința punerii bazelor sociolo
giei artei, a explicării ample a raportu
rilor dintre artă și societate, dintre artă 
și celelalte forme ale conștiinței soci
ale a fost întreprins de către Marx și 
Engels. Ei" au demonstrat științific că 
„dezvoltarea politică, juridică, filozo
fică, religioasă, literară, artistică etc', se 
întemeiază pe dezvoltarea economică", 
precizînd însă că, 
determinismului social 
mică nu este singura 
ceilalți factori avînd 
pasiv, „ci are loc o 
baza necesității economice,

în cuprinsul 
„situafia econo- 
cauză activă", 

doar un efect 
inieraefiune pe 

care, în

rsoto de Sector

ne,
categorii estetice, curente, stiluri,

ultimă instanță, se impune întotdea
una" (p. 95). Din păcate, în cazul unor 
interpretări, drumul de la structura eco
nomică a societății, acel nivel de „ul
timă instanță", pină la constitufia ex
trem de variată a operei de artă, a fost 
străbătut direct, ignorîndu-se aportul 
celorlalte elemente ale viefii sociale, 
care la nivele și în forme deosebite 
influențează structura și caracterul ope
rei de artă. Eroarea avea și fațeta 
opusă vizînd rolul activ pe care crea
țiile literar-artistice îl au asupra societă
fii, inclusiv asupra bazei . economice.

Dacă avem în vedere că anumite 
epoci de înflorire a artei, cum spune 
Marx, „nu concordă cîtuși de pufin cu 
dezvoltarea generală a societăfii și deci 
nici cu dezvoliarea bazei materiale" 
(p. 130), se constată că în astfel de 
perioade înrîurirea factorilor imediați 
asupra progresului artistic dobîndește o 
importanfă covîrșitoare. însemnătatea 
lor rămîne la fel de mare și în cazul 
explicării perenității valorilor artistice, 
al viabilităfii lor estetice peste etapa 
istorică a determinismului economic 
care le-a condifionat. „Dificultatea — 
scria Marx — nu constă însă în a înfe- 
lege că arta și epopeea greacă sînt 
legate de anumite forme de dezvoltare 
socială. Dificultatea constă în faptul că 
ele ne procură încă și astăzi o desfă
tare artistică și că înfr-o anumită pri- 
vinfă servesc drept normă și model 
inegalabil" (p. 131—132). lată cum 
evoluția artei însăși infirmă încercările 
de supraestimare și absolutizare a unor' 
factori, fie ei de natură hotărîtoare, 
care unilateralizați nu pot explica feno
mene de atare complexitate, cum este 
opera de artă.

Pe plan gnoseologic, concepția mar
xistă situează opera de artă în zonele 
adevărului, ca rezultat al unui act spe
cific de reflectare a realității. „însuși-

(Urmare din pag. I)

ușor, cu o falsă încărcătură de noi 
cunoștințe, cu o dezinvoltură de 
mușchetar și cu avînturi înaripate de 
ciocîrlie începe lucrul, Nu dintr-o dată 
prea mult, că nu mai ai perspectiva 
concepției generale. Mai discuți, te 
mai consulți, natural sperînd numai 
aprobări, chiar cînd proiectul e încă în 
fașă și fără un caracter anume. Even
tual prinde bine să începi exact invers 
decît se așteaptă toți. Arta mare e, 
în primul rînd, șoc. Opera interpretată 
sau creată anume așa va străluci însă

cu sclipiri unice, susurînd discret, dar 
continuu numele marelui făuritor, al 
celui care a dezghiocat și a readus la 
viafă biata capodoperă care se stingea 
din neînțelegerea tuturor acelor care o 
înfelegeau de-a dreptul, așa cum 
părea că este scrisă și gîndită.

Desigur că există un adevăr în do
rința de a găsi sensuri încă nedesco
perite în capodoperele artei și litera
turii și că de multe ori spiritele cu a- 
devărat originale și profunde au scos 
la iveală noi frumuseți, sporind bo
găția culturii umane și educînd mai 
departe sensibilitatea iubitorilor de

frumos. Este un lucru cunoscut că ma
rii clasici corespund întotdeauna fie
cărei epoci, că nu pot fi epuizați și 
că, dincolo de forma care poate să 
pară desuetă, fiecare generație își 
găsește în substanța gîndirii lor rezo
nante contemporane. Să le căutăm 
deci, cu eforturi, nu să le inventăm 
după ureche.

Uneori, dorinfa de a fi original cu 
orice chip mărturisește o acțiune a- 
proape de autoapărare. Studierea su
perficială soldată cu o soluție „bombă" 
poate liniști pe moment, e un mijloc 
de a te convinge că nu bafi pasul pe

loc sau că, doamne ferește, n-ai rămas 
în urmă. Din comoditate și incultură, o 
solujie teribilistă adoarme conștiinfa, 
dîndu-se drept tulburătoare inova|ie 
sau intuiție măiestrită. Rezultatul se 
cunoaște, masca atîrnă desfăcută mai 
repede decît s-ar fi bănuit și rezultatul 
practic, pe plan profesional, e înscris 
la coloana pierderilor. Cel mai ușor și 
mai grav lucru e să te minfi pe tine 
însuti, Plimbarea în cerc într-un căru
cior de infirm nu poate să dea senti
mentul de avans, chiar dacă rojiie sînt 
manevrate de propriile mîini,

rea artistică, ...practic — spirituală a 
acestei lumi" (p. 72), se distinge co 
una din modalitățile principale de cu
noaștere și autocunoaștere a omului, ca 
un mijloc eficace de întruchipare în 
imagini concret-senzorialo a ideilor și 
aspirațiilor epocii, ca o posibilitate ne
limitată de descoperire și transmitere 
a adevărului, Marx și Engels s-au preo
cupat îndeaproape de explicarea ca
racterului extrem de complicat al vehi
culării adevărului cu ajutorul creațiilor 
artistice, pornind tocmai de la specifi
cul operei de artă, care este în același 
timp reflectare și transfigurare, mimesis 
și creație, exactitate și născocire, reci
pient al trăirilor personale și purtătoare 
a experienței sociale.

Atenția deosebită pe care fondatorii 
marxismului au acordat-o realismului, 
fără ca prin aceasta să nege posibili
tățile altor formule de creație de-a fer
tiliza în perimetrul influenței lor opere 
de certă valoare artistică, este justificată 
de marea capacitate pe care o posedă 
arta realistă de înfățișa plastic, în
imagini inteligibile pentru cît mai mulți 
oameni, aspectele semnificative ale 
vieții sociale, cristalizînd în forme ar
tistice o experiență umană de largă 
rezonanță, mărturie de neprețuit a epo
cii în care a trăit artistul. în acest sens, 
Engels arată că opera lui „Balzac con
centrează o istorie completă a societă
ții franceze, din care am învățat numai 
despre detaliile economice (...) mai 
mult decît din toți istoricii, economiștii 
și statisticienii de profesie ai epocii, 
luați laolaltă" (p. 12). Un astfel de rea
lism, bazat pe o profundă cunoaștere 
a vieții, „poate să răzbată — spune 
Engels — chiar împotriva opiniilor au
torului" (p. 11).

Cu această ocazie, clasicii marxismu
lui atrag atenția asupra neconcordanței 
ce se ivește uneori între ideile autoru
lui și conținutul operei sale și resping, 
pe această bază, orice compunere di
dacticistă, voit tendențioasă ca și încer
cările de a compensa „lipsa de talent 
prin aluzii politico" (p. 13), precizînd 
că „cu cît vederile autorului rămin mai 
ascunse, cu ații este mai bine pentru 
opera do artă" (p. 11). Nu trebuie uitat 
însă că, vorbind despre realism, Marx și 
Engels se referă la literatură și nu s-au 
gîndit niciodată să aplice în mod obli
gatoriu principiile generalizării artistice 
realiste la toate genurile de artă, ceea 
ce obligă pe cercetătorul de astăzi la o 
atenție sporită cînd se raportează la 
enunțări formulate cu un anume prilej, 
spre a se evita primejdia denaturării 
lor.

Opțiunea pentru realism a rămas la 
fel de actuală ; se face tot mai mult re
simțită necesitatea unor creații în care 
să-și găsească expresia desăvîrșită toată 
frumusețea epocii do edificare socia
listă, creații originale, diferite ca mo
dalitate de realizare, beneficiind de tot 
ce s-a realizat în arta contemporană, 
dar păstrîndu-și intactă pecetea specifi
cului nostru național.

însușirea creatoare a gîndirii marxiste 
a constituit pentru oamenii de artă din 
țara noastră un puternic factor stimu
lator, care, brodat pe tradițiile unei 
arte viguroase și pe o temeinică cu
noaștere a vieții sociale, a rodit în nu
meroase lucrări durabile. Pentru că, așe 
cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
„istoria arată că tot ce a rămas I,ornic și 
măreț în patrimoniul culturii naționale și 
universale poartă mesajul unei filozofii 
umaniste, s-a inspirat din problematica 
existenței sociale".

lată expuse succint doar cîteva din 
marile idei care ne fac să revenim me
reu la tezaurul de învățăminte lăsat de 
Marx și Engels cu sentimentul că de 
fiecare dată descoperim lucruri noi, 
esențiale pentru înțelegerea tot mai 
aprofundată a creației artistice.

Gheorghe STROÎA
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PLECAREA DELEGAȚIEI
A

PARLAMENTULUI BELGIAN
încheierea vizitei președintelui Vecei 

Executive a Republicii Socialiste Serbia
Delegația de activiștiM

ai P.S.U.G. a părăsit
c

Luni dimineața, delegația Parla
mentului belgian, condusă de Paul 

'> a 
spre

Struye, președintele Senatului, 
părăsit țara, îndreptîndu-se i 
patrie.

La plecare, pe aeroportul 
neasa, au fost de față Ștefan ' 
tec, președintele Marii 
Naționale, Anton 
membru al Consiliului de Stat, 
Pas, președintele Institutului 
mân pentru relațiile culturale 
străinătatea, Constantin Flitan, 
junct al ministrului afacerilor 
terne, președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale, membri ai Grupului par
lamentar de prietenie România — 
Belgia, oameni de știință și cul
tură.

A fost prezent Honorâ Cambier, 
ambasadorul Belgiei la București.

înaintea plecării, dl. Paul Struye 
a făcut redactorului „Agerpres" 
Gh Brătescu o declarație.

Trebuie să spun de la început 
— a arătat între altele președin
tele Senatului belgian — că un 
prim rezultat a) vizitei noastre în 
România este posibilitatea oferită 
senatorilor și deputaților belgieni, 
din partea a trei mari partide po
litice, provenind din toate colțu
rile țării, de a aprecia nemijlocit 
realitățile românești. Aș vrea să 
subliniez excepționala cordialitate 
cu care ne-au primit nu numai au
toritățile, dar și întreaga populație, 
manifestările amicale, aproape fa
miliale cu care am fost întîmpinați 
pretutindeni. Am fost, pe de altă 
parte, impresionați de echilibrul pe

Bă- 
Voi- 

Adunări 
Breitenhofer, 

Ion 
ro-

care știți să-1 păstrați între res
pectul gloriei trecutului istoric al 
patriei, al bogățiilor arhitecturale
— cum sînt admirabilele mînăstiri 
din nordul Moldovei — și mersul 
progresiv, curajos în dezvoltarea e- 
conomică a țării. Realizări cum sînt 
Combinatul petrochimic de la Brazi 
și uzinele din Brașov arată cît de 
mult ați progresat, cît de mult 
contribuie întregul popor la mer
sul înainte al României, sub toate 
aspectele.

Un al doilea rezultat care de- 
, curge din primul, precum și din 

convorbirile pe care eu și colegii 
mei am avut plăcerea să le pur
tăm cu domnii Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, și Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale — a continuat oaspetele
— a fost posibilitatea de a consta
ta, mai îndeaproape, profunda fer
mitate și convingere a României în 
politica de afirmare a personalității 
sale naționale, voința de a contri
bui la apropierea dintre România 
și Belgia. Pentru că, deși țările 
noastre aparțin unor concepții po
litice, filozofice și sociale diferite, 
am putut să verificăm prin fapte 
că, în afara a ceea ce ne separă, 
există multe lucruri care ne unesc 
și multe altele pe care le putem 
face împreună. Apreciem că toate 
contactele avute aici pot deschide 
calea spre noi schimburi în dome
niul științific și cultural, precum 
și spre lărgirea relațiilor noastre 
comerciale.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Petre Blajovici, a oferit 
luni, la Pișchia. lîngă Timișoara, 
un dejun în onoarea președintelui 
Vecei Executive a R. S. Serbia, 
Giurița Ioikici, și a lui Tihomir 
Vlașkalici, membru al Vecei Execu
tive a R. S. Serbia, care ne-au vi
zitat țara.

Au luat parte Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne Octavian Groza, adjunct al 
ministrului energiei electrice, Ion 
Chirilescu, vicepreședinte al Comi
tetului de stat pentru îndrumarea 
și controlul organelor locale ale ad
ministrației de stat, Ion Cîrcei. 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Banat al P.C.R., Vasile Daju, 
președintele Sfatului popular re
gional Banat. A luat parte, de ase-

menea, Lakșa Petrici, ambasadorul 
Iugoslaviei la București.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

★
în aceeași zi, președintele Vecei 

Executive a R. S. Serbia și persoa
nele oficiale care îl însoțesc au vi
zitat cooperativa agricolă de pro
ducție „Victoria" din comuna Năd- 
lac, raionul Arad, Combinatul de 
sere și orașul Arad.

★
Seara, Giurița Ioikici și Tihomir 

Vlașkalici au plecat spre patrie.
La plecare, oaspeții iugoslavi au 

fost salutați de Petre Blajovici, de 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București și alte persoane oficiale. 

(Agerpres)

Capitala
Delegația de activiști ai Partidu

lui Socialist Unit din Germania, 
condusă de Heurich Gerhard, șef 
de sector la C.C. al P.S.U.G., care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a făcut 
o vizită în țara noastră, în schimb 
de experiență, a părăsit luni Capi
tala, înapoindu-se în patrie. Pe 
aeroportul Băneasa delegația a fost 
salutată de Nicolae Toader, adjunct 
de șef. de secție la C.C. al P.C.R. 
A fost de față Karl Kormes, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane.

(Agerpres)

(Agerpres)

Sosirea unei delegații
parlamentare japoneze

f Luni seara a sosit în Capitală o 
delegație de parlamentari din Ja
ponia, condusă de Yasuo Otsubo, 
deputat (Partidul Liberal-Demo
crat), care va face o vizită în țara 
noastră.

Din delegație fac parte deputății 
Ruici Okamoto, Schinici Kobâyași, 
Sei Morimoto, (Partidul Socialist), 
Tetsuro Minato, Jushiio Komiyama, 
Keizo Obuci (Partidul Liberal De
mocrat), Fumio Takahași, secretar 
al delegației.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de acad.

al
Ma-
Re-

Andrei Oțetea, vicepreședinte 
Comisiei de politică externă a 
rii Adunări Naționale, Mircea 
breanu, secretar al Comisiei juridi
ce a Marii Adunări Naționale, prof. 
Tudor Ionescu, deputat, funcționari 
superiori din Marea Adunare Na
țională.

Au fost de față Itaru Maruo, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Japoniei la București, membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

0 delegație de activiști

ai P.C.R. a plecat la Praga
Pra- 
Par-

Luni dimineața a plecat la 
ga o delegație de activiști ai 
tidului Comunist Român, condusă 
de Ion Ichim, prim-secretar al Co
mitetului regional Bacău al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, va face o vizită în 
această tară, în schimb de expe
riență. La plecare, pe aeroportul

Băneasa, delegația a fost condusă 
de Vasile Vlad, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Nicolae Toader, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R. Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei R.S. Ceho
slovace la București.

(Agerpres)

Parlamentarii cehoslovaci
în vizită în regiunea Brașov

Luni, delegația Adunării Națio
nale cehoslovace, condusă de He
lena Leflerova, vicepreședinte _ al 
Adunării Naționale, însoțită de Ko
vacs Gyfirgy, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, și un grup 
de deputați, precum și de Cestmir 
Cisar, ambasadorul Cehoslovaciei, 
au sosit în regiunea Brașov.

Primul popas a fost făcut în ora
șul Sibiu, unde oaspeții cehoslovaci 
au fost întîmpinați de reprezen
tanți ai organelor regionale și oră
șenești ale puterii de stat. Delega-

ția a vizitat sălile de artă popu
lară și pictură ale Muzeului Bruc- 
kenthal.

Seara, oaspeții au ajuns în orașul 
Brașov.

Ministrul italian
• •

a părăsit Capitala
Lunî la amiază a părăsit Capi

tala îndreptîndu-se spre patrie 
Giovanni Pieraccini, ministrul bi
lanțului și al programării econo
mice al Italiei,. care, împreună cu 
soția și un grup de specialiști, ne-a 
vizitat țara la invitația președin
telui Comitetului de Stat al Pla
nificării, Maxim Berghianu.

La plecare, pe aeroportul
neasa, oaspetele a fost condus de 
Maxim Berghianu, de membri ai 
conducerii C.S.P. și de funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe. A fost prezent Antonio 
Pasquale Baldocci, însărcinatul cu 
afaceri ad-mterim al Italiei la 
București, și membri ai amba
sadei.

Bă-

Ministrul comerțului 
interior, Mihail Levente, 

a plecat la Berlin
Luni dimineața a plecat la Ber

lin, Mihail Levente, ministrul co
merțului interior, care la invitația 
lui Giinter Sieber, ministrul comer
țului și aprovizionării al Republi
cii Democrate Germane, va face 
(> vizită de cîteva zile în această 
țară. în aceeași zi, Mihail Levente 
a sosit la Berlin, unde pe aero
portul Schonefeld a fost întîmpi- 
nat de membri ai conducerii Mi
nisterului Comerțului și Aprovizio
nării al R. D. Germane, precum 
și de membri ai Ambasadei ro
mâne la Berlin.

OB

vremea
Ieri în tară : vremea s-a ame

liorat ușor în toate regiunile 
tării, iar cerul a devenit varia
bil. Au continuat să cadă ploi 
locale mai ales sub formă de 
averse in sudul Transilvaniei. 
Dobrogea si izolat în Muntenia. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse 
între 14 grade la întorsura Bu
zăului și 23 de grade la 
Mare. Baia Mare si Tr. 
verin.

în București : vremea a 
ușor instabilă la început, cu cer

Satu 
Se-

fost

mai mult acoperit, cu ploaie 
slabă, apoi vremea s-a amelio
rat treptat, cerul devenind 
schimbător. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a fost de 
22 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 20, 21 si 22 septembrie : vre
mea se va încălzi ușor. Cerul 
variabil. Vor cădea ploi locale 
mai frecvente în nord-vestul 
tării. Vînt slab pînă la potrivit, 
predominînd din sectorul sud- 
vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 7 si 17 
grade, iar maximele între 18 si 
28 de grade. Local în regiunea 
de munte dimineața se va sem
nala ceată. Tn București : vre
mea continuă să se amelioreze. 
Cerul va fi variabil. Vînt slab. 
Temperatura în creștere ușoară.

Comisia tehnico-artistică 
pentru jucării de pe lîngă Mi
nisterul învățământului aduce 
la cunoștința celor interesați 
că termenul de depunere a lu
crărilor pentru concursul (ie 
noi modele de jocuri și jucării 
s-a prelungit pînă la 1 noiem
brie a. c. inclusiv.

Informații suplimentare se 
pot obține de la Ministerul 
învățămîntului, str. Spiru Ha- 
ret nr. 12, telefon 14 24 00.

(Agerpres)

(Agerpres)

sărbătorii naționale
1

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Chile, Rolando Stein, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
âl acestei țări la București, a oferit 
luni seara o recepție.

Au participat Bujor Almășan, 
ministrul minelor, Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Valentin Steriopol, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Mihnea Gheorghiu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, conducători ai unor 
instituții centrale, oamen’ de știin
ță și cultură, ziariști. Au luat parte 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

în cursul săptămînii trecute, țara 
noastră a avut ca oaspete pe pri
mul hiinistru al Republicii Turcia, 
Suleyman Demirel. în contextul 
legăturilor, prietenești româno-tur- 
ce, vizita în România a premieru
lui Demirel, ca și a celorlalți oas
peți turci care l-au însoțit, a avut 
o însemnătate deosebită. Ea se în
scrie în sfera contactelor oficiale 
din ultimii ani, între conducătorii 
celor două state, între care un mo
ment remarcabil l-a constituit vi
zita întreprinsă în Turcia, în 1966, 
de președintele Consiliului de Mi
niștri al țării noastre, Ion Gheorghe 
Maurer. Vizita primului ministru al 
Turciei a dat noi valențe evoluției 
pozitive a operei de colaborare ro- 
mâno-turce, în interesul celor două 
popoare, al destinderii în Europa 
și al păcii în Iutile.

Pretutindeni — la București, Plo
iești și Constanța, pe litoralul Mării 
Negre, în întreprinderi industriale, 
unități agricole, instituții culturale 
și artistice, oaspeții turci au fost 
primiți cu căldură și ospitalitate; 
ei au avut posibilitatea să ia cu
noștință de sentimentele de simpa
tie cu care poporul nostru urmăreș
te eforturile poporului turc pentru 
progresul și prosperitatea patriei 
sale. Eminentul oaspete a expri
mat aprecierea sa pentru dezvolta
rea rapidă pe care România a fn- 
registrât-o în domeniul economic, 
social și cultural.

în cursul vizitei, premierul De
mirel a fost primit de secretarul 
general al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu, și de președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica. între 
președintele Consiliului de Miniștri 
al României, Ion Gheorghe Maurer, 
și primul ministru al Republicii 
Turcia, Suleyman Demirel, au avut 
loc convorbiri oficiale. Contactele și 
convorbirile înaltului oaspete cu 
conducătorii țârii noastre au ocazio
nat un larg schimb de păreri asu
pra evoluției relațiilor româno-tur- 
ce, ca și în legătură cu o serie de 
probleme internaționale actuale de 
interes comun.

în ce privește relațiile bilaterale, 
cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția pentru dezvoltarea conti
nuă a acestora. în spiritul priete
niei și bunei vecinătăți. La intensi
ficarea colaborării româno-turce 
în diferite domenii, o contribuție 
importantă au adus contactele, tot 
mai frecvente în ultimii ani, pe li
nie parlamentară, guvernamentală, 
economică, cultural-științifică. Di
recția ascendentă în care au evoluat 
relațiile dintre cele două țări este 
definită, de pildă, de faptul că, în 
ultimii cinci ani, volumul schimbu
rilor comerciale româno-turce a 
sporit de circa 2,5 ori. Au fost în
cheiate noi acorduri și convenții bi
laterale. S-a pus în aplicare acor
dul de navigație civilă aeriană și 
s-a deschis linia aeriană Bucu
rești — Istanbul.

Așa după cum s-a apreciat în 
cursul vizitei, potențialul economic 
în continuă dezvoltare al celor 
două țări, ca și apropierea lor geo
grafică, oferă posibilități noi pen
tru lărgirea colaborării economice 
și tehnico-științifice, pentru diver
sificarea relațiilor dintre România 
și Turcia. în această direcție, con
vorbirile au reliefat hotărîrea celor

două părți de a explora și valori
fica posibilitățile existente, prin 
extinderea de vizite de delegații 
economice și schimburi de experți 
din diferite ramuri ale economiei. 
Totodată, uriTiează să se lărgească 
schimburile în domeniile științei, 
artelor, presei, turismului. Părțile 
și-au exprimat acordul asupra 
oportunității încheierii a noi con
venții bilaterale — o convenție de ■ 
asistență juridică, o convenție con
sulară, un aranjament privind fa
cilitarea sistemului de călătorii ale 
cetățenilor celor două țări. „In 
convingerea noastră, a declarat 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, dez
voltarea relațiilor dintre România 
și Turcia constituie o necesitate 
obiectivă a timpurilor pe care 
trăim, un lucru favorabil și «... 
fiecăreia dintre cele două țări și 
care are, totodată, o semnificație și 
valoare cu mult mai generală, fiind 
în același timp o contribuție activă 
și eficace la promovarea destinde
rii și cooperării internaționale".

Este îndeobște cunoscut că în 
politica sa externă țara noastră 
militează neabătut pentru dezvol
tarea multilaterală a colaborării cu 
toate statele, indiferent de orîndui- 

• rea lor Socială, pe baza respectării 
suveranității, și independenței na
ționale, a egalității în drepturi șl 
avantajului reciproc, a neameste
cului în treburile interne. Așa cum 
a arătat înaltul oaspete, în toas
tul său la dineul oferit în 
cinstea premierului român, Tur
cia a pus la baza relațiilor sale 
cu celelalte state aceleași principii. 
Ele constituie temelia trainică pe 
care se dezvoltă relațiile dintre 
România și Turcia.

în cadrul convorbirilor, premie
rul Demirel a dat o înaltă apre
ciere eforturilor depuse de țara 
noastră pe arena internațională 
pentru apărarea și consolidarea 
păcii, pentru colaborare pașnică 
între popoare. „Salutăm și apre- 

a declarat primul minis- 
Turciei, eforturile Ro- 

în direcția reglementării 
și 

pe

le 
util

Știri 
culturale
Ansamblul „Ciocirlia" a plecat 

fntr-un turneu In Marea .Britanic. 
Solii cântecului și dansului popular 
românesc vor susține, timp de trei 
luni, aproape 100 de spectacole, in 
13 orașe din această țară, printre 
care Londra, Birmingham, Man
chester, Bristol, Edinburg.

★
Filmul „?ejul sectorului suflete", 

regizat de Gheorghe Vitanidis, e- 
cranizare a piesei lui Alexandru 
Mirodan, a fost prezentat luni sea
ra in premieră la cinematograful 
„Republica" din Capitală.

Printre principalii protagoniști ai 
noii producții a studioului „Bucu
rești" se află Irina Petrescu, artis
tul poporului Radu Beligan, Toma 
Caragiu.

★
La invitația organizatorilor Fes

tivalului muzical internațional 
„Sagra musicale Umbra" din Pe
rugia, corul „Madrigal" al Conser
vatorului „Ciprian Porumbescu" 
din București întreprinde un tur
neu in Italia. Cunoscuta formație, 
dirijată de Marin Constantin, va 
susține intre 21—25 septembrie 
cinci concerte in mai multe orașe 
italiene. In cadrul programelor 
prezentate, formația va interpreta 
lucrări de muzică românească și 
muzică preclasică.

★
Colecția Muzeului Ciprian Po

rumbescu din Suceava s-a îmbogă
țit cu noi documente de valoare. 
Recent au fost achiziționate șase 
lucrări ale compozitorului, printre 
care romanța „Numele tău", și cite 
două variante pentru cîntecele 
„Vecina" și „Scenă de dragoste". 
Prețioase informații cu privire la 
unele momente din viața lui Ci
prian Porumbescu, date referitoa
re la creația lui și grija pentru păs
trarea acesteia, precum și emoțio
nante amintiri despre viața fami
liei Porumbescu se găsesc în cele 
73 scrisori ale Marioarei Porum
bescu Rațiu, sora compozitorului. 
Scrisorile constituie totodată, o sur
să de informare cu privire la viața 
culturală a Bucovinei aflată in 
acea perioadă sub ocupația aus
triacă. (Agerpres)
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Marea întrecere se reia
ÎN CÎTEVA RÎNDURI

La Subotica, continuă turneul

■

•

candidatelor la titlul mondial femi
nin de sah. Alexandra Nicolau a în
vins-o pe Aronson. Alte rezultate : 
Gresser-Âleksandria remiză ; Mc- 
Grathkislova 0—1; Markovici-Novar- 
ra 1—0; Konarkovska-Hemskerk 0—1. 
Perevoznic a întrerupt cu Kussnir. 

în clasament, conduce Kislova cu 
5,5 puncte urmată de Stadler cu 5 
puncte și două partide întrerupte. 
Nicolau cu 5 puncte si o partidă în
treruptă etc.

Iugoslaviei, 
tara noastră va fi 
Codin Dumitrescu

La această competiție 
reprezentată de 
si Sever Dron.
prima zl a tur-• Rezultate din

neului international de polo pe apă 
„Cupa Jadran", care are loc la Split 
(Iugoslavia): U.R.S.S.-R.D.G. 3—2; 
Iugoslavia-Italia 5—1; Ungaria-Ro- 
mânia 7—2.

Au început campionatele 
republicane de atletism

Amînate cu două zile din cauza impracticabilității te
renurilor de la stadionul „23 August", campionatele re
publicane de atletism rezervate seniorilor au început ieri 
după-amiază pe stadionul „Republicii". în cele 16 probe 
desfășurate ieri, oficialii au consemnat doar două rezul
tate de valoare internațională : 6,41 m în proba de sări
tură în lungime —, femei (Viorica 
Viscopoleanu) și 16,35 m la triplu salt 
(Șerban Ciochină). Campioana olim
pică Mihaela Peneș, care cu două 
săptămîni înainte aruncase sulița la 
peste 60 m, a cîștigat din nou titlul, 
însă cu un rezultat slab : 50,96 m.
Proba feminină de 100 m s-a înche
iat cu victoria atletei Nourescu în 
12”2/10, înaintea multiplei campioane 
de anul trecut, Ioana Petrescu.

Iată și alte rezultate : masculin : 
înălțime ■— Șerban Ioan 2,10 m; 
10 000 m plat — N. Mustață 29’52”8/10; 
disc — I. Naghi 57,81 m ; 100 m plat
— Gh. Zamfirescu 10”6/10; 110 m gar
duri — N. Perțea 14”4/10 ; 3 000 m 
obstacole : Z. Vamoș 8’47” ; 800 m plat
— C. Bloțiu 1'50” ; feminin : greutate
— A. Sălăgean 15,51 m ; 800 
Ileana Silai 2’11”.

Probele de astăzi încep la 
în fotografie : participante

din seriile probei de 800 m. Conduce 
Ileana Silai — noua campioană.

m

ora 14. 
la una

• A început turneul International 
de tenis de la Tbilisi, la care parti
cipă jucători și jucătoare din Anglia, 
Australia. Ungaria. R. D. Germană, 
Polonia. România. Cehoslovacia, Bul
garia si din alte țări. în primul tur 
al probei de simplu masculin. Noiels 
(U.R.S.S.) l-a învins cu 6—0. 8—10, 
2—6, 6—0, 7—5 pe G. Bosch (Româ
nia). Mărmureanu a dispus cu 
6—2, 4—6. 6—0 de sovieticul 
nanis.

6-1, 
Asat-

cam-■ Astăzi încep la Belgrad 
pionatele internaționale de tenis ale

FOTBAL Puncte

„în deplasa
De obicei se spune despre punctele 

cucerite „în deplasare" că sînt pun
cte decisive pentru poziția bună în 
clasament. Bineînțeles, cu o condi
ție suplimentară t să obții rezultate 
pozitive și pe terenul... propriu ! Așa 
a și procedat de altfel Rapid în 
campionatul trecut cînd s-a plasat 
exact în vîrful piramidei. Iată însă 
că în noul sezon feroviarii își cîș- 
tigă punctele exclusiv pe cîmpurile 
de joc străine, în timp ce la Bucu
rești pleacă steagul fără drept de 
apel. Galeria din Capitală, pe vre
muri înflăcărată și foarte îngă-' 
duitoare, a devenit astăzi mai exi
gentă față de o echipă campioană, 
iar concertul dezaprobator din tri-

o Cu prilejul unui concurs inter
național de natatie desfășurat la 
Stockholm, suedeza Elisabeth Ljung- 
gren a stabilit un nou record euro
pean în proba de 1 500 m liber : 
18’49” 9/10. Vechiul record (19’02” 
8/10) aparținea compatrioatei sale 
Margareta Rylander.

® Echipa de fotbal Internazionale 
Milano a întîlnit ne stadionul San 
Siro într-un ioc amical echipa ma
ghiară M.T.K. Budapesta. Italienii, 
în mare vervă, au învins cu 
(3—0). Au marcat: Nielson 
Domenghini 
Mazzola II.

(două). Mazzola

7—0 
(trei), 
I Si

astăzi cu etapa 
Tg. Mureș-Cluj

După o zi de odihnă Ia Tg. Mureș, cicliștii partici- 
panți la „Turul României" vor lua din nou startul; 
azi la amiază ei se vor alinia în centrul orașului, de 
unde exact la ora 14,50 vor porni să străbată traseul 
Tg. Mureș—Turda—Cluj.

Orarul etapei a VII-a este următorul : Tg. Mureș 
(ora 14,30) — Iemut (15,10) — Luduș (15,25) — Cîm- 
pia Turzii (16,05) — Turda (16,20) — Feleae, borna 
473 (16,55) — Cluj (17).

La jumătatea întrecerii, situația în clasamentul ge
neral individual este favorabilă reprezentanților, 
noștri. Liderul cursei, purtând ca semn distinctiv 
„tricoul galben", este Emil Rusu, din prima repre
zentativă a României. în primele zece locuri sînt de 
fapt șase români — W. Ziegler (al treilea, la 1' 39” 
de lider), Gh. Suciu (la 2’ 50”), Fr. Gera (la 3’ 33”), 
N. Ciumeti (la 3’ 48”), V. Tudor (la 5’). Cel mai 
periculos adversar al lui Rusu este olandezul Prinsen 
(acum pe locul doi, la 1' 27” în urma liderului).

Fruntașii celorlalte clasamente generale sînt — pe 
echipe: România II; clasamentul sprinterilor — 
Kazmierzak (R.D.G.) ; clasamentul cățărătorilor — 
Mickein (R.D.G.).

apărare „în linie",acea
pe jocul la ofsaid, care nu 

conti-

r
bune se pare că nu priește 
rilor obișnuiți cu răsfățul de 
A dispărut, cum s-ar spune,

jucăto- 
public. 
princi

palul avantaj al terenului propriu ! 
Dar să nu considerăm efectul drept 
cauză. Dacă jocul giuleștenilor ar fi 
oferit măcar speranțe pehtru un fot
bal mai bun, fără îndoială supor
terul bucureștean, așa cum îl știm, 
darnic cu aplauzele, n-ar fi prege
tat o clipă să-și susțină favoriții.

Spre surprinderea noastră, am 
observat duminică la Rapid un fapt 
care, prin el însuși, poate influența 
deznodămîntul partidelor cu Trakia 
din „Cupa campionilor europeni". 
Antrenorii formației feroviare, cine 
știe din ce cauze, au scos de la

naftalină 
sprijinită „ .
se mai practică nicăieri pe 
nent ! Și nu este vorba strict despre 
ridicolul posturii în care s-au găsit 
Motroc și Dan, depășiți duminică de 
atacanți nici prea iuți, nici prea 
buni dribleri. Este vorba despre pa
guba pe care o poate aduce Rapidu
lui abandonarea unui joc de sigu
ranță în apărare, mai realist, tocmai 
în confruntări internaționale. Cu 
precădere pe terenuri străine, a te 
apăra „în linie" bazîndu-te pe ex
ploatarea ofsaidului, înseamnă a 
risca aventurist șansele echipei tale. 
Revenind la ideea valorii punctelor 
cucerite „în deplasare", nu se poate 
să nu remarcăm pe noul lider al 
clasamentului, Dinamo — București, 
singura echipă încă neînfrîntă în 
campionat.

Cîștigarea ambelor puncte la Arad 
de către Steaua reprezintă în bună 
măsură o confirmare a formei accep
tabile la care au ajuns Haidu, 
Hălmăgeanu, D. Nicolaie, D. Popes
cu, Negrea, Constantin, Avram, — 
faptul meritînd a fi consemnat cu

atît mai mult cu cît succesul milita
rilor survine la numai 3 zile de la 
întoarcerea din Viena. Apărarea 
economică a unui avans de un 
gol printr-o defensivă ermetică și 
prin contraatacuri rapide, dovedește 
maturizarea unei echipe conștiente 
că sîmbăta viitoare are de reglat 
niște socoteli cu Dinamo și că apoi, 
peste vreo patru zile, intenționează 
ferm să-și pună semnătura pe actul 
de eliminare a F.C. Austriei din 
„Cupa cupelor".

Au mai cucerit puncte „în depla
sare" F.C. Argeș și Farul. Desigur si
tuația acestor echipe este de-a drep
tul bizară : ambele, în cinci etape, 
au jucat doar un singur meci „aca
să" ! La fel de bizară ca și cazul a- 
celor formații care — în schimb — 
au profitat etape în șir de avantajul 
terenului propriu. Acest lucru pro
duce, firește, perturbări în buna des
fășurare a competiției nr. 1 — cam
pionatul. Ar fi de dorit deci ca ma
rea întrecere să decurgă în condiții 
de regularitate, în așa fel îneît să 
aducă fotbalului numai foloase.

ciem, 
tru al 
mâniei 
și soluționării conflictelor 
diferendelor între națiuni, 
care omenirea le simte din plin. 
Eforturile permanente pe care le 
depuneți și în ce privește regiu
nea Balcanilor, direcție în care coo
perăm în pace și în spiritul păcii, 
le considerăm ca o garanție a vii
torului regiunii noastre".

în cadrul schimbului de păreri 
referitor la problemele internațio
nale, cei doi prim-miniștri au sub
liniat că existența unor focare de 
tensiune, în diferite regiuni ale lu
mii, reclamă ca toate statele, fie 
ele mari sau mici, să depună efor
turi susținute pentru realizarea u- 
nui climat de destindere și de în
țelegere internațională, pentru 
salvgardarea păcii și securității în 
lume, 
funda 
tuația 
și au 
blema 
pe baza acordurilor de la Geneva 
din 1954 și a dreptului poporului 
vietnamez de a-și hotărî liber soar
ta. De asemenea, cei doi prim-ml- 
nlștri au exprimat în comunicatul 
comun poziția lor cu privire la si
tuația din Orientul Apropiat.

România și Turcia sînt direct in
teresate în stabilirea unui climat 
de pace și cooperare pe continen
tul european și consideră că în
făptuirea securității europene are o 
deosebită însemnătate pehtru pacea 
și înțelegerea internațională. In le
gătură cu aceasta, un rol important 
are crearea unui climat de în
țelegere și bună vecinătate în re
giunea Balcanilor, atît de mult în
cercată în trecut de conflicte. Sub
liniind importanța relațiilor de în
țelegere și cooperare pe plan regio
nal, părțile au scos în evidență 
contribuția pe care raporturile ami
cale româno-turce o aduc la evolu
ția pozitivă a situației din regiunea 
noastră geografică. în cursul con
vorbirilor a fost abordată proble
ma Ciprului. Cei d6i prim-miniștri 
au fost de acord că, în interesul 
întăririi păcii în această regiune, 
problema ar trebui să fie rezolvată 
prin mijloace pașnice conform in
tereselor legitime ale tuturor părți
lor în cauză.

Discuțiile s-au referit și la pro
blemele dezarmării. în această pri
vință părțile consideră că o etapă 
importantă în direcția dezarmării 
ar constitui-o încheierea unui tra
tat de nediseminare a armelor nu
cleare sub un control internațio
nal eficace și nediscriminatoriu, 
care să țină seama de preocupă
rile legitime ale tuturor statelor 
pentru securitatea lor și de nece
sitatea de a opri cursa înarmări
lor nucleare, asigurînd în același 
timp posibilitatea egală pentru toa
te țările de a folosi realizările ști
inței și tehnicii moderne, în do
meniul utilizării energiei nucleare 
în scopuri pașnice.

Vizita în țara noastră a primu
lui ministru al Republicii Turcia a 
atestat încă odată importanța con
tactelor personale între conducăto
rii statelor, ca mijloc de schimburi 
nemijlocite de păreri, pentru cu
noaștere 
Ea a constituit o 
portantă 
prietenești statornicite între ță
rile și 
contribuție de seamă la dezvolta
rea în continuare a acestor relații, 
la intensificarea cooperării între 
state cu orînduiri sociale diferite, 
în interesul 
păcii și înțelegerii între popoare.

Părțile și-au exprimat pro- 
îngrijorare în legătură cu si- 
existentă în Asia de sud-est 
relevat necesitatea ca pro- 
vietnameză să fie rezolvată

și apropiere reciprocă, 
nouă și im- 

expresie a relațiilor

popoarele noastre, o

promovării cauzei

Valeriu MIRONESCU Radu BOGDAN



cea de-a l-a sesiune

NEW YORK 18. — Trimisul spe
cial Agerpres Romulus Căplescu 
transmite : Clădirea vastă de pe 
East River, unde în fiecare an are 
loc, începînd cu cea de-a treia 
marți a lunii septembrie, dezbate
rea problemelor majore care fră- 
mîntă omenirea, precum și parale
lipipedul de beton ce adăpostește 
Secretariatul Națiunilor Unite cu
nosc, din nou, atmosfera specifică, 
premergătoare deschiderii sesiuni
lor ordinare ale Adunării Generale 
a O.N.U. Cea mai mare parte a de
legațiilor reprezentînd cele 122 țări 
membre au și.sosit. Ziariștii, cores
pondenții de presă, cît și fotorepor
terii sînt, de asemenea, prezență.

Luni dimineața, cu o zi înainte 
de deschiderea solemnă a celei de-a 
22-a sesiuni ordinare, s-a desfășurat 
ședința de închidere a sesiunii ex
traordinare a O.N.U. consacrată 
examinării situației din Orientul 
Apropiat. După cum se știe, aceas
tă sesiune, care a avut loc între 17 
iunie și 21 iulie a.c., și-a suspendat 
în mod temporar lucrările, ca ur
mare a adoptării unei rezoluții 
puse de Austnia, Finlanda și 
dia. Aceleași țări au prezentat 
un nou proiect de rezoluție 
care, după ce se exprimă adînca 
îngrijorare' a Adunării Generale 
față de situația din Orientul Apro
piat, se stabilește includerea cu 
prioritate a acestei probleme pe or
dinea de zi a actualei sesiuni ordi
nare. Proiectul a fost adoptat cu 93 
de voturi pentru, unul contra și trei 
abțineri (Izraelul, Portugalia, Repu
blica Sud-Africană). Ulterior, re
prezentantul Izraelului a declarat 
că delegația sa a intenționat să vo
teze în favoarea rezoluției, dar că a 
intervenit o eroare.

Au luat cuvîntul pentru a-și mo
tiva votul Adnan Pachachi (Irak), 
Nikolai Fedorenko (U.R.S.S.), Si- 
mahmoud Mestri (Tunisia). Au mai 
vorbit, exercitîndu-și dreptul de 
replică, reprezentanții S.U.A., 
R.S.A., Izraelului și Irakului.

în cuvîntul de închidere .a sesiu
nii extraordinare, președintele ce
lei de-a 21-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., Abdul Rahman 
Pazhwak, a subliniat că dezbate
rile au permis să se tragă două con
cluzii. în primul rînd, ele au evi
dențiat importanța problemei O- 
rientului Apropiat și necesitatea ur
gentă de a se găsi o soluție cores
punzătoare și justă ; în al doilea 
rînd, adunarea a căzut de acord 
că revine Națiunilor Unite să gă
sească o asemenea soluție. în în
cheiere, el și-a exprimat speranța 
că eforturile O.N.U. în această di
recție vor fi încununate de succes.

După minutul de reculegere 
meditare, 
Generale a 
de-a cincea

Marți, la 
ora Bucureștiului), urmează să se 
deschidă cea de-a 22-a sesiune 
dinară a Adunării Generale 
O.N.U. Principalele puncte ale 
cestei prime zile a noii sesiuni 
fi alegerea noului președinte al A- 
dunării Generale, a celor 17 vice
președinți, precum și constituirea 
comitetelor Adunării Generale.

După cum se știe, la 18 octom
brie 1966, Misiunea permanentă a 
României la O.N.U. a adresat ce
lorlalte misiuni permanente o notă 
prin care le aducea la cunoștință ho- 
tărîrea guvernului român de a pre
zenta candidatura ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, 
la președinția celei de-a 22-a Sesi
uni a Adunării Generale a O.N.U., 
exprimîndu-și speranța că această 
candidatură va fi sprijinită de gu
vernele statelor membre. Totodată, 
președintele grupului statelor Eu
ropei răsăritene din cadrul O.N.U". 
a comunicat președinților celorlal
te grupuri geografice că această 
candidatură se bucură de sprijinul 

: unanim al țărilor din această re
giune. în favoarea candidaturii ro
mâne s-au pronunțat în mod una
nim, rînd pe rînd, și statele aparți- 
nînd celorlalte grupuri regionale : 
Europa Occidentală, America La
tină, Asia, Africa. Observatorii scot 
în relief că, spre deosebire de alte 
sesiuni, cînd candidaturile la func
ția de președinte au dat naștere la 
controverse, candidatura României 
nu suscită nici ■ o obiecție, întru
nind în mod practic adeziunea u- 
nanimă a membrilor Adunării Ge
nerale a O.N.U. Aceasta constituie 
o recunoaștere și o consacrare, în 
același timp, din partea forului in
ternațional cel mai înalt al lumii 
contemporane, a meritelor activită
ții politice active și multilaterale 
desfășurate pe plan extern de Re
publica Socialistă România, a ini
țiativelor sale, a promovării con
secvente a acelor principii menite 
să asigure statornicirea unui cli
mat de pace, încredere și colabora
re pe glob.

Agenda provizorie încărcată a 
actualei sesiuni, agendă care ur
mează să capete contururi definiti
ve în cursul acestei săptămîni și 
care cuprinde probleme importan
te de ordin politic, economic, soci- 
al-umanitar, evidențiază o dată în 
plus cerința esențială a lumii con
temporane de a consolida pacea.

președintele Adunării 
declarat închisă cea 
sesiune extraordinară, 
ora 15,00 ora locală (21

NIGERIA

federale

or- 
a 

a- 
vor

HANOI 18 (Agerpres). 
drul interviului acordat recent 
nui reprezentant al ziarului 
Figaro", primul ministru al R. D. 
Vietnam, Fam Van Dong, a decla
rat că „dacă guvernul american do 
rește-intr-adevăr să-aibă loc tra
tative în vederea păcii, trebuie mai 
întîi să pună capăt, fără condiții, 
bombardamentelor și tuturor celor
lalte acțiuni militare îndreptate 
împotriva nordului țării". El a adă
ugat că pacea trebuie să se bazeze 
pe recunoașterea dreptului poporu
lui vietnamez la independență și 
unitate națională. „Țara noastră 
este una, poporul nostru este unui 
singur, înzestrat cu aceeași cultură, 
cu aceeași istorie, avînd aceeaș. 
limbă și aceleași aspirații".

în ceea ce privește valabilitatea 
acordurilor de la Geneva în mo
mentul de față, Fam Van Dong a 
declarat că „principiile fundamen
tale ale acestora, cum sînt reunifi- 
carea celor două zone, interzicerea 
de a se stabili baze străine și ne-

participarea la alianțe militare stră
ine, sînt tot așa de valabile astăzi 
ca și atunci cînd au fost formulate, 
acum 13 ani".

Referindu-se în continuare la su
dul țării, Fam Van Dong a relevat
faptul că Frontul Național de Elj-, 
berare din Vietnamul de sud este 
singurul reprezentant adevărat al 
populației de aici'și, în consecință, 
•ungurul interlocutor valabil din 
partea Vietnamului de sud. El a 
exprimat, de asemenea, adeziunea 
totală a guvernului R.D. Vietnam la 
programul politic al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud, adoptat la recentul său con
gres.

★
Agenția V.N.A. anunță că cel 

de-al 2 300-lea avion american a 
fost, doborît la 17 septembrie de o 
unitate antiaeriană din Hanoi. Pi
lotul acestui avion a fost capturat. 
Alte două avioane au fost doborîte 
în aceeași zi deasupra Haifongu-

LAGOS 18 (Agerpres). — Comu
nicatele militare difuzate la Lagos 
semnalează o intensificare în ul
tima săptămînă a acțiunilor des
fășurate de unități ale armatelor 
de uscat ale guvernului federal. în 
diverse sectoare ale frontului, se a- 

- rată la Lagos, ■ trupele federale au 
preluat inițiativa, provoeînd tru
pelor biafreze pierderi însemnate 
în oameni și materiale. Comisarul 
federal pentru problemele infor 

. mațiilor, Anthony Enahoro, a făcut 
o declarație în care a arătat că în 
ultima săptămînă biafrezii au sufe
rit cele mai mari pierderi în oa
meni de la începerea ostilităților, 
îndeosebi în timpul luptelor din a- 
propierea orașelor Aktvebe și Aku, 
trecute sub controlul guvernului 
central, precum și în apropierea 
localității Ikem. La Enugu, în lipsa 
unor comunicate oficiale, se afirmă, 
potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, că trupele biafreze resping 
atacurile unităților guvernului fe
deral, menținîndu-se pe pozițiile 
ocupate anterior.

ANGLIA Șl PIAȚA COMUNĂ
o

experții Comunității Eco- 
Europene în problema ce- 
aderare a Angliei la Piața 
nu ia nici o poziție în a- 

relatează co-

BRUXELLES 18 (Agerpres). — 
Primul „document de lucru" întoc
mit de 
nomice 
rerii de 
comună
ceastă problemă 
respondenții de presă. în acest ra
port preliminar, se declară în cercu
rile bine informate, se pune mai 
mult accentul pe problemele finan
ciare (în special problema lirei 
sterline), decît asupra problemelor 
agricole, care de mult timp erau 
considerate ca principalul obstacol 
în calea aderării. Printre alte pro
bleme care se află în atenția mem
brilor Comisiei de experți figurea
ză și cea a adaptării instituțiilor 
C.E.E. la procedura de vot în sînul 
Consiliului ministerial în eventua-

reexaminat la 
'care va fi su
la sesiunea a- 
29 septembrie.

litatea primirii de noi membri. 
După cum se știe, în prezent țările 
mari, membre ale C.E.E., dispun în 
instituțiile acestei organizații de 
un număr considerabil mai mare 
de voturi decît țările mici. Rapor
tul experților va fi 
19 septembrie, după 
pus Comisiei C.E.E. 
cesteia, între 26 și

în problema aderării Angliei, se 
declară în cercurile ziaristice, prin
tre cei 14 membri ai Comisiei exis
tă divergențe serioase. O parte din 
ei cer ca raportul definitiv sâ se 
pronunțe în favoarea aderării, în 
timp ce alții vor ca acesta să se 
limiteze doar la expunerea pro
blemelor tehnice ridicate de can
didatura britanică.

de-a 50-a aniversări a

Dorina RADULESCU
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0 delegație a baiului popular al orașului București, 
condusă de Ion Cosma, președintele Comitetului Executiv al Sfatului popular 

. aJ Capitalei, a sosit luni la Belgrad. La gara Dunav delegația a fost în- 
tîmpinată de Branko Peșici, președintele Skupștinei orășenești Belgrad, și de 
alte persoane oficiale. în aceeași zi, delegația a depus o “
flori la Monumentul Eroului necunoscut de pe muntele Avala 
fortăreața Kalenegdan și Muzeul Armatei Populare Iugoslave.

Scad. Ștefan Bălan, mi
nistrul învăjămîntîslui, a avut 
la 18 septembrie o întîlnire cu V. P. 
Eliutin, ministrul învățămîntului su
perior și mediu de specialitate al 
U.R.S.S., în cursul căreia cei doi mi
niștri au făcut un schimb de păreri 
privind dezvoltarea învățămîntului 
superior, specializarea și perfecționa
rea cadrelor didactice universitare. în 
aceeași zi, acad. Ștefan Bălan a făcut 
o vizită lui A. I. Danilov, ministrul 
învățămîntului al R.S.F.S.R.

Festivitățile de la Znol-
La Znoimo (Moravia de sud) 

au luat sfîrșit festivitățile din cadrul 
sărbătorii tradiționale a culesului stru
gurilor. Cu acest prilej a avut loc o 
întîlnire a lui Antonin Novotny, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, prim-se- 
cretar al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, cu reprezentanți ai Comi
tetului național și ai întreprinderilor 
din localitate.

Un grup de paîru 
sfatați de Ia Univer- 
silatea din Utrecht au 
pătruns în clădirea cartierului 
general al comandamentului su
prem al, forțelor N.A.T.O- din 
Europa centrală, aflat în loca
litatea Brunssum. Ei au coborît 
de pe catarg steagul N.A/T.O., 
înlocuindu-1 cu cel al Asocia
ției, studențești „Vcritas". Timp 
de o oră steagul acestei asociații 
a fluturat deasupra clădirilor 
cartierului general al N.A.T.O.

întHnire a tineretului Ia 
Varșovia. Luni ?i_a început lu
crările în Palatul 
tîlnirea consultativă
lor europene membre ale Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat. 
Tema întâlnirii o constituie proble
mele actuale ale situației politice din 
Europa, ale păcii și securității eu-

SRt

ropene, precum și rolul și sarcinile 
tineretului democrat în acest domeniu. 
Din țara noastră, la întîlnire parti- 

Vasile 
U.T.C.

Poemul simfonic 
fombrie" a> lui D. Șostakovici, 
închinat celei
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, a fost interpretat duminică, la 
Moscova, în primă audiție.

Un comunicat al Minis
terului Orientării Naționale 
ai B.S.U. anunță că mareșalul Abdel 
Hakim Amer, fost vicepreședinte al 
Republicii Arabe Unite și locțiitor al 
Comandantului suprem al forțelor 
armate ale R.A.U., s-a sinucis. 
(M.E.N.).

Un avion american do- 
horîî deasupra R. P. Chi
neze. După cum anunță agenția 
China Nouă, la 17 septembrie, dea
supra regiunii Guansi a fost doborît 
un avion american fără pilot, care a 
pătruns în spațiul aerian al R. P. Chi
neze în scopuri de recunoaștere și 
provocare.

>

Duminică s-a încheiat 
ediția de toamnă a 
Tîrgului internațional de 
la Zagreb. La această 
importantă manifestare 
internațională au par
ticipat numeroase în
treprinderi și organi
zații de comerț exterior 
din 57 de țări, printre 
căife și Republica Socia
listă România. Un prim 
bilanț arată că în perioa
da între 7 și 17 septem
brie a fost vizitat de pes
te 100 000 persoane. Tîr
gul de la Zagreb a oferit 
un bun prilej.de cunoaș
tere a rezultatelor obținu
te de țările participante 
în dezvoltarea economiei 
și tehnicii în. diferite do
menii ale industriei.

Pavilionul Republicii 
Socialiste România, care 
a expus pe o suprafață 
de 1 300 mp o gamă va
riată de mașini-unelte 
produse de larg 
sum, s-a 
o bună primire 
dul vizitatorilor 
specialiștilor. La deschi
dere, pavilionul Republi
cii Socialiste România a 
fost vizitat de președinte
le R.S.F.I., I. B. Tito, de 
Mika Șpiliak, președiniele 
Vecei Executive Federa
le, Milentie Popovici, pre
ședintele Skupștinei Fe
derale, directori ai diferi
telor pavilioane, repre
zentanți ai cercurilor de 
afaceri etc.

N. PLOPEANU

PROCESUL DE
jumatate ds ora 
de a se închide 
internațional de 
de la Viena am 

vizitez.

în aceste zile, la Pretoria 
cartea de legi a apart
heidului s-a deschis, fără 
să mai fie nevoie de căutări 
prealabile, la un capitol larg 
uzitat : normele referitoare 
la „activitatea subversivă". 
Inculpații .sînt 37 de membri 
ai Organizației populare din 
Africa de sud-vest (SWAPO) 
— teritoriu patronat de ra
siștii sud-africani într-o ma
nieră ce amintește de cele 
mai. odioase practici de în
josire a vieții și demnității 
umane.

Cu sadism, guvernul ra
siștilor de la Pretoria a ela
borat un sistem de metode 
și legi discriminatorii care 
se aplică indigenilor. For
țele polițienești sud-africane 
pot aresta sau deține fără 
judecată „persoanele suspec
te și comuniștii”. Cei care 
critică regimul rasist sînt a- 
cuzați de „sabotaj" și „ac
tivitate subversivă". Oamenii 
de culoare nu pot deține 
funcții care „prezintă inte
res pentru europeni". Fără 
o autorizație specială nu au 
voie să se adune mai mult 
de zece laolaltă. Un repre
zentant al Organizației 
populare din Africa de sud- 
vest arăta că populația de 
culoare din această parte a 
continentului dispune doar 
de o singură școală și de 
numai patru medici la un 
număr de aproape o jumă
tate de milion de oameni.

în acest context procesul 
deschis zilele trecute nu 
constituie o surpriză pentru 
cei care cunosc realitățile 
apartheid-ului.

Cei 37 de patrioți, duși 
între baionete în fața tribu
nalului din Pretoria, nu au 
altă vină decît aceea de a 
se fi opus legislației aplica
te de autoritățile rasiste în 
Africa de sud-vest. Pentru o 
astfel de „abatere" ei sînt 
pasibili de pedepse grele, 
inclusiv pedeapsa cu moar
tea. Promptitudinea cu care 
executorii zeloși ai rasiștilor

sud-africani reprimă orice 
manifestare de libertate are 
o semnificație mult mai a- 
dîncă decît vor ei să i-o 
dea. în ultimii ani, popu
lația de culoare de aici a 
trecut la o activitate orga
nizată împotriva regimului 
inuman impus de o minori
tate albă reacționară. Au a- 
părut organizații de masă, 
cum sînt Organizația popu
lară din Africa de sud-vest 
(SWAPO), Organizația de
mocratică a unității națio
nale (NUDO) și altele, care 
și-au propus să lupte împo
triva jugului 
pentru libertate și indepen
dență națională. în ultimul 
timp, rasiștii sînt neliniștiți 
de apariția mișcării de parti
zani. Un reprezentant al 
SWAPO a declarat că mii 
de oameni au început să se 
înarmeze pentru a cuceri 
prin luptă armată dreptul 
poporului din Africa de sud- 
vest la existență de sine stă
tătoare.

Cuprinse de neliniște, au
toritățile sud'-'africane au in
staurat o rețea densă de 
slujbași puși pe urmele „ne- 
conformiștilor". Tara a căpă
tat un pronunțat caracter 
polițienesc. Toți cei suspec
tați de „atitudine necuviin
cioasă" față de restricțiile â- 
partheidului sînt încarcerați. 
Faimoasa „lege a tăcerii" a- 
plicată deținuților își face 
loc tot mai mult și în afara 
zidurilor închisorilor. între 
viața indigenilor din rezer
vații și a celor din celulele 
închisorilor, diferențele nu 
sînt prea mari.

Acțiunile curajoase ale ce
lor 37 de luptători pentru 
drepturile oamenilor de cu
loare, compăruți în fața tri
bunalului din Pretoria în a- 
ceste zile, se bucură de sim
patia și sprijinul populației 
Africii de sud-vest, ca și ale 
opiniei publice mondiale 
progresiste. Ea redacție 
ne-au parvenit știri despre 
protestele din diverse țări ale

unor organizații și persona
lități de seamă împotriva 
înscenării judiciare de la 
Pretoria. Este cerută punere:: 
imediată în libertate a ares
tărilor. Organizația „Mișca
rea anti-apartheid", întruni
tă zilele acestea la Geneva, 
a adresat o scrisoare secre
tarului general al O.N.U. în 
care condamnă procesul de 
la Pretoria, declarîndu-1 ile
gal, întrucît mandatul RiS.A. 
asupra Africii de sud-vest a 
fost revocat prin rezoluția 
O.N.U. adoptată la sesiunea 
specială a Adunării Genera-

le din această primăvară. 16 
șefi de state întruniți recent 
la Kinshasa au adoptat o ho- 
tărîre privind acțiuni pentru 
salvarea vieții celor 37 de 
patrioți.

înscenarea de la Pretoria 
este încă o încercare' a gu
vernului rasist sud-african 
de a menține prin forță o 
stare de lucruri anacronică, 
ce încalcă în mod flagrant 
interesele populației din A- 
frica de sud-vest și contra
vine normelor de drept in
ternațional.

Dumitru POPA

Cu o 
înainte 
tîrgul 
toamnă
avut prilejul să-l 
Am trecut pe lîngă pavi
lioanele multor țări, dar 
m-am oprit emoționată în 
fața pavilionului „Româ
nia". Este al treilea ca 
mărime din cele șapte
sprezece, reprezentînd tot 
atîtea țări 

în cele 15
mente și vitrine ale 
dului sînt prezentate 
rietate de produse 
dovedește mai ales 
privește industria
structoare de mașini at'ît 
de diversă, dezvoltarea ei 
pe an ce trece. Mașini-u- 
nelte, tractoare, strunguri, 
inclusiv strungul 

fac standul

(Urmare din pag. I)

Șanhaiul era recunoscut în frecut mai 
ales ca un important centru comercial, 
unde Îșî dădeau întîlnire aventurieri din 
întreaga lume. Funcționau aici doar cî- 
teva întreprinderi textile și cîteva ate
liere pentru reparații de vapoare și au
tomobile. După eliberare, și mai ales în 
ultimii zece ani, s-au dezvoltat puternic 
industria constructoare de mașini, de 
utilaj energetic, siderurgia, industria 
chimică și de automobile, industria na
vală. In prezent există aproape 3 000 de 
întreprinderi mari și mijlocii, cîteva mii 
de întreprinderi . mici și ateliere pentru 
reparații. Șanhaiul realizează peste o 
cincime din producția globală industria
lă a țării. Mărfurile produse aici au de
venit cunoscute pe foafe meridianele 
lumii. Se poate spune azi — și gazdele 
o confirmă cu mîndrie — că cel mai 
mare oraș al Chinei esfe și cel mai pu
ternic centru al vieții economice. După 
cum sîntem informați, în oraș lucrează 
peste 2 milioane de muncitori. Din în
treprinderile Șanhaiului pleacă anual, în 
diferite provincii ale țării, acolo unde se 
pun bazele unor noi unități industriale, 
aproape 100 000 de muncitori calificați 
și tehnicieni.

In centrul orașului, pe o suprafață

Zilele trecute, la Frankfurt (Republica federală a Germaniei) s-a deschis o 
expoziție internațională a automobilului la care sînt expuse cele mai noi 

tipuri

B

participante, 
comparti- ■ 

stan
ei va
cate 

în ce 
con-

rat de vizitatori. 'Te simți 
mic în fața acestei ma
șini guliverești care se 
mișcă elegant ca un ba
lerin la numai apăsarea 
unor butoane. Exponate
le variate de la 
toarele agregate 
zanat și jucării, 
agroalimentare,
stil, produse farmaceuti- 
ce-cosmetice și chimica
le, țesături și confecții 
ale industriei ușoare au 
atras atenția numeroșilor 
vizitatori ai pavilionului. 
Printre aceștia s-au aflat 
înalte personalități ca 
președintele Republicii 
Austriece, Franz Jonas, 
vicecancelarul Bock, pri
marul Vișnei, Bruno Ma-

„Caru- 
aglome-

de peste 10 000 mp, se întinde o ex
poziție industrială permanentă. Ea îți 
oferă imaginea sintetică a ceea ce au 
însemnat pentru Șanhai anii socialis
mului, însoțiți de specialiști din con
ducerea expoziției, am parcurs toate 
cele 9 sectoare care .redau simbolic 
forța Șanhaiului industrial. In pavilionul 
central sînt expuse produsele industriei 
constructoare de mașini, siderurgiei și 
navale. După cum ne informează ingi
nerul Tu Le-cian, mașinile automate de 
rectificat, produse ale fabricii de ma- 
șini-unelte nr. 1 din Șanhai, se bucură 
de o bună apreciere din partea spe
cialiștilor chinezi și a celor străini. In
tr-o vitrină sînt prezentate 120 de noi 
sortimente ale industriei siderurgice, iar 
alături. se află vitrina destinată indus
triei de rulmenți. O vastă galerie de 
sortimente : de la rulmenții ce se pot 
distinge numai cu ajutorul lupei, la cei 
avînd un diametru de 2 metri. Vestifa 
iscusință a muncitorului chinez, precizia 
și arta finisării își găsesc o strălucită 
afirmare în toate produsele prezen
tate.

O afluență mare de vizitatori cunosc 
pavilioanele destinate industriei ușoare. 
Mărfurile tradiționale, cele care au dus 
faima Chinei peste mări și oceane — 
mătăsurile naturale, țesăturile din lînă

de 
de 

pa- 
pa-
de

și bumbac — se înfîlnesc alături 
produse din fibre sintetice, în sute 
sortimente și realizate într-o bogată 
letă coloristică. In mijlocul
vilionului se află o lucrare
artă din jad, de un verde deschis,
în greutate de două tone. 10
meșteri de înaltă calificare au lucrat 
la această monumentală operă artistică 
timp de 2 ani ; ea reprezintă grupul 
de alpiniști chinezi care au cucerit vîr- 
ful Tumulama din Himalaia.

In partea de sud a Șanhaiului, la o 
distanță de 32 km, a fost construit car
tierul industrial Minhan. Aici s-au înăl
țat, în ultimii ani, mai multe între
prinderi constructoare de mașini, fabrici 
de utilaje pentru termocentrale. Una 
dintre aceste întreprinderi produce tur
bine de 50 000—60 000 kW, alta ca
zane de aburi, iar cealaltă — apara
tură electrică. Un combinat siderurgic 
și altul de produse chimice, o fabrică 
de rulmenți completează tabloul aces
tui cartier industrial al orașului. Ha
lele spațioase, utilajele moderne, hăr
nicia și priceperea muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor lasă vizitatorilor 
impresii de neuitat. Minhanul este con
siderat aici temelia de oțel a Șanha- 

'ui.
Am fost informați că în cartierul Min

han locuiesc 75 000 de oameni, dintre 
care 25 000 sînt muncitori, ingineri și 
tehnicieni ce lucrează la noile între
prinderi industriale. In ultimii ani, pen
tru populația cartierului s-au construit 
blocuri de locuințe pe o suprafață de 
450 000 mp, 15 școli, un mare număr 
de magazine comerciale, un spital, un 
parc de odihnă.

Infr-una din zile am fost invitați să 
vizităm uzina constructoare de mașini 
grele. Inginerul U Oi-han, ne-a dat ex
plicații despre istoricul întreprinderii, 
despre profilul ei. Am poposit mai mult 
la secția prese de 12 000 tone — un 
gigant de oțel, de înălțirjnea unui bloc 
de 6—7 etaje. Bineînțeles, orice pio
nierat are istoria lui eroică, plină de 
pasiune și neprevăzut : „La construirea 
presei — ne spune el — am în- 
tîmpinat mari greutăți. Nu aveam ex
periență, nici utilajele necesare, nu dis
puneam de specialiști. A fost o muncă 
titanică. Proiectele au pornit de la o 
presă mică, de 1 200 tone, la care am 
făcut numeroase modificări. Am îmbinat 
metode, originale cu cele din alte țări. 
Presa, realizată de noi, are unele carac
teristici superioare : este toată făcută 
din plăci sudate, e mai ușoară cu o 
treime decît cele similare din străină
tate. Fiind proiectată pentru 12 000 
tone, putem totuși presa cu o greu
tate pină la 16 000 tone".

Șanhaiul, ca și alte orașe ale Chinei 
popoare, a renăscut și trăiește o nouă 
viață. Stau rn.ărturie noile obiective 
marcate pe h'arla sa ’industrială, trans
formările înnoitoare în viața oamenilor 
muncii chinezi.

CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres). — Uraganul „Beulah", cu o 
viteză de 200 kilometri pe oră, s-a 
abătut duminică asupra '.Peninsulei 
Yucatan (Mexic), unde sînt semna
late adevărate dezastre. Mica „insu
lă a femeilor" din strîmtoarea Yu
catan este izolată și nu se știe ni
mic despre soarta celor 1 500 de 
persoane care au refuzat să fie 
evacuate. în porturile Progreso și 
Juarez, peste 2 000 de persoane 
care nu au putut fi evacuate lan-' 
seazâ semnale de ajutor prin in
termediul „focurilor bengale". După 
cum anunță agenția France Presse, 
echipele de salvare nu au putut in
terveni. Legăturile de comunicații 
sînt întrerupte. Nu se știe, de ase
menea, nimic despre soarta locui
torilor insulei Hozumel, precum și 
despre cei 1 500 de muncitori care 
lucrează pe plantațiile din această 
insulă. Recolta de porumb a fost 
compromisă. Merida, capitala 'Pa

riului Yucatan, a fost, inundați. în 
cartierele joase apa atinge un me
tru și jumătate.

prilej.de

