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Noul Bacău Foto : Agerprcs

Sistemul de creditare poate da naș
tere, paradoxal, la situații negative? 
„Nici vorbă de așa ceva" — dau re
plica teoreticienii în metodologie din 
Banca Națională. „Da, pot. și nu nu
mai la una“, sînt de părere practicie
nii din întreprinderile industriale. 
Noi nu ne propunem să „împărțim 
dreptatea" în această controversată 
problemă, de a cărei soluționare de
pinde, în ultimă instanță, crește
rea funcției stimulative a credită
rii. Ci să facem cît de cît lumi
nă în elucidarea întrebării amintite 
la început. Paradoxul constă în 
greutatea cu care se acordă, uneori, 
diferite credite — pentru producția 
neterminată, de mică mecanizare, 
de pildă — capabile să genereze efi
ciență economică și ușurința, ajunsă 
la faza sa extremă, de trecere auto
mată la împrumuturi restante, ga
rantate de forul tutelar, a întreprin
derilor cu o situație financiară difi
cilă. în esență, se păstrează în ac
tualitate unele prevederi discutabile — 
pluralitate de credite, obținerea lor 
tardivă, rambursare mecanică, mod 
complicat și uneori formal de veri
ficare a garanției, evidență întorto
cheată.

— Faptul că planificarea financiară 
se face pe elemente, iar acordarea u- 
nor credite urmează aceeași cale, 
provoacă mare parte din neajunsu
rile sistemului creditării, ne spunea 
tov. Apolon Ciolac, șef de serviciu în 
Sucursala oraș București a Băncii 
Naționale. Ce înseamnă aceasta ? în 
cadrul reglemepțărilor actuale în
treprinderile primesc credite, în 
principal, pentru materii prime și 
materiale, producție neterminată și 
produse finite. Ponderea covîrși- 
toare a împrumuturilor bancare 
solicitate și primite de întreprin
deri nu se localizează la pro
ducția neterminată, adică Ia faza 
principală a ciclului productiv. Ci 
la fazele de extremitate, în care ori
ce mică neatenție determină dere
glări ale stocurilor. Aceasta este 
o dovadă că creditarea nu se 
orientează în totalitate spre proble
mele de fundament ale întreprinderii, 
ci spre acoperirea unor neajunsuri, 
foarte ușor de preîntîmpinat dacă 
conducerile tehnico-administrative 
sînt în stare de așa ceva. „Unitățile 
economice apelează rar la creditele 
pentru producția neterminată, ne 
spunea tov. Petre Donescu, șef ser
viciu financiar la uzina „Semănă
toarea" din București. Deoarece ob
ținerea lor este condiționată de multe 
formalități, extrem de greoaie, care 
cer mult timp, mal ales cînd se exe
cută în fiecare lună 700—800 co
menzi, ca în cazul uzinei noastre". 
Cifrele sînt grăitoare. „Semănătoa
rea" a primit, în primul trimestru, 
de pildă, pentru materii prime și 
materiale credite în valoare de 
2 800 000 lei, iar producției netermi
nate i-au revenit 302 000 lei. adică 
aproape de zece ori mai puțin.

— Cum ați reușit, totuși, să acope- 
riți cu fonduri bănești supranorma- 
tivele la producția neterminată ?

— Uneori, din alte surse. Alte ori, 
prin împrumuturile restante...

Deci, uzina a preferat — din cauza 
comodității și a formalităților extrem 
de greoaie — să-și încarce prețul de 
cost cu dobînzi penalizatoare de 12 
la sută, ocolind posibilitatea oferită 
de creditele firești, curente, care nu 
au caracter de sancționare, ca împru
muturile restante. încercînd să con
tracareze asemenea acte, în ultima 
perioadă. Ministerul Finanțelor și 
Banca Națională au perfecționat in
strucțiunile în vigoare, introducînd 
clauza că întreprinderile care solicită 
împrumuturi bancare trebuie să de
pună doar o simplă cerere-angaja- 
ment. Un pas înainte. Numai că re
virimentul în ceea ce privește creș
terea ponderii creditelor pentru pro
ducția neterminată întîrzie.

— Cauza constă în păstrarea, ca 
pe...... sfintele moaște", a sistemului
de creditare pe elemente — la unele 
credite — sistem compromis si ine
ficient, și-au exprimat părerea 
mai mulți specialiști, printre care și 
tov. Ghcorghe Ccaușu. economist în 
Ministerul Industriei Chimice.

Dan MATEESCU
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(Continuare în pag. a m-a)

SPORT
„TURUL ROMÂNIEI"
— Etapa de ieri a revenit Iui 

Kazmierczak (R.D.G.) — Emil 
Rusu își menține poziția de li
der.

FOTBAL
• Un frumos succes al echipei 

F.C. Argeșul : 3—1 cu Ferencvaros 
Budapesta • Petrolul Ploești a 
pierdut net la Zagreb ® Echipa de 
tineret a cîștigat meciul de la Graz.

(Citiți amănunte în paj. a V-a 
la rubrica de sport).

CE SEMENI,
Raid-anchetă în regiu 

nile Argeș si Bacău pri-

vind asigurarea si con

ditionarea semințelor
9 •)

de grîu pentru campa

nia de toamna

opinii

Valentina RADU 
cercetător principal 

Institutul de psihologie

Psihologic vorbind, ideea 
de a împărți viața pe com
partimente din care unul să 
fie particular iar celălalt ci
vil sau oficial își are proba
bil originea în nevoia o- 
mului de adaptare la mul
țimea formelor organizato
rice pe care societatea le-a 
creat și le-a impus în timp 
membrilor săi. Cu cîf aces
te forme au sporit ca nu
măr și ca severitate, cu atît 
s-a accentuat și dorința in
dividului de a păstra o par
te din disponibilitățile sale 
numai pentru sine. Astfel 
conținutul vieții particulare 
s-a legat direct de sfera re
lațiilor dintre individ și so
cietate, devenind în unele

m
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ACEEA CULEGI!
Pentru oamenii muncii din agricultură, toamna este pe

rioada de lucru cea mai aglomerată. Acum trebuie sâ se 
recolteze porumbul și celelalte culturi de toamnă, să se 
elibereze șl sâ se pregătească rapid terenul și să se în- 
sămințeze griul. Peste tot a fost dat semnalul Incepetll 
însămințăiii griului și a celorlalte cereale păioase do 
toamnă. Pentru această impoitantă lucrare au fost luate, 
din timp, măsurile necesare. Terenul este pregătit pe su
prafețe mal mari decît In anii irecuți, în sol s-au încor
porat cantități însemnate de îngrășăminte chimice. O 
atenție deosebită trebuie acordată asigurării și condițio
nării semințelor, pentru ca din primul moment lucrările să 
se poată desfășura din plin.

In pagina a 3-a a ziarului publicăm constatările făcute 
de corespondenții noștri cu prilejul unul rald-anchetă in 
regiunile Argeș și Bacău privind pregătirea semințelor 
necesare în campania agricolă de toamnă.

De unde începe
VIATA
cazuri o modalitate de afir
mare ostentativă a naturii 
umane care s-a simțit de 
multe ori îngrădită sau chiar 
împiedicată în manifestarea 
intereselor ei vitale.

O dată cu restructurarea 
esențială a relațiilor respec
tive, în socialism are loc și 
o schimbare fundamentală 
in concepția despre viața 
particulară. Nevoia de ex
primare a opoziției indivi
dului își pierde treptat su
portul obiectiv întrucît so
cietatea se organizează în 
conformitate cu interesele 
umane, în vederea satisfa
cerii lor cit mai depline.

tilUlil
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Prin audierea concurenților la secția 
pian, miercuri a luat sfîrșit cel de-al 
Concurs internațional „George Enescu", 
care au participat 76 de tineri din 20 de țări. 
Juriile celor trei secții ale concursului — vi
oară, pian și canto — au acordat următoarele 
premii și mențiuni :

LA VIOARA : Premiul I — Zinovie Vladi- 
mirovici Vinnikov (U.R.S.S.); Premiul II — 
Bogodar Antonovici Kotorovici (U.R.S.S.); 
Premiul III — Mariana Sîrbu (România); Pre
miul IV — Elena Konstantinova Adjemova 
(U.R.S.S.); Premiul V — Angela Gavriiă (Ro
mânia) ; Mențiuni — Gabriela Ijac (Româ
nia), Cornelia Vasile (România) și Jiirgen 
Pilz (R. D. Germană). O mențiune specială a 
fost acordată concurentei Takagi Mariko (Ja
ponia).

LA PIAN : Premiul I — Radu Lupu (Româ
nia) și Samvel Smbatovici Alumian (U.R.S.S.); 
Premiul II — Dan Grigore (România); Pre
miul III — Anatolii Zalmanovici Ugorski 
(U.R.S.S.); Premiul IV — Joseph Alfidi 
(S.U.A.); Premiul V — Pascal Mahe-Roge 
(Franța); Mențiuni — Tiberiu Szasz (Româ
nia) și Cristina Ortiz (Brazilia). A mai fost 
acordată o mențiune specială concurentului 
Laszlo Baranyay (Ungaria).

LA CANTO FEMEI: Premiul I — Viorica 
Cortez-Guguianu (România); Premiul II — 
Nina Stefanova Toțeva (Bulgaria); Premiul 
III — Alisa Vartkesovna Djamagorțian 
(U.R.S.S.) ; Premiul IV — Niculina Mirea (Ro
mânia) ; Premiul V — Maria Slătinaru (Ro
mânia) ; Mențiune — Margarita Vasilievna 
Smirnova (U.R.S.S.)

LA CANTO BĂRBAȚI: Premiul I — nu a 
fost acordat ; Premiul II — Dionisie-Ludovic 
Konya (România) și Ionel Pantea (România); 
Premiul III — Pompei Hărășteanu (România); 
Premiile IV și V nu au fost acordate ; Men
țiune — Lajos Miller (Ungaria). (Agerpres)
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PARTICULARĂ
Dar schimbarea nu se pro
duce nici automat și nici 
foarte rapid. Ea este depen
dentă în mare măsură de 
slăbirea pînă la lichidare a 
mentalității după care viața 
particulară este un dome
niu al bunului plac, al ges
turilor necontrolate și chiar 
bizare. Această mentalitate 
persistă, este transmisă de 
ia părinți la copii prin fi
rele tradiției și se lasă dez
rădăcinată cu greu. Ea ră- 
mîne un izvor de derută 
personală pentru mulți oa
meni, ca o frînă dinăuntrul 
individului în calea realizării 
sale cîf mai fericite. Am

avut de curînd ocazia să 
cunosc un om cu mîini de 
aur, care-și făcea meseria 
cu o pricepere demnă de 
toată admirația. Era zidar, 
tîmplar și zugrav, Se tră
gea dinfr-o familie de con
structori populari recunos- 
cuți prin talentul și tehnica 
lor. Ar fi putut să-i învețe 
și pe alții meșteșugul lui, 
ar fi putut să conducă o e- 
chipă pe șantier și să fie o 
persoană onorabilă. Dar via
ța sa particulară dezordo
nată, împinsă mereu spre

(Continuare 
în pag. a II-a)
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lașului, aureolat în 
timp cu nobilul titlu 
de oraș al culturii, i 
s-a asociat, nu se știe 
prin ce împrejurare, 
și epitetul de bătrîn. 
Dorită sau nedorită, 
această pecete de lar
gă circulație 
pătat, o dată 
carea anilor, 
de a viețui în 
tainice fibre 
șului moldav, 
tei de la Copou... Bă- 
trîna cetate universi
tară... Bătrînele și în
gustele ulițe ieșene... 
Bătrîna și vechea Ce- 
tățuie... Bătrîna buni- 
că-bojdeucă și mai bă- 
trînul turn al 
Bătrînul Iași... 
că respectul 
înțelepciunea 
îr intași care i-au cti
torit, ființa. de-a lungul 
veacurilor, vechimea 
nepieritoarelor zidiri, 
ori rătăcirea în necu
noscut a actului său 

■de naștere^.au concurat 
'deopotrivă la pomtni- 
ta asociere. Poate că 
acestea, și încă mul
te altele, cite au fost 
și mai sînt încă vii pe 
cele șapte bătrîne co
line... Bătrîneții lașu
lui îi găsim însă mereu 
echivalentul în dura
bilitatea și continuita
tea bunelor tradiții, și 
de aceea ea este ac
ceptabilă și demnă de 
respect ca orice bă- 
trînețe.

Dar cum bătrînețea 
și-a asociat dintotdea- 
una tinerețea pentru 
a-și continua realiza
rea visurilor, să încer
căm. a spune cîte ce
va despre cea din ur
mă, prezentă la Iași 
cu toată vitalitatea ca
racteristică.

★
De un timp, ne-am 

obișnuit să încorporăm 
în cadrul destul de 
strimt al cîtorva ani 
realizări impresionan
te prin amploarea lor. 
Te și miri cum de în
cap. Orașul Iași este 
martorul unei aseme
nea declanșări de e- 
nergie, pe care aș nu
mi-o, fără exagerare, 
explozivă. în numai 6

Dumitru IGNEA

ÎNSEMNĂRI

DESPRE

și-a că- 
cu lune- 

dreptul 
cele mai 
ale ora- 
Bătrînul

Goliei...
Poate 

pentru 
marilor

ani, vasta terasă a Ba- 
hluiului, străjuită de 
dealurile Palatului, 
Tatarașului, Vlădiceni- 
lor, Cetătuiei și Bo- 
gheanului a fost aco
perită de o puternică 
zonă industrială. 11 
mari uzine și fabrici, 
majoritatea în produc
ție, înșirate pe laturile 
unei largi magistrale, 
își profilează înălțimi
le durate în otel, be
ton și sticlă. Au căpă
tat și capătă persona
litate distinctă in acest 
cuprinzător perimetru 
Uzina metalurgică. Fa
brica de ulei, Uzina 
de prelucrare a mase
lor plastice, Fabrica 
de tricotaje „Moldo
va", Fabrica de mobi
lă, Centrala electrică 
de terrnoficare, Fabri
ca: „Țesătura" cu noua 
filatură de pieptănat 
fire fine, Fabrica de 
fibre sintetice, Fabri
ca de mătase, Ateliere
le Nicolina în plin 
proces de reprofilare, 
Centrul de panificație, 
biscuiți și paste făi
noase. Oricît am fi de 
deprinși cu ritmurile 
moderne de construc
ție din țara noastră, 
nașterea zonei indus
triale a lașului produ
ce o profundă impre
sie. Privită de pe dea
lul Palatului, ori de 
pe oricare altă înălți
me din vecinătate, pa
norama industrială din 
latura sudică a orașu
lui prilejuiește asocia
țiile cele mai diverse, 
dintre care tinerețea 
și vigoarea capă
tă contururi distinc
te. Aici s-au aprins 
noile lumini ale lașu
lui.

★
îmi place să călăto

resc în tramvaiele ori 
în autobuzele ce co
boară spre zona in
dustrială a lașului, la 
orele proaspete ale di
mineții, imediat după 
prînz, ori seara, către

îndrumarea
și controlul circulației»)

Este un adevăr elementar, o enun
țare tautologică — dar care trebuie, 
totuși, reafirmată:

Legea circulației e lege
- și deci obligatorie 
pentru toți

res- 
pre-
alta, 
ade-

Legea circulației aflată în vigoare 
formează cadrul juridic necesar și 
constituie un bun instrument centru 
asigurarea securității pe drumurile 
publice — desigur cu condiția 
pectării riguroase si generale a 
vederilor sale.

Din păcate, realitatea este 
Legea circulației continuă să fie
seori încălcată — practic. în special 
sub trei forme : abaterea propriu- 
zisă ; abuzul de autoritate ; neînde- 
plinirea de către unele instituții a 
obligațiilor ce le incumbă.

In ce privește prima categorie : 
este încă destul de răspîndit tipul 
conducătorului-auto care, neîntele- 
gînd elementarul adevăr că normele 
legale de circulație au fost create 
si construite în primul rînd spre 
propriul lui interes, spre propria sa 
preservare, se situează pe poziții de 
adversitate fată de lege, folosind pri
mul orilei la îndemînă spre a ..eva
da" în zona interzisului. Așa s-a a- 
juns ca anumite încălcări ale legii,

șl chiar cele generatoare de mari pe
ricole, să fie considerate ca „lucruri 
obișnuite", ca un „obicei al pămân
tului".

De pildă, este știut că prin lege a 
fost reglementată viteza de circulație 
pe șosele — excesul de viteză fiind 
principala sursă a accidentelor gra
ve, cu o pondere mult superioară 
chiar consumului de alcool. Dar. 
deși viteza maximă admisă turisme
lor este de J00 km/oră — constituie 
un fapt de notorietate publică, arhi
cunoscut. că pe șoselele noastre se 
circulă adeseori după o lege sui-ge- 
neris. ..legea bunului plac" sau „le
gea puterii motorului". nu puține 
mașini gonind, atunci cînd se simt 
scăpate de supravegherea miliției, 
cu 120/130 km/oră. Autorii ? O gale
rie întreagă de tipuri — ca tipul 
maniacului, care declară că numai 
la viteze mari ..simte mașina" (pînă 
în ziua cînd ajunge să nu mai sim
tă nimic pe această lume !) ; tipul 
..grăbitului" (care nu a cîntărit cîș- 
tigul în timp de ordinul minutelor 
cu pierderile, de ordinul lunilor de 
spitalizare) : tipul ..eroului ieftin" 
(sărmanul lipsit de duh. cocoșel cu 
minte de găină care nu găsește alte 
mijloace sau nu are alte calități spre 
a se grozăvi și a-si ..impresiona" 
partenera decît oferindu-i emoțiile 
de circ ale „cursei morții") ; tipul 
amatorului de întreceri gratuite sau

al „ambițiosului" tcare în mod 
pid si ridicol nu ..admite" să 
depășit de o mașină de litraj 
mic sau de un tiD ..inferior") 
Sînt de fapt, tipuri antisociale — pe 
care societatea noastră, reprezentată 
prin organele de miliție, ca si 
simplul cetățean dator să sesizeze 
ceste cazuri, are obligația de a 
face inofensive, curătind șoselele 
asemenea iresponsabili ai vitezelor 
(cu atît mai periculoși cu cît, de fapt, 
majoritatea șoselelor noastre — în
guste, străhătînd multe sate — nu 
îngăduie pe întinse porțiuni nici 
măcar atingerea în condiții de secu
ritate chiar a plafonului admis 
100 km ; ce ar spune 
noștri" ai vitezei văzînd. de pildă, 
autostrada New York-Washington, 
cu 6 si 8 culoare, si unde respecti
vele mașini, mari si puternice, nu 
depășesc viteza maximă admisă, de 
60 mile (90 km) pe oră ?)

Se știe că autocamioanele noastre 
..Carpati" si ..Bucegi" pot dezvolta 
viteze mari — si într-adevăr pe șo
sele ele pot fi întîinite gonind 
100 km/oră. deși 
vedere maximală 
ferii autobuzelor

stu- 
fie 

mai 
etc.

de 
a- 
le 
de

___ de
„maniacii

cu 
legea are ca pre- 
numai 70 km. Șo- 
O.N.T. prevalîn-

Nicoloe CORBU

(Continuare în pag. a II-a)

ora 22. In aceste 
mente ale zilei, 
loacele comune 
transport se disting 
printr-o notă aparte. 
Stau intr-un colț al 
tramvaiului și privesc. 
Mîinile acelea, cu de
gete subțiri și lungi ce 
se odihnesc în poală, 
ori acelea care s-au 
încleștat energic pc 
bara de susținere vor 
luneca curînd pe albul , 
de omăt al firelor de 
bumbac, sau vor apă- . 
sa pe complicatul alfa-' V 
bet al butoanelor și y 
manșelor ce pun în miș
care mașinile. Chipul 
tinerei de lingă taxa
toare, încadrat de păr 
castaniu și punctat de 
ochii mari, verzi, se va:f 
oglindi nu peste mult ' 
timp in furnirul lăcuit 
al unui șifonier ori în 
limpezimea aurie a u- 
leiului rafinat. La ce 
gîndește oare omul a- 
cela, cu părul ușor 
brumat ? Dacă lucrea-

- Ză la uzina metalurgi
că poate meditează la 
faptul că 6 000 de tone 
țevi nu vor putea fi 
realizate la timp din 
cauza întîrzierilor în 
construirea atelierului 
de zincare. Tot ce se 
poate. Și activitatea a- 
cestor oameni, ca a tu
turor oamenilor, este 
împletită din bucurii 
și necazuri, din victo-

rîei de artă !! Randa

(Continuare 
în pag. a V-a)
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de mentul inițiativei

Dialogul lector-a

uditor la Unîversita- 

teșa^populară H Lite

ratura universală

contemporană și cri

tica U Festivalul și

concursul internațio

nai „George Enescu"

H Corespondențe

din Moscova și Bel

grad H Provocări im

potriva Cambodgiei

la deschiderea noii
isMi a Adunării

Așa cum s-a anunțat în presa, de ieri, șeful 
delegației României la O.N.U., ministrul afaceri
lor externe Corneliu Mănescu, a fost ales pre
ședinte al celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Ge
nerale. Spre deosebire de alte sesiuni, cînd ale
gerea președintelui a generat controverse și a 
dus, uneori, la tergiversări, candidatura țării 
noastre s-a bucurat de aproape unanimitatea vo
turilor membrilor O.N.U. Acest act constituie o 
recunoaștere, o consacrare a politicii externe 
promovate cu fermitate și consecvență de Româ
nia socialistă, a prestigiului de care se bucură 
pe toate meridianele eforturile depuse de țara 
noastră pentru eliminarea pericolului unei con
flagrații, pentru instaurarea unui climat interna
țional optim înfăptuirii năzuințelor de 
progres ale tuturor popoarelor.

Este știut că pentru prima oară 
ria O.N.U. funcția de președinte al 
rii
țări socialiste. Aceasta constituie o recunoaștere 
a rolului crescînd pe care-1 joacă țările socialiste 
în viața internațională, a aportului lumii 
socialiste la statornicirea unui climat de pace și 
colaborare internațională, a faptului că fără par
ticiparea activă a țărilor ce făuresc noua orîn- 
duire nu pot fi soluționate marile probleme ce 
frămîntă omenirea în zilele noastre. Faptul că 
reprezentantul unei țări socialiste a fost investit 
de soborul națiunilor membre ale O.N.U. cu 
această măreață magistratură are o evidentă 
însemnătate în eforturile pentru o largă colabo
rare internațională, pentru înlăturarea bariere
lor din calea înțelegerii și a cooperării, pentru 
crearea unui climat de încredere între popoare.

pace și

în isto- 
Adună- 

Generale revine reprezentantului unei

« Al. CIMPEANU

|

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Cu presiune

pare unora

(Urmare din pag. I)

familia și spune că 
viața lui particu-

omului, de 
grosolan, 

blamat de

parficulară. 
cel adevă-

în 
valoare fixă. Se vor 

10 extrageri a cite 9 
din 49. în total 90 de | 
Cu 30 de lei se poate l

incapabil să reziste

trebuie susți
nu cu scopul 
sail umilirii 
s-a făcut vl- 
o asemenea

familie, pe 
mai ales în 
o influență 

asupra tine- 
Dat fiind

alege în
altul pa- 
comportă 
altul ioc- 

de esența 
optica sa 
resorturileasemenea viață

a- 
ne

! FAPTUL!Debușeele

divers! 
| S-au făcut | 
| că lucrează I de artă

Iată ce înseamnă să lucrezi de | 

mîntuială : un grup de electri- ,

V ATA

(Urmare din pag. I)

cieni de la întreprinderea de e- 
lectricitate Oltenia-Gorj (lotul 9 
interioare) a executat la o ca
bană din Tg. Cărbunești instala
ția electrică. Lucrarea fiind fă
cută superficial, într-o noapte s-a 
aprins tabloul de siguranță. Da
torită curajului și prezenței de 
spirit a gestionarului Grigore 
Cinteză, focul a fost stins. Au 
fost salvate bunuri în valoare 
de 250 000 lei. în schimb, 
cei care au executat lucra
rea s-au ars. Fiecare cu cite o 
amendă.

Cumnătelul
5

Să ai un cumnat ca An 
Panel, contabil șef la coopera.”:a 
de comuni din comuna Sfera 
(Calați), e mare lucru! Ține la 
onoarea familiei. Cînd cumnatul 
său, Constantin Pirlea. gestionar 
la aceeași cooperativă a acut in 
magazin o lipsă -ne justificată de 
3 000 lei, a intervenit A.' Pavel 
A întocmit o notă fictivă de 
transfer de marfă de la alt ges
tionar, Gh. Plătești care acea... 
surplus. Și l-a scos astfel pe C. 
Pirlea cu obrazul curat (să-l arate 
lumea cu degetul ca pe un om 
necinstit ?). Cinci C. Pirlea a a- 
vut din nou o lipsă în gestiune 
de 4 324 lei, prin același proce
deu (cumnatul, săracul I) i-a a- 
coperil lipsa cu o notă de tran
sfer din gestiunea lui Dumitru 
Melu. Poate că și acum A. Panel 
ar fi luptat pentru onoarea fa
miliei. Dar a fost trimis în jude
cată împreună cu cumnatul său 
și cu ceilalți gestionari necinstiți. 
Și astfel „opera" cumnatului a 
rămas neterminată.

Apariția autosifonului printre 
noi ne-a dat de la început du
reri de cap. Cînd nu se găseau 
autosifoanc, cînd nu se găseau 
capsule. Acum însă ne vom li
niști complet. Pentru anul viitor, 
industria (Întreprinderea „Elec- 
trometalul"-Timișoara) va aco
peri doar o treime din necesită
țile pieței. Comerțul a cerut 
170 000 bucăți autosifon, indus
tria s-a angajat să livreze 
60 000. Prin urmare ne-o servește - 
seacă. Fără sifon. ■

Cine sînt 
făptașii ?

Un caz de neglijență crasă, 
care a adus statului pagube se
rioase. Din casa de barii a între
prinderii agricole de stat Cotești, 
raionul Focșani, au dispărut în
tr-o noapte 209 000 lei. Banii 
fuseseră aduși din Bancă pentru 
a se plăti salariile muncitorilor. 
A doua , zi dimineața, .casierul a 
găsit ușa de la casa de bani des
chisă și banii lipsă. Cum se asi
gură. ia Cotești paza clădirii în
treprinderii, a bunurilor mate
riale ale statului ? Pentru lipsa 
de vigilență dovedită nu pot 
exista scuze. Deocamdată, autorii 
furtului au rămas necurioscuți. 
.Nu ne îndoim că. ei vor fi prinși 
și condamnați exemplar. Cerce
tările continuă.

Firma
Secțiunea comercială a Sfatu

lui popular orășenesc Gherla a 
instituit un original concurs te- 
bus cp... firmele luminoase ale 
magazinelor. Jocul e simplu . se 
lasă, la firmă, doar cîteva litere, 
urmînd ■ ca cetățeanul să ghi
cească 
„Tm" 
„Con... 
Avram 
te" —

denumirea magazinului, 
înseamnă galanterie; 
ții" — Confecții (str.

Iancu); „In... alță... m... 
„Încălțăminte" (Piața Li

bertății). In total, în centrul ora
șului, sînt 9 firme... infirme. 
Contribuim și noi la acest rebus, 
adăugind.: „N...ță", ceea ce în
seamnă neglijență în reclama co
mercială și în estetica străzii.

Amnezie
Ați dormit bine azi noapte, to

varășe inginer ? V-a fost cina 
copioasă și somnul liniștit ? 
Atunci- e bine. Tocmai am primit 
de la tatăl dv. din comuna Scă- 
ești (Filiași) o scrisoare însăilată 
în spital, la Craiova, în care ne 
roagă : „Intrebați-1 pe fiul meu 
Budici P. Gheorghe care locu
iește 
5 — 
când 
mi-a 
mire 
l-am 
giner chimist, ca și soția lui. Aș 
fi mulțumit sufletește dacă mă
car mi-ar scrie, dar el, se vede, nu 
mă mai recunoaște". Ce să-i 
răspundem ? Ca chimist, care 
cunoașteți multe formule, nu se 
poate s-o fi uitat tocmai pe cea 
mai elementară dintre formule...

în str. Principatele Unite 
București, cîți ani sînt de 
nu m-a văzut, de cînd nu 
scris ? Asta e drept mulțu- 
pentru că l-am crescut și 
dat la școală să devină in-
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cu sprijinul corespondenților 
Seîntei “

Tapiseria are o funcție decorativă 
I legată âe arhitectură, de împodobi- 
Irea peretelui. Ea formează un tot 

unitar cu peretele, încălzește încă
perea, o luminează, o ferește de zgo- 

Imot, creează o atmosferă intimă, 
în care utilul se contopește cu fru
mosul.

Fereastră însorită de lină, tapise- 
Iria creează atmosfera necesară spi

ritului pentru a-l rupe din mono
tonia sură a peretelui gol, conto- 
pindu-se cu el într-o unitate de ne
despărțit. „Tapiseria contemporană, 

I spune Le Corbusier, devine mu- 
• ralul timpurilor moderne".

!Pe noi, românii, arta populară ne-a 
îndrumat spre împodobirea perete
lui. E în simțirea și ochiul artiștilor

I noștri oarecum înnăscută năzuința 
de a crea, în condițiile contemporane, 
tapiseria; și de aceea la noi nu 
poate fi vorba de un simplu curent

I„la modă", ci de o modalitate pro
prie de a ne exprima artistic, ce își 
croiește drum mai departe.

I Munca de migală la gherghef, opera 
țesută din lină, din fire bătute, de

I dinții furculiței, împletite și legate 
1 prin urzeală, se ridică încet, cu fie- 
I care fir, dind naștere prin ceasuri 

îndelungi armoniei de culori și for
me, care este tapiseria. Aci trebuie 
căutat specificul 
limbajului plastic 
propriu ei. In ta
piseriile nocstre 
ornamentul ori
zontal, regulari
tatea geometri
că, simetria care 
revine, armonia și 
ritmul culorilor, 
elementele florale apar în prim plan, 
transformîndu-se în artă și poezie.

Tapiseria .noastră iși are izvorul 
în scoarța populară. Dar scoarța este 
creație de veacuri, în care s-au se
dimentat motivele cu mdrsul gene
rațiilor, adăugîhdu-se și selectîn- 
du-se mereu. Ea este o sinteză, e o 
împlinire a timpului, o expresie 
concentrată a duratei sale. Acest 
spirit, cu sufletul său larg, cu ge
nerozitatea și bogăția sa. de necu
prins, ia un chip nou în tapiseria 
noastră, operă a artistului. în expo
zițiile românești de. tapiserie care au 
avut loc în S.U.A., Italia, Grecia, 
R.F.G., tocmai acest lucru s-a re
marcat peste tot. Deși mulți vizita
tori străini nu cunoșteau arta noas
tră populară, chiar și ei au putut 

■ surprinde prin -intermediul tapise
riilor, prin caracterul lor specific, 
deosebit de tapiseriile altor țări, 
ecouri folclorice. '

Artistul tapiser nu este limitat în 
creație decît de concepția sa artis
tică și-de canoanele gherghefului. 
Dar tocmai ■ .această limitare teh-' 
nică dă. adesea g. valoare, rhai mate 
decît vagul posibilităților nelimitate. ; 
Ca și forma sonetului',: care:...defi
nește clar sentimentul: prill simpli-'' 

■.. . ' tatea ei, tot așa. și în tapiserie dis
pare ceea ce este amorf și haotic. 
Echilibrul, ordinea, raționalitatea., 
conferă tapiseriei dimensiunea cla
sicismului.

In afară de tapiseriile țesutei în 
tehnica clasică "de „haute lisse", 
„basse lisse", există și căutări, ex
perimente în care inovațiile tehnice 
cele mai valabite constau într-o a- 
daptare a țesutului artizanal la ta
piserie. întrepătrunderi inedite, alian
ța între lină și materiale diverse, 
perforații care tinesc strîns compozi
ția cu zidul, caută să redea cît mai 
sensibil, mai ales materia, struc
tura. Deși aici problemele sînt mai 
mult de formă decît de fond, ele 
merită ■ să fie luate în considerație, 
prin aportul pe care l-ar putea aduce 
în viitor la dezvoltarea tapiseriei.

Tapiseria s-a manifestat la noi în 
țară, anterior expozițiilor din străi
nătate, în expozițiile colective de artă 
decorativă, precum și în cîteva din
tre expozițiile personale din ultimii 
ani. Cu aceste ocazii s-au relevat 

variate personalități artistice și a 
apărut o diversitate de stiluri, ceea 
ce denotă interesul pe care-l tre
zește această artă, precum și posibi
litățile ei de dezvoltare. Din această 
diversitate începe să se desprindă o 
unitate, ' ceea ce am putea considera 
drept premisă a unei viitoare școli 
de tapiserie românească. Dar pentru 
ca această tendință să se poată în
făptui, sînt necesare o serie de con
diții. în primul rînd. trebuie asi
gurat tapiseriei un debușeu conti
nuu și constant, care de altfel îi re
vine de drept. Acest drept tapiseria 
și l-a cucerit prin succesul pe care 
i-a avut lă public, oameni de specia
litate și presă, atît în expozițiile din 
țară, cit și în cele din străinătate. 
Explicația acestei rapide dezvoltări 
din ultimul timp se găsește în 
încurajarea tapiseriei prip contracte 
și achiziții, făcute de către C.S.C.A., 
mai ales în vederea Expoziției de 
Stat a 
care a 
zițiilor 
această 
prins decît mult prea puțin în ul
timul timp.

Tapiseriile nu se fac însă exclusiv 
pentru expoziții și muzee, deși un 
muzeu de artă decorativă ar fi bi
nevenit, ci în primul rînd pentru 
împodobirea noilor clădiri publice 
cum sînt : hotelurile, agențiile și 
marile magazine, restaurantele, ca
sele de odihnă, cluburile, gările și 
aerogările, holurile sălilor de spec
tacol, teatrele, sălile de concerte, 
interioarele instituțiilor centrale, ale 
universităților, casele de cultură. De 
asemenea, trebuie avută în vedere 
și împodobirea locuințelor. Spre de
osebire de toate celelalte arte de
corative monumentale, tapiseria își 
află loc și în casa omului obișnuit, 
în plus, tot spre deosebire de cele
lalte arte decorative monumentale, 
tapiseria se poate scoate de pe zid, 
se poate1 rula, se poate ușor expune 
în altă parte.

Dacă în urma cîtorva contracte și 
a foarte puține achiziții de stat, 
tapiseria a putut să facă un salt 
vizibil, atunci cu o stimulare ma
terială multilaterală, judicios coor
donată, în care să concure laolaltă 
cu C.S.C.A. și U.A.P., C.S.C.A.S.-ul, 
CARTIMEX-ul, UCECOM-ul și Uni
unea Arhitecților, tapiseria noas
tră va trece dincolo de : ' ' 
rile expozițiilor, în viața 
diană a oamenilor. De pildă, 
deosebi in ceea ce privește clădirile 
publice, se impune o colaborare 
strînsă, eficientă și pe bază de ega
litate între arhitecții proiectanți și

artiștii decoratori șt totodată se im
pune alocarea din însuși fondul de 
construcție a unei cote parte pen
tru aceste lucrări. Ne gîndim că a- 
ceastă cată ar fi foarte redusă în 
raport cu cheltuielile clădirii, și to
tuși ea ar da un mare impuls dez
voltării în continuare, în condiții tot 
mai bune, a tapiseriei.

Pentru tapiseriile destinate locuin
țelor, problema principală este 
a' atelierelor de execuție. S-ar 
prevedea unități specializate, 
lingă Fondul Plastic, pe 
VCECOM, sau proiectarea

aceea 
putea 

pe 
lîngă 
unor 

unități de sine stătătoare, potrivite ț 
acestui scop, rămînînd problemă 
deschisă subordonarea acestora unui 
organism central.

După cum am arătat, tapiseria, o- 
bicct prețios de artă, cere migală, 
muncă multă, și de creație și de 
execuție, de aceea — vrînd, r.evrînd 
— ea nu poate fi prea ieftină, dacă 
vrem să avem lucrări de calitate. 
Totuși o organizare și coordonare 
mai bună ar aduce după sine o re
ducere în ce privește costul materiei 
prime, foarte variate, cît și a exe
cuției. Atît materiile prime cît și 
execuția sînt pentru artiști proble
me foarte grele. în principiu, lu
crările de artă decorativă ar trebui 

să se bucure de 
,........ un regim special,

deosebit de cel o- 
bișnuit al orică
rei mărfi. E vor
ba aici în princi
pal de promova
rea. artei, a crea
ției. și a pătrun
derii ei în mase

le largi. E nestimulativă, după păre
rea mea, asimilarea tapiseriilor, ope
re de artă decorativă, cu obiectele co
merciale care n-au pretenția 'de a fi 
artă.

Acolo unde se ridică problema 
tapiseriilor pentru locuințe a.par di
ficultăți a căror soluționare este 
greu de găsit. Evident, fiind de pro

porții mai reduse, tapiseriile vor fi 
proporțional mai ieftine, dar pe me
trul pătrat, prețul este același pen
tru orice tapiserie. Se poate pune și 
problema reproducerii în mici se
rii. Dar execuția însăși fiind aceeași,- 
n-am obține astfel decît o reducere 
minimă a prețului. Dacă se vor pu- 
tea., crea .centre specializate de exe
cuție a tapiseriilor, dacă se vor crea 
condiții mai avantajoase de procurare 
a materiei prime, atunci abia tapi
seria va deveni accesibilă unui nu- 

, măr cît mai mare de cumpărători, 
atupei. arța..aceasta .vțt puțfia 'intra, 
în căminele' lor, așa cum o doresc 
încă "de pe' acum oamenii'.' Soluții 
parțiale au apărut deja prin vîn- 
zările în rate a micilor tapiserii în 
magazinele Fondului Plastic, dar ele 
nu sînt suficiente.

Secolul nostru a regăsit și resimte 
din plin frumusețea operei țe'sutc 
din lină și conferă din nou, sub 
forma tapiseriei, adevărată prețuire 
acestui veritabil gen de artă. De a- 
ceea, da^ă tapiseria ridică probleme, 
ele merită din plin 
pentru a le soluționa.

Graziella

efortul depus

STOîCHITA

La Poiana Foto : Gh. Vințila

[A MANGALIA
. Pe malul Mării Negre, în continuarea orașului Mangalia spre Pădurea 

Comorova, se desfășoară construcția uneia dintre cele mai mari stațiuni, 
balneo-climalerice de pe litoralul românesc — ale cărei hoteluri, vile, căsuțe 
și campinguri vor însuma 18 160 de locuri. în afara spațiilor de cazare, aici se 
vor construi restaurante, cinematografe, policlinici, terenuri de sport, parcaje 
pentru autoturisme etc. în prezent, se lucrează la construcția hotelurilor din 
etapa întîi. Se prevede darea în folosință, pînă la începutul sezonului de 

vară din anul 1969, a 9 000 de locuri pentru cazare și a spațiilor de deser
vire aferente. (Agerpres)

In apropiere de Predeal, la 
Clăbucet-plecare, constructorii 
Trustului regional Brașov au 
pus temelia unui nou complex 
turistic, alcătuit dintr-un hotel 
cu o capacitate de 
locuri, un restaurant, 
coperite. Camerele 
vor fi prevăzute cu 
centrală, apă caldă, 
.de condiționare a. aerului, mo
bilier elegant; aparate de ra
dio "și televizoare.

Turiștii vor putea urca pînă 
la noul hotel alpin în numai 
13 minute, cu noul teleferic dat 
în folosință nu de mult. Pen- .. .. ~n con_tru schiori, se află 
strucție un teleschi de rnare 
capacitate.

(Agerpres)

artelor decorative din 1965, 
constituit și nucleul expo- 
din străinătate. Dar și in 
privință nu s-a. mai între-

zidit- 
coti- 

, în-

du-se de faptul că folosesc mașini 
moderne, puternice și considerînd că 
transportul de oaspeți străini le-ar 
conferi „poziții privilegiate" (nu răs
punderi suplimentare ?) sfidează sis
tematic plafonul maxim de viteză 
(40 km în orașe — 80 km în afară) 
— la fel ca si multe din autobuzele 
și troleibuzele transportului public. 
Se produce un fenomen ilogic: în 
loc ca șoferul ce conduce un auto
vehicul de mare tonaj, cu încărcă
tură materială grea sau cu nume
roase persoane să dea dovadă de 
grijă deosebită, de responsabilitate 
si ătentie crescută, procedează 
vers, practică metoda „intrării 
forță" în vălmășagul circulației, 
adăpostul blindajului dublu — 
oțel și de inconștiență.

Ca urmare, modul în care circulă 
numeroși conducători de autocami
oane, autobasculante, autovehicule cu 
remorci, microbuze a ajuns o adevă
rată plagă a șoselelor. în mod frec
vent se pot întîlni autocamioane sau 
autobasculante angajate în depășiri 
periculoase, circulând pe partea stin
gă a drumurilor „să albă constant 
pîrtie liberă"; se văd adeseori ase
menea autovehicule cu semnaliza
toarele de direcție defecte sau aco
perite de noroi, practic invizibile ; 
cu încărcături de țevi sau bușteni 
ce se prelungesc cu mult în urma 
mașinii fără mijloace de avertizare 
corespunzătoare — surse de nenu
mărate accidente din cele' mal zgu
duitoare.

Din păcate, este o realitate că în 
rîndurile conducătorilor de autoca
mioane, autobasculante se întîlnesc 
încă oameni nu numai cu o slabă 
pregătire profesională (plătim gre
șeli din trecut cînd nu s-a asigurat 
ca paralel cu producția și importul 
de autovehicule să se asigure pregă
tirea de conducători-auto la propor
ția cuvenită, ceea ce a dus la „ca
lificări în asalt") dar și cu un nivel 
insuficient de educație civică, de 
conștiință cetățenească. Expresia a- 
cestora ? — absența unor norme ele
mentare de civilizație, ebrietate, 
limbaj injurios și, mai ales, atitudini 
abuzive și de rea voință în condu
cerea autovehiculului. Pe bună drep
tate se pune întrebarea : ce fel de 
activitate educativă se duce cu a- 
cești oameni, pe șantiere, în marile 
unități de transport, ce fac șefii de 
garaje, șefii serviciilor de transpor
turi din diversele instituții și orga
nizații, cum urmăresc aceștia întă
rirea discipline!, introducerea unui 
spirit de respectare strictă a legii, 
cum asigură reinstruirea tehnică pe
riodică. ridicarea competenței și ca
lificării profesionale — și, totodată, 
cm se exerc’tă influenta organiza
țiilor de partid din acest sector, ce

in- 
în 
la 
de

■ muncă politică duc, cine urmărește 
ridicarea culturală ?

Trebuie arătat că și serviciile de 
specialitate ale miliției, formațiunile 
de circulație mai au unele carențe 
în legătură cu aceste aspecte. într-o 
măsură insuficientă se resimte rolul 
miliției îri înfrînarca maniacilor vi
tezei, prea des se văd zburînd ma
șini cu viteze cu mult deasupra ce
lor admise de lege sub privirile im
pasibile ale agentului de circulație, 
în -același timp, există la unii din
tre agenții de circulație mentalitatea 
concentrării controlului exigent în
deosebi asupra autoturismelor, con
comitent cu toleranța și spiritul 
„îngăduitor" față de abaterile și con
travențiile vehiculelor de mare to
naj — autocamioane, autobasculan
te, autobuze. Indiferent însă de ca
tegoria vehiculului, de scopul depla
sării — interes de serviciu, plimbate, 
transport economic — pe șosea nu 
poate și nu trebuie să existe decît o 
singură lege și numai una.

Consecințele
„micilor neglijențe11

Oricine circulă pe șosele cunoaște 
numeroasele „neglijențe mici" care 
au adeseori urmări invers propor
ționale, provocând accidentări grave. 
De pildă, există obligația „mărun
tă", înscrisă în lege, a conducătoru
lui de vehicul — căruță, tractor, ca
mion, turism — de a nu pătrunde cu 
pămînt pe șosele. Practic — se cere 
un sacrificiu de timp de cîteva mi
nute pentru curățirea roților (în a- 
cele zone unde sfaturile populare nu 
s-au îngrijit să 
țiuni de drum 
voacă trepidații 
mîntului de pe 
șosea). Dar această obligație legală 
a rămas pe hîrtie ; practic, pe scară 
de masă și în mod cotidian tractoa
rele, căruțele și alte vehicule aco- 
pără șoselele cu pînze de pămînt, 
transformîndu-le la ploaie în pîrtii 
aluneooase, unse parcă cu săpun — 
cauză ce a provocat și provoacă atî- 
tea accidente. De ce oare conduce
rile S.M.T.-urilor, fermelor de stat, 
cooperativelor agricole, șantierelor 
nu urmăresc cu fermitate lichidarea 
acestor practici ? Cu mult mai mul
tă promptitudine și fermitate trebuie 
să intervină și agenții de miliție în 
asemenea cazuri, sancționînd drastic 
pe vinovați — pe cel direct în cauză, 
dar și urmărind ca sancțiunea să cu
prindă și pe cei aflați in fruntea 
respectivei unități de producție care 
nu și-au pregătit oamenii din trans
porturi, le tolerează abaterile de la 
regulile unei circulații civilizate.

(Cu multă amărăciune si tristețe 
ne relatau ofițeri de miliție că acum

construiască por- 
pietruit, care pro- 
și desprinderea pă- 
roți la intrarea în

turisme, excursii 
și premii în bani
r Jucînd la concursul excep
țional Pronoexpres din 24 sep
tembrie 1967, oricine poate cîș- 
tiga unul din autoturismele o- 
ferite în număr nelimitat: Re
nault 16, Skoda 1000 M.B., Fiat 
850 si Trabant 601, la catego
riile I—lV-a. Prin tragere la 
sorți pentru categoriile a V-a 
și a Vl-a se mai atribuie 10 
autoturisme: 2 Moskvici cu ra
dio, 2 Skoda. 1000 M.B., 2 Flat 

,8Ș0fși..4 Traba.m §01. Concursul 
£,dm. 24 .septembrie' mai oferă 

■ participanților 100 de e’xcursii 
cu petrecerea revelionului la 
Brașov. Se atribuie, de ase
menea, premii în bani în va
loare variabilă și premii 
bani de 
efectua 
numere 
numere.
participa la toate cele 10 ex
trageri.

beție îl îndepărtase în
cet, încet, de posibilita
tea unui efort' disciplinat 
mai îndelungat și îl făcu
se 
mai mult timp în același 
loc de muncă. Își maltra
tează 
asta-i 
Iară.

O 
particulară este dăună
toare, cu toată satisfacția 
.imediată pe care indivi
dul o trăiește cu convin
gerea înșelătoare că a 
făcut ce a vrut el, ca Și-a 
exercitat dreptul la li
bertate. O asemenea 
viață particulară este 
dăunătoare în primul rînd 
individului însuși pentru 
că îl face opac la lumi
nă, îl îndepărtează de 
țelul grav și nobil al o- 
mului pe pămînt. Exis
tența sa merge alături și 
nu împreună cu existența 
celorlalți, depărtîndu-se 
din ce în ce mai mult, 
izolîndu-se treptat. Dar 
ea este dăunătoare și 
societății.

Psihologia socială pri
vește viața particulară 
ca pe o exprimare a 
mentalităților în momen- 

. te cînd omul se consi
deră în afara constrîn- 

| gerii sociale. lntîlnim 
uneori expresia : „om cu 
viață dublă" sau „om cu 
două fețe". Infr-o scri
soare ni se povestește 
despre, un tehnician, res
pectat în timpul serviciu
lui pentru comportamen
tul său ireproșabil, dar 
care acasă sau pe stra
da lui se transformă în- 

Itr-o figură jalnică de be
țiv și bătăuș. Și ni se 
pune întrebarea : care-i 
cel adevărat : omul sti
mat, inteligent, din uzi
nă, sau scandalagiul de 

Ipe stradă?. E limpede 
’că la uzină, în mijlocul 
colectivului de muncă,

. tehnicianul .în cauză nu-și ■.. 
dă frîu liber pornirilor 
huliganice pentru că ;.eț 
știe că acesfecga^ fi sănci 
ționate pe loc. Respecfi- 

î vul se manifestă „liber" 
'■ numai acolo unde se 

crede necontrolat, nevă
zut de societate și pe 

care el o idenfifică doar 
cu colectivul în care lu
crează' și de unde își . ia 
salariul. Bărbatul manie

rat în public dar care își 
lovește în casă femeia, o 
face pentru că el consi-

deră că acolo, în casa 
lui nu are nimeni voie 
să.se amestece, că acolo 
este viața lui

Care este 
rat ?

Omul își 
ir-un fel sau 
siunile și se 
într-un fel sau 
mal în funcția 
sa morală, de 
de viață, de 
inferioare care-i definesc 
personalitatea. Cel care 
își schimbă comporta
mentul după împrejurări 
— într-un fel se poartă 
sub ochii colectivului și- in 
altul cînd e numai „cu 
el" — nu poate pre
zenta garanții morale în 
nici una din aceste îm
prejurări,

în fond de ce este 
interesată societatea în 
cunoașterea și înrîurirea 
pozitivă a vieții particu
lare a individului ? In 
primul rînd pentru că 
viața particulară (com
portamentul din sfera in
dividuală) influențează în
tregul comportament al 
individului. în al doilea 
rînd pentru că modul de 
exprimare a mentalită
ților în afara orelor de 
muncă, 
stradă, dar 
familie, 
covîrșitoare 
rei generații.
că familia este mediul cu 
cea mai puternică forță 
de înrîurire asupra ca
racterului copiilor, socie
tatea este pe deplin in
teresată de ’moralitatea 
acestui mediu, lată de 
ce acel țipăt pe care-l 
auzim uneori din partea 
cîte unui individ certat 
cu normele morale ale 
societății : „Mie să nu 
mi se amestece nimeni în 
viafa personală I" este 
fals. Intervenind, într-un 
caz sau altul, societatea 
nu se amestecă, ci ajută, 
iar acest ajutor este dat 
într-un scop nobil. In 
funcție de scop trebuie 
apreciată intervenția. Și 
opinia publică a știut în
totdeauna și știe să dis- 
cearnă acțiunea pornită 
din grijă pentru purita
tea morală a 
mahalagismul 
de asemenea 
societate.

Oricît Ij se
că viafa particulară este 
un secret total și că 
neadmifînd să se discute

despre ea împiedică dez
văluirea secretului, lucru
rile nu stau astfel în 
realitate. Fiecare dintre 
noi contribuim sub cele 
mai diferite forme la dez
văluirea vieții particulare 
prin gesturile noastre, 
prin atitudinile noastre. 
Chiar dacă nu dezvăluim 
amănunte concrete, care 
poate nici .nu sînt prea 
interesante, purtăm totuși 
în noi în orice clipă o 
carte de vizită accesibilă 
oricui, care definește sti- 

. tul. ■ vieții, noastre perso
nale, nofa lui de cinste și 
lumină sau dimpotrivă de 
înnegurare, de slăbiciuni 
și ascunzișuri. Nici un fel 
de ziduri, de haine sau 
de farduri nu pot evita 
cunoașterea de către alții 
a vieții personale.

Viața particulară și cea 
neparticulară, oricît 
vrea să le separăm, for
mează, de fapt o unitate, 
se întrepătrund în perma
nență și se exteriorizează 
în acest stil al vieții per
sonale unic și caracteristic 
pentru fiecare om.

Și trebuie spus că 
ceastă carte de vizită 
definește nu numai pe 
fiecare ca persoană, dar, 
prin prezența noastră în 
diferitele grupuri de oa
meni, la locul de muncă, 
în tramvai, pe stradă, în 
magazin, în restaurant 
etc., aduce o contribuție 
la conturarea caracteristi
cilor întregului grup.

Este nevoie de inter
venția opiniei publice fot 
mai hotărîte, de interven
ția activă a școlii și fa
miliei care să observe la 
timp și să îndrume com
petent conținutul vieții 
particulare a tinerilor 
astfel îneît ea să se inte
greze pozitiv în idealurile 
umaniste ale societății 

‘ noastre.
De aceea, activitatea 

critică desfășurată prin 
presă, radio și televiziu
ne, acțiunile critice spon
tane sau organizate față 
de abaterile morale și ce
tățenești. ale unor oameni 

^•săvîrșite în numele vieții 
1 particulare
nute larg, 
denigrării 
cuiva care 
novat de 
abatere, ci cu dorința sin
ceră de a ajuta la schim
barea mentalităților greși
te, la • perfecționarea 
umană a fiecăruia dintre

se pregătesc pentru „campania fune
bră de toamnă" — sezonul ploios, cu 
șosele lunecoase, cu vin nou și cu 
„distilarea prunelor", cu nunți și 
nuntași în remorcile tractoarelor 
etc. I Nu este însă o crimă — parțial 
prin imprudență, dar și, parțial, 
parcă premeditată ca din vina unor 
astfel de neglijențe mărunte, unor 
îngăduințe greșit înțelese să se ajun
gă, quasi-fatalist, la asemenea si
tuații ?).

Nu mai trebuie repetat, se cunoaș
te, procesul de creștere continuă 
a forței economice a unităților din 
agricultura noastră socialistă, de ri
dicare a nivelului de trai al țărăni
mii noastre cooperatiste. La un sin
gur capitol însă mari ferme de 
stat sau cooperative de producție 
cu avut obștesc de milioane, devin 
„sărace" și „strîmtorate" : la achizi
ționarea felinarelor de noapte pentru 
căruțe (costul, cîțiva lei — rezultatul 
salvarea de vieți omenești și de bu
nuri în valoare înmiită !) La fel, 
țăranii cooperatori, acasă cu radio 
sau televizor, devin deosebit de „eco
nomi" la cumpărarea dispozitivului 
reflectant („ochi de pisică") pentru 

. bicicleta lor. Și în această privință 
se cere hlai multă intransigență din 
partea agenților miliției — atît prin 
cuvîntul educativ, cît și prin sancțiu
nea materială a contravenției (care 
de cele mai multe ori, lecuiește de
finitiv de abatere). Există uneori și 
substraturi neprincipiale ale toleran
ței — ca în cazurile agentului de 
circulație-consătean, dispus să trea
că cu vederea abaterile oameni
lor din comuna sa, neînțelegînd că 
tocmai astfel îi expune unor grave 
primejdii, pe ei cît și pe alții.

Se arăta, mai sus, că pe lîngă aba
terile săvîrșite în mod direct, există 
și altele datorate pur și simplu unor 
acțiuni abuzive. Există șefi de trans
porturi care trimit „din ordin" în 
cursă, autovehicule în condiții inter
zise de lege, cu avarii tehnice deo
sebit de periculoase. Sînt cunoscute 
cazuri cînd activiști cu munci de răs
pundere din unele raioane, sub impe
riul unor nevoi de moment („virfuri" 
ale campaniilor de recoltare 
„autoriză" suspendarea unor 
vederi ale legii, 
carea la drum, pe șosele, a 
camioanelor fără faruri, căruțelor 
fără felinare — treeîndu-se peste 
opoziția agentului de circulație, inti
midat prin autoritatea cuvîntului sau 
prin „rațiunea economică". Nu este 
însă greu de înțeles că această „ra
țiune superioară" este invocată de 
fapt spre a masca neglijențele în 
pregătirea din timp a campaniei res
pective, neasigurarea transportului în 
bune condiții — așa cum nu este 
greu de văzut nici cum încărcături 
de mărfuri expediate în numele ur
genței „pe deasupra oricăror nor
me" au ajuns să poposească, după

accidente, în șanțurile șoselelor. Tre
buie să se asigure întărirea autori
tății agentului de miliție, a forma
țiunilor de circulație, a șefilor de 
post, cuvîntul și avizul acestora să fie 
respectat — tocmai corespunzător 
intereselor reale ale economiei națio- 

■ nale și ale societății.
Sau, un alt aspect. Prin legea cir

culației se acordă un regim special 
autovehiculelor pompierilor, salvării 
și organelor de miliție aflate în 
exercițiul funcțiunii. în practică 
însă, la această diferențiere se mai 
adaugă încă una : aceea determinată 
de tipul sau culoarea mașinii. Un 
tovarăș director general într-un mi
nister relata plastic că atunci cînd 
se deplasează cu mașina instituției, 
mașină Fiat 2300 neagră, șoferului îi 
sînt permise feluritele abateri de la 
legea circulației, în timp ce atunci 
cînd folosește mașina sa proprie, tot 
Fiat dar tip 600, de culoare albă, ace
iași agenti de circulație se manifestă 
cu incomparabil mai multă strictețe. 
De fapt. în folosul cui acționează 
asemenea concepții si practici ? De
sigur. nu al securității, nici perso
nale si nici generale.

Acțiunea 
factorilor convergent

etc.) 
pre- 

dispunînd ple- 
auto-

îmbunătățirea circulației rutiere 
este, totodată, înt.r-o mare măsură 
condiționată de modul în care o sc
rie de organe și instituții de stat își 
îndeplinesc obligațiile exprese ce le 
revin în acest domeniu. într-un șir 
de regiuni se semnalează serioase ca
rențe ale sfaturilor populare în seca
torul circulației. în mod deosebit 
creează serioase dificultăți circula
ției și constituie o sursă permanentă 
de accidente starea proastă a unor 
drumuri publice. întîrzierea repara
țiilor, întreținerea necorespunzătoa
re a podurilor, sesizările, propunerile 
și cerințele organelor de miliție fi
ind tărăgănate cu lunile de unele 
sfaturi populare — care nu înțeleg 
eă ele, ca organe locale de stat, poar
tă deplina responsabilitate pentru 
modul cum se desfășoară circulația 
rutieră în zona lor de competență.

Fără a pune în discuție probleme 
care ar necesita investiții mari, ca 
lărgirea drumurilor, construcția de 
auto-străzi, trebuie arătat că sfatu
rile populare au deplina capacitate 
de a asigura soluționarea operativă 
a unor cerințe minimale dar de stric
tă necesitate, ca sporirea numărului 
de „puncte de refugiu", (zonele de' 
parcare pe șosele) amenajarea cores
punzătoare nevoilor de trafic a 
punctelor de intrare în orașe, a tra
seelor autobuzelor în zone din inte
riorul orașelor străbătute de drumuri 
naționale, amenajarea piețelor etc. 
De ani de zile durează disputele din-

tre ministerul da resort și sfa
turile populare privind crearea unor 
zone retrase pentru stațiile de auto
buze de pe șosele — iar în acest 
răstimp autobuzele continuă să o- 
prească și călătorii să aștepte în 
plină șosea, provocînd 3erioase 
turbații circulației. Ar fi timpul ca, 
pe măsura posibilităților, să se 
abordeze și problema creării așă-nu- 
mitelor „traversări indirecte" ale 
șoselelor (care asigură o largă vizi
bilitate șl evită elementele de viteză 
și surpriză), a construcției de treceri 
subterane la intersecțiile deosebit de 
periculoase.

în același sens, ar putea constitui 
subiect de reflecție, de studiu și pre
ocupare, probleme ca regimul căru
țelor pe șosele, normarea accesului 
lor ca și al tractoarelor și altor ma
șini agricole sau al turmelor de a- 
nimalc. Ce se va întîmpla, peste cîț.i- 
va ani, cînd parcul de vehicule va 
crește cu încă zeci de mii de auto
camioane și turisme ? Cum se va rea
liza, în asemenea condiții, circulația 
căruțelor, tractoarelor, bicicletelor ? 
Nu este oare posibil ca sfaturile popu
lare să treacă pentru derivarea aces
tora, la construirea de drumuri vi- ' 
cinale — drumuri de pămînt de-a 
lungul șoselelor, deloc costisitoare, 
care n-ar afecta suprafața arabilă — 
fie măcar pentru acele porțiuni unde 
există un trafic rutier intens, zone 
de marc circulație turistică ?

Se manifestă spirit de inerție la • 
sfaturile populare și în ce privește 
problema instalării mijloacelor de 
semnalizare rutieră. Pe zone în
tinse din rețeaua de drumuri pu
blice există încă prea puține indi
catoare, de toate genurile — de a- 
vertizare, restricție, orientare — sînt 
prea puține marcaje etc., nefiind 
„acoperite" din acest punct de ve
dere toate punctele periculoase, deși 
acestea sînt binecunoscute în fiecare 
regiune prin debitul frecvent de ac
cidente. Nu sînt folosite indicatoare 
de presemnalizare, ca în alte țări, 
care să indice apropierea unor punc
te periculoase și distanța pînă la a- 
cestea; persistă situația, aproape uni
că, de a nu se instala indicatoare 
de reducere a vitezei la intrarea în 
orașe sau trecerile prin comune. Mul
te indicatoare sînt neclare, prea mici 
— și la mărimea indicatoarelor și-a 
spus cuvîntul STAS-ul! — sau așe
zate în locuri puțin vizibile, nefiind 
practic de ajutor.

în nici un caz problema numărului 
și calității semnelor de circulație nu 
poate și nu trebuie privită de sfatu
rile populare în mod îngust, comer
cial, ca sursă de „economii"; în a- 
cest domeniu, ceea ce contează este 
reducerea numărului de accidente, 
potrjYi..t intereselor majore ale s<> 
cietății — și acest singur criteriu 
trebuie să călăuzească sfaturi’-* 
populare.
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La Uzina de alumină Oradea Foto : Gh. Vințilă

De la 1 iulie a. c.. Uzi
na de reparații Timișoara 
se află angrenată în a- 
plicarea prevederilor Ho- 
tăririi privind acțiunea de 
experimentare a unor mă
suri de stimulare a creș
terii eficienței activității 
economice. Au trecut, 
deci, mai bine de două 
luni șl jumătate. Ce efec
te s-au obținut în acest 
interval în domeniul sti
mulării creșterii nivelului 
eficienței economice î

— Colectivul uzinei a 
manifestat, de la început, 
și manifestă un mare in
teres pentru aplicarea 
cît mai riguroasă a mă
surilor cuprinse în expe
rimentare, 
ing. EMIL 
directorul 
Aceasta, 
nării lui directe la solu
ționarea problemelor de 
producție și economice- 
iinanciare. în acest fel, 
se poate spune că cele 
19 obiective ale planului 
de acțiune, care în mare 
măsură au și fost 
plinite, reprezintă 
întregului colectiv 
zinei.

Iată cîteva fapte, 
a asimilat și omologat, 
cu doi ani în urmă, un 
produs denumit „pistol 
de alimentare" pentru 
stațiile de carburanți. A- 
cest produs era toarte 
puțin cunoscut și, deci, 
nu prea mult solicitat. 
După 1 iulie, s-a activi
zat trimiterea ofertelor la 
diferiți beneficiari și, prin 
popularizarea produsu
lui, s-a obținut o coman
dă cu termen de livrare 
imediată în valoare de 
600 000 Iei. La fel s-a pro
cedat și cu alte produse,

ne-a relatat 
MOLDOVAN, 

întreprinderii, 
datorită antre-

îndo- 
opeia 
al u-

Uzina

îl

CE SEMENI, ACEEA CULEGI I
De ce se perpetuează deficientele 
în asigurarea semințelor de grîu?

în acest an au ieșit puternic în evi
dență avantajele mari pe care le pre
zintă pentru sporirea producției de 
grîu folosirea unor semințe din soiu
rile intensive. Tocmai de aceea se im
pune generalizarea lor și în coopera
tivele agricole. Ce s-a întreprins în a- 
ceastă direcție în regiunea Argeș ? în 
cele mai multe locuri se constată că 
membrii cooperativelor agricole se in
teresează îndeaproape de procurarea 
soiurilor intensive de grîu. Ei s-au 
convins de superioritatea pe care o 
prezintă față de cele obișnuite. De e- 
xemplu, cooperativa agricolă din Stoi- 
cănești a obținut cîte 3 556 kg grîu 
de pe fiecare din cele 1 050 ha culti
vate. Aici se folosesc soiuri intensive, 
potrivit condițiilor de sol și climă. La

Randamentul
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inițiativei
dar, de această dată, 
în scopul activizării li
vrării lor la export. 
Stimulate de prevederile 
Hotărîrii, cadrele tehnice 
și inginerești ale uzinei 
au abordat în mod lerm 
accelerarea asimilării și

marfă cu 20 milioane lei, 
în creșterea volumului 
de beneficii cu circa 
2 700 000 lei.

Demne de relevat sînt 
și măsurile aplicate în 
vederea reorganizării ser
viciilor tehnice șl admi-

tribuna
experienței
înaintate

omologării unei serii de 
utilaje foarte necesare u- 
nităților agricole și chiar 
celor industriale. Toate a- 
ceste produse nu au fost 
cunoscute de unitățile 
beneficiare respective. De 
aceea, acum uzina desfă
șoară o amplă prospec
tare a cerințelor.

— Toate acestea, a re
marcat directorul uzinei, 
se vor concretiza în su
plimentarea producției

nisirative, pentru ca ele 
să-și aducă o contribuție 
mult mai mare la activi
tatea uzinei. în urma unor 
studii operative s-a căzut 
de acord asupra întăririi 
compartimentului tehnic 
și a serviciului aprovizio
nării. La tehnic s-au tre
cut doi ingineri,
cu o îndelungată experi
ență practică, pînă atunci 
șefi 
doi

oameni

de secție. Cei 
ingineri răspund

illLffii
vșl

La Moldova Nouă

25 la sută spor

de capacitate

în cadrul complexului minier de la Moldova 
Nouă — regiunea Banat, a fost montată o nouă 
linie tehnologică de flotare a minereurilor cupri
fere. Ea asigură o sporire cu aproape 25 la sută 
a actualei capacități de prelucrare a minereu
rilor. Sectorul de prelucrare a minereurilor a 
fost înzestrat, de asemenea, cu un grup de se
paratoare electromagnetice, pentru recuperarea 
minereurilor din materialul steril.

(Agerpres)

de probleme „cheie" ale 
activității uzine* : pregă
tirea tehnologică și orga
nizarea științifică a pro
ducției și a muncii.

Asemenea perfecționări 
de structură s-au împletit 
cu aplicarea gradată a 
măsurilor de stimulare a 
muncii excepționale.

— Noi aveam o canti
tate dintr-un material, ră
mas în stoc supranorma- 
tiv de la o comandă mai 
veche, ne relata directo
rul uzinei. Nu puteam să 
mai tolerăm blocarea ba
nilor statului. De aceea, 
ne-am înțeles cu „Inde
pendența" din Sibiu să 
le livrăm urgent 5 000 kg 
flanșe pentru niște tuburi 
necesare Ia irigații. Am 
promis să realizăm co
manda pînă... ajungea ca
mionul de la Sibiu să-și 
ridice marfa. Dar, ghi
nion. Mașina de îndoit s-a 
defectat. S-a format ur
gent o echipă de inter
venție care a lucrat toa
tă noaptea, astfel că la 
sosirea camionului co
manda era terminată. A 
doua zi imediat, echipa 
de muncitori a fost pre
miată excepțional.

— Evident, ne-a spus 
inginerul șef GHEORGHE 
ȘANDOR, am putea să 
mai dăm și alte aseme
nea exemple. Nu insist 
însă asupra lor, ci vreau 
să ridic problema spriji
nului forului nostru lute- 
lar. La întreprinderea de 
colectare a metalelor so
sesc sute de tractoare 
casate. Acestea însă au 
în componența lor multe 
piese bune, care s-ar pu
tea recondiționa și, 
folosi la reparația 
tractoare. De aceea, 
cităm ca tractoarele

sate, înainte de a ajunge 
la I.C.M., să treacă prin 
uzina noastră, pentru a 
alege piesele bune de la 
ele, contra cost, bineînțe
les. Dintr-un sondaj și un 
calcul aproximativ, am 
putea realiza în acest 
mod o economie anuală 
de cel puțin 400 000 lei.

— Propunerea nl se 
pare interesantă și dem
nă de luat în seamă.

— Așa credem și noi. 
Dar mai este o chestiu
ne. In uzină, reparația u- 
nui tractor durează apro
ximativ 10 zile. Operațiile 
sînt atît de radicale, în- 
cît din ce a fost vechi 
rămîn doar cauciucurile. 
Dacă am avea un stoc de 
30 de tractoare noi, pe 
care să le dăm celor 
care vin cu altele la re
parat, s-ar obține, de a- 
semenea, economii. Așa. 
de pildă, camionul care 
a adus tractorul s-ar în
toarce înapoi cu încărcă
tură și nu ar mai fi ne
voie să mai facă un 
drum peste 10 zile, să-și 
ridice tractorul „nou năs
cut". Pe de altă parte, 
unitatea ar putea folosi 
tractorul nou, imediat, în 
locul celui defect. Din
tr-un calcul, a rezultat că 
la producția uzinei s-ar 
putea valoriiica 27 000 
zile-tractor în agricultu
ră, numai pentru repara
țiile efectuate
lor din regiunea 
Economiile
cel puțin 
lei pe an.

Dar, iată
obținute de uzină, prin a- 
plicarea măsurilor experi
mentale. Unii controlori de 
calitate au tost trecuți di
rect in procesul 
In acest mod 
tribuit șefilor de 
sarcina ca ei să
mai intîi controlul de ca
litate.

...Pașii tăcuți și efectele 
obținute constituie o ga
ranție că pînă la încheie
rea acțiunii de experi
mentare rezultatele vor fi 
consolidate și amplificate.

tractoare- 
Banat. 

s-ar ridica Ia 
5—6 milioane

și alte efecte

fel, cooperatorii din Scornicești au 
realizat în terenuri podzolice cîte 2 550 
kg grîu la hectar pe mai bine de 
1000 ha. Și aici, pe lîngă pregătirea 
unui agrofond bun, s-a asigurat și o 
sămînță valoroasă. Vecinii lor din Mîr- 
ghia, care au neglijat calitatea semin
țelor, au recoltat cu vreo 1000 kg 
mai puțin grîu.

Cu toate că avantajele folosirii se
mințelor din soiuri intensive sînt evi
dente nu s-au luat măsuri pentru a se 
asigura folosirea unor astfel de se
mințe pe suprafețe cît mai mari. 
De la Agrosem Pitești nu s-au 
ridicat nici 10 la sută din canti
tățile de sămînță cerute pentru aceas
tă campanie. îndeosebi în raioanele 
Drăgănești-Olt, Costești, Drăgășani, 
Găești, Pitești și Slatina cooperativele 
agricole nu au ridicat de la Agrosem 
decît cantități infime de grîu. „Din 
900 tone sămînță — spune Ion Matei, 
șeful bazei de recepție Costești — nu 
am schimbat decît circa 200 tone. Nu
mai 7 cooperative agricole din cele 21 
din raion și-au schimbat sămînța. Ur
marea este că noi nu avem unde de
pozita produsele de toamnă, iar uni
tățile nu au ce semăna".

O situație asemănătoare poate fi 
întîlnită și în unele cooperative agri
cole din regiunea Bacău. în raioanele 
Moinești, Roman, Bacău, cooperative
le agricole n-au schimbat nici ju
mătate din cantitățile necesare de se
mințe. Cooperativele agricole de pro
ducție din Poduri. Pîrjol, Tescani, Gri- 
goreni deși se află la cîțiva kilometri 
de bazele de recepție nu și-au procu
rat nici un bob de grîu. De ce nu 
preschimbați sămînța ? — a fost în
trebat inginerul agronom al cooperati
vei agricole din satul Pîrjol — tov. 
Constantin Corfu. „Nu avem mijloace 
de transport" — a răspuns dînsul. A- 
celași răspuns l-a dat și inginerul Va- 
sile Spătaru de la cooperativa agri
colă din Tescani. Fiecare din aceste 
două cooperative dispune de cîte un 
autocamion și cîte 50—100 atelaje 
care, în aceste zile, stau mai mult de
geaba. Dar, așa cum ni s-a spus la 
consiliul agricol raional; aceste uni
tăți, deși se află în apropierea baze
lor de recepție, neglijează în fiecare 
an să se aprovizioneze cu semințe. 
Din această cauză rămîn mai întot
deauna cu lucrările în urmă. Ce fac 
însă organele raionale ? Se mulțu
mesc să constate o situație necores
punzătoare, în loc să îndrume și să 
sprijine cooperativele agricole să înlă
ture operativ cauzele care determină 
întîrzierea lucrărilor agricole.

Sînt numai cîteva exemple din mul
te altele de acest fel dar care demon
strează că problema generalizării soiu
rilor intensive nu este încă privită cu 
suficientă răspundere. Consiliile agri
cole și uniunile cooperatiste vor tre
bui să întreprindă măsuri eficiente în 
vederea grăbirii schimbului de 
mînțe.

La Consiliul agricol regional Bacău 
ni se spune că această operație ar fi 
pe terminate. în realitate însă, în 
multe cooperative agricole din zona 
de deal din raioanele Tg. Ocna, Ad- 
jud și Roman condiționarea semințe
lor abia a început. La Gîdinți, în ra
ionul Roman, și Florești, raionul Ad- 
jud, unde în anul trecut s-a semă
nat grîu necondiționat și netratat, a- 
ceastă operație întîrzie și în prezent 
(pînă la această dată nu s-a condițio
nat nici jumătate din cantitățile nece
sare pentru semănat).

Mult mai proastă este situația din 
acest punct de vedere în unele coope
rative agricole din regiunea Argeș. 
După cum relatează ing. Tănase Popa, 
șeful laboratorului regional pentru 
controlul semințelor, 27 de cooperative 
agricole, cele mai multe aparținînd ra
ioanelor Drăgănești-Olt, Găești, Pitești 
și Slatina, nu au trimis nici pînă acum 
probe, pentru analiză. Alte unități an 
trimis laboratorului probe de sămînță 
necondiționată sau prost condiționată 
(majoritatea cooperativelor din raionul 
Horezu, 8 unități din raionul Pitești, 
8 unități din raionul Costești). Totoda
tă, lucrătorii laboratorului au consta
tat că datorită proastei păstrări —

r
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Specialiștii centralei 
termoelectrice Paroșeni 
au găsit rezerve și po
sibilități noi din care 
vor rezulta, pînă la 
sfîrșitul anului viitor, o 
producție suplimentară 
de 146 milioane kWh e- 
nergie electrică, fără in
vestiții suplimentare. Au 
fost eliminate cauzele

(Urmare clin pag. I)

în pofida intențiilor celor două or
gane economice centrale amintite, 
revirimentul atît de aștentat se îm
potmolește, deci, în anacronisme. 
Au apărut și alte anomalii. Unele 
întreprinderi, sub oblăduirea instruc
țiunilor, solicită credite pentru 
stocuri de materii prime și materia
le fără mișcare, sau care au mai 
fost... creditate, iar organele banca
re, dînd dovadă de superficialitate, 
le aprobă. E limpede că nu mai 
poate fi vorba de o sprijinire a în
treprinderilor. în favoarea interese
lor economiei naționale, ci de mas
carea solidară a unor deficiențe, a 
căror înlăturare întîrzie. Filiala „23 
August" a Băncii Naționale a acor
dat Fabricii de mașini unelte și a- 
gregate — București un credit pen
tru stocuri de materii prime și 
materiale în sumă de 1 363 00(1 
lei, fără să observe că cei din uzină 
au „strecurat" clandestin în valoa
rea împrumutului și. supranormative 
inactive, de 694 000 lei. Aceeași filia
lă a creditat Uzina de pompe tot 
din Capitală, sub eticheta „pentru 
nevoi temporare", cu 6 000 000 lei. In 
realitate, cea mai mare parte a mo
toarelor, care constituiau obiectul 
creditării, mai fuseseră creditate an
terior de încă... patru ori. Deci, uni
tățile economice în Ioc să fie 
stimulate în a lichida stocurile inu
tile formate continuă să se mențină 
în această stare, sub aripa protec
toare a creditelor. Unde s-a mai vă
zut ca creditarea, acest instrument 
de mare valoare în combaterea risi
pei banilor statului, să se transforme 
în izvor al indisciplinei economice ?

Pentru a se contracara asemenea 
situații, cu cîțiva ani în urmă s-a 
creat sistemul trecerii la împrumu
turi restante, garantate de forul tu-

telar, cu dobînzile lor penalizatoare. 
Un timp, ele au constituit pîrghii 
de nădejde în mîinile organelor ban
care pentru reprimarea aspectelor 
negative pe plan financiar ivite în 
activitatea întreprinderilor. Acum 
însă, trecerea la împrumuturi restan
te — odinioară arme de temut, iar 
în prezent, cu ascuțișul complet tocit
— e privită de conducerile unor uni
tăți economice cu o seninătate candi
dă. Producerea acestei metamorfoze 
a sintetizat-o tov. Dumitru Paloșanu. 
director al Direcției orășenești Ba
cău a Băncii Naționale :

— Nu am auzit ca vreun condu
cător de unitate industrială să fie 
antrenat la plata unei cote-părți cît 
de mici din dobînzile la împrumutu
rile restante, suportate — se spune
— de „întreprindere", cînd de fapt 
în pierdere se află economia națio
nală.

Ca urmare se înregistrează „orgii" 
în toată regula pe seama acestor 
împrumuturi restante. La 31 august, 
de pildă, volumul total al stocurilor 
supranormative necreditate, la uni
tățile din cadrul Ministerului Indus
triei Chimice, era de 245 000 000 lei, 
iar „golurile" de mijloace circulante 
din pierderi peste plan însumau... 
152 000 000 Iei. Rezultatul acestei gra
ve și intolerabile situații : împrumu
turi restante în valoare de peste 
300 000 000 lei, la care penalizările se 
ridică la circa 36 000 000 lei. între
prinderile respective nS numai că își 
permit să irosească banii statului, 
dar sînt tentate să mascheze chel
tuielile neeconomicoase. Procedeul 
este cusut cu ață albă, fiind favo
rizat de modul întocmirii planului 
prețului de cost. La începutul anului 
se prevede un volum, voit exagerat, 
de dobînzi la împrumuturi curente, 
prevederi care de regulă sînt forma
le. In schimb, ele servesc la crearea

deci, 
altor 
soli- 
ca-

muncii, 
s-a a- 
echipă 

exercite

Ion CH1UJDEA
corespondentul „Scînteii"

Seminfe necores
punzătoare —
recoltă proastă

Aceeași atenție este necesară să se 
acorde condiționării și tratării semin
țelor. Neglijîndu-se asemenea reguli 
elementare ale agrotehnicii s-a ajuns 
ca în acest an în unele locuri să se 
obțină grîu mălurat. Ce se face pen
tru condiționarea și tratarea semințe
lor ?

este cazul cooperativelor agricole din 
Golești, Hîrșești, Colțești și Alunu — 
sămînța trimisă pentru analiză a pre
zentat o capacitate scăzută de germi
nație. Și în regiunea Argeș s-a semna
lat în acest an un puternic atac de 
mălură. Cu toate acestea nu s-au luat 
măsuri pentru a se asigura tratarea se
mințelor împotriva acestei boli. La ' 
baza de aprovizionare din Ștefănești . 
sîntem informați că pînă acum din 
Dragodana, Jugureni, Mătăsaru, Slo
bozia, Bîrlogu, Humele, Recea, Ur- 
lueni și altele nu s-au ridicat substan
țele solicitate pentru tratamentul se
mințelor.

Problema calității seminței de grîu 
folosită în această campanie nu poate 
să intereseze numai pe o cooperativă 
agricolă sau alta. Este o problemă de 
stat de care depinde atît nivelul vii
toarei recolte de grîu, cît și calitatea 
ei. De aceea aprovizionarea cu semin
țe din soiurile intensive, condiționarea 
și tratarea lor trebuie să preocupe deo,- 
potrivă consiliile agricole, uniunile co
operatiste, pe toți oamenii muncii din 
agricultură.

Gh. BALTĂ
Gh. CÎRSTEA
corespondenții „Scînteii"

DE 146 MILIOANE kWh
provocau deseori 
la instalații,

care 
avarii 
remedierile aduse 
praîncălzitoarelor 
înaltă presiune de la 
grupul de 150 megawați 
au condus la creșterea 
productivității acestora și 
la reducerea consumu
lui de combustibil cu

iar
su
da..

circa 14 grame de fie
care kWh energie pro
dusă. Rezultatele obți
nute în 8 luni, în urma 
acestor măsuri, sînt con
cretizate 
energie 
proape 
kWh.

intr-un spor de 
electrică de a-

20 milioane

(Agerpres)

întreprinderea forestieră Curtea de Argeș
Foto : Sandu Mend rea

CREDIT AREA
de „portițe" pentru includerea în 
prețul de cost a dobînzilor penaliza
toare care, fiind cheltuieli neecono
micoase, nu se planifică.

De la începutul fiecărui an, deci, 
întreprinderile acestui minister au 
înlesnirea de a produce cheltuieli 
neeconomicoase, indiciu al unei de
fectuoase gospodăriri a banilor statu
lui. O remarcă : acestea se petrec 
sub ochii organelor bancare, care — 
se spune — controlează modul de 
întocmire a planului prețului de 
cost. Iată cum au evoluat lucrurile, 
în primul semestru al acestui an, Ia 
Uzina de fibre și fire sintetice Să- 
vinești. In această perioadă uzina 
și-a planificat dobînzi la credite cu
rente de 450 000 lei. Nu le-a consu
mat. în schimb, a suportat — așa 
se zice — dobînzi la credite res
tante, de aproape 1 milion lei.

Nu întîmplător, deci, bugetul a 
fost frustrat de economiile de 450 000 
lei realizate la dobînzile creditelor 
curente și nu întîmplător conduce
rea uzinei nu a stat în cumpănă cînd 
a hrănit „gurile lacome"' ale penar 
lizărilor. „Mecanismul" prezentat ge
nerează și alte anomalii. împotriva 
rațiunii economice, alte întreprinderi 
amînă redresarea financiară, întor- 
cînd spatele posibilităților reale ce 
le stau la îndemînă. Un exemplu. 
Fabrica „Partizanul" — Bacău h fost 
trecută la împrumuturi restante cu 
suma de 3 160 000 lei, la 16 august. 
Deși putea apela imediat la credite

pentru nevoi temporare, care o sco
teau din impas, această unitate a in
dustriei ușoare a așteptat pînă în 
ultima zi a lunii. Nu a intervenit cu 
operativitate întrucît nivelul credi
telor restante se raportează foruri
lor tutelare la 15 și... 31 ale lunii, și 
de abia atunci, cu mare întîrziere, 
ea ar fi fost luată la întrebări de 
către organele în drept. De unde se 
vede că perpetuarea unor asemenea 
situații are la bază, atît tendința 
conciliatoare a conducerilor de în
treprinderi față de irosirea unor fon
duri bănești, cît și neputința orga
nelor bancare de a curma această 
tendință periculoasă și păgubitoare.

Vorbeam, mai înainte, de problema 
creditelor pentru lucrările de mică 
mecanizare, menite să amplifice 
eficiența economică a muncii și 
producției. Nu se utilizează po
trivit marilor posibilități și cerințe 
din întreprinderi, întrucît folosirea 
lor e îngrădită în „țarcuri" de pre
vederi, termene, vize și paravize. Se 
menționează, de pildă, că de la apro
barea creditelor de către bancă, uni
tăților industriale li se acordă un ter
men de 60 de zile pentru asigurarea 
bazei materiale a lucrării respective, 
însă, furnizorii au șl ei un plan de 
producție, la fel executanții lu
crării, și nu pot satisface solicitările 
beneficiarilor. Timpul trece, creditul 
se anulează, la lucrare se renunță 
sau, în cel mai bun caz, e... amînată. 
Uzina „Semănătoarea" București a 
decalat din aceste cauze execuția

unei grinzi rulante la hala de mon
taj, de la 31 iulie a.c. la sfîrșitul 
primului trimestru al anului 1968.

Mai intervin și competențele de a- 
probare ale devizului și, apoi, ale 
creditului. Conducătorilor de uni
tăți bancare, în funcție de gradul 
lor, li se dă dreptul de a aproba de
vize în valoare de pînă la 500 000 lei. 
Se perpetuează, în acest fel, o ano
malie vehement criticată : deși ace
luiași conducător 1 se încredințează 
spre administrare, concentrare, re
distribuire și fructificare fonduri

de sute de milioane de lei, 
inițiativa în lucrările de mică 
mecanizare e plafonată și închistată. 
Avizele nu se limitează doar la a- 
ceste competențe, ci are loc o ade
vărată suprapunere și „stratificare" a 
lor, ceea ce provoacă din nou conse
cințe nedorite. Uzina metalurgică Ba
cău, bunăoară, trebuia să înceapă 
anul acesta o lucrare importantă din 
credite pentru mică mecanizare. De
vizul depășea însă competenta de a- 
probare a filialei raionale și chiar a 
sucursalei regionale ale Băncii Națio
nale. Termenul presant a determinat 
uzina să adopte o practică ilegală : 
s-a oprit, la solicitarea creditului, Ia 
nivelul de competență a sucursalei 
regionale, iar diferența de fonduri a 
fost... deturnată din producție.

Utilizarea creditelor centru mică 
mecanizare, într-o mică măsură față 
de cerințele întreprinderilor, e sinte
tizată și de situația, în opt luni, la 
unitățile economice din București :

Plan Realizat

— Numărul lucrărilor de mică meca-
nizare 803 483

— Valoarea creditelor aprobate (în lei) 79 913 000 47 696 000
— Valoarea creditelor acordate (în lei) — 31 370 000

Comentariile sînt de prisos. Se 
poate aprecia că atît întreprinderile, 
cît și organele bancare numai formal 
se declară partizani convinși ai folo
sirii acestor credite de mică mecani
zare. Cum stau, însă, lucrurile la 
o unitate economică aflată în acțiu
nea de experimentare, căreia, după 
cum se știe, i s-a lărgit orizontul de 
inițiativă în domeniul utilizării micii 
mecanizări ?

— Uzina noastră, ne relata tov. Ni- 
colae Nicolau, contabil șef adjunct la 
Uzina de fibre si fire sintetice Săv.i-

nești, e stînjenită ca și mai înainte. 
Se pare că în domeniul creditării, 
banca nu și-a fixat încă un punct de 
vedere precis, dînd naștere Ia di
verse confuzii. Mai concret. După in
strucțiunile valabile în acțiunea de 
experimentare, la împrumuturi res
tante se trece doar diferența solici
tată peste plafonul de creditare. Prin 
aceasta s-a urmărit crearea unei mai 
largi autonomii financiare uzinei. 
Banca însă, în momentul apariției 
unor supranormative, excedentare, 
dar nu inutile, se ghidează tot după

vechile instrucțiuni. Nu știm ce să 
mai credem, întrucît ea trece „la 
restanță" nediferențiat aceste supra
normative.

Cu alte cuvinte, măsuri pe jumăta
te, inițiativă ciuntită, rezultate timi
de. Oare atît de sclerozați sînt linii 
funcționari bancari, incit nu înțeleg 
sensul acțiunii de experimentare, ca
racterizată prin mobilitate, inițiativă 
și stimularea eficienței economice ? 
Punînd întrebarea, înfățișăm cîteva 
propuneri de îmbunătățire a sistemu
lui „clasic" de creditare și a celui 
aplicat experimental. Acestea ne-au 
fost înfățișate în cursul anchetei de 
specialiști din cele mai variate sec
toare de activitate economică. Este 
vorba de dotarea întreprinderilor cu 
un normativ minim — inferior celui 
actual — mobilizîndu-se astfel un 
volum imens de mijloace mate
riale și bănești, precum și extinde
rea posibilităților de control — prin 
intervenția majoră a creditului ban
car, crearea unui credit unic 
și mărirea plafonului de credita
re a contului curent, organiza
rea unor întreprinderi regionale 
profilate exclusiv pe executarea lu
crărilor de mică mecanizare, acest 
„copil al nimănui", sau rezervarea 
încă de la 1 ianuarie a creditelor 
pentru mică mecanizare necesare în
tregului an. Aceste propuneri, ca si 
ideile anchetei se impun a fi luate în 
considerare, mai ales de către teore
ticienii așa-zisului „mit al invulnera
bilității" sistemului de creditare. Pri
mii pași pe drumul perfecționării 
s-au făcut. Rămîne ca organele în 
drept să dezvolte acest început, însă 
cu mult mai multă hotărîre, cu infinit 
mai puțină teamă de „a greși", în ve
derea creșterii competenței și a spiri
tului de răspundere ale conducerilor 
de întreprinderi în angajarea banilor 
statului.
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SC1NTEIA - /o/ 21 septembrie 1967

17.30 — Reportaj nlmat de la întîlnirea de fotbal dintre
echipele Argeșul—Ferencvaroș-Budapesta.

18,00 — La ordinea zilei... Organizarea științifică a 
producției si a muncii.

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

18.50 — Studioul pionierilor... la Brașov.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Euletinul meteorologic ; publicitate.
20,00 — Film serial : „Ivanhoe".
20.30 — întrebări la care s-a răspuns... întrebări Ia oare

nu s-a răspuns încă. Emisiune de știință.
21,00 — Partea a Il-a a Spectacolului de balet al Ope

rei Mari din Paris. în program: „Daphnis și 
Chloe" de Ravel.

22,00 — Teleglob. Emisiune de călătorii geografice t 
Zambia.

22.30 — Studioul mic : „Nostra Dea" comedie de Massi
mo Bontempelli.

23,10 — Telejurnalul de noapte.

Procurarea de bilete

Lucia Sturdza - Bulandra
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra’ 

asigură în stagiunea 1967—1968 
mai multe posibilități de obținere 
a biletelor : abonarea la un ciclu 
de 5, 8 sau 12 spectacole la ale
gere (abonații au prioritate la 
premiere) ; prin comandă telefo
nică onorată la casă pentru ori
care dintre spectacolele din cursul 
unei săptămîni ; comandă telefo
nică onorată la întreprinderi sau 
instituții (pentru colective) și la 
domiciliu ; prin responsabilii cul
turali din înireprinderi și instituții ; 
la casele de bilete (tal. 14 60 60 și 
12 44 16) și la agenția de bilete 
(tel. 16 79 77).

Informații se pot căpăta zilnic 
între orele 10—13 și 17—20 în 
B-dul Schitu Măgureanu nr. 1 
Podul Izvor la telefon 14 60 60.

Cercetare șl expe
rimentări

DIALOGUL LECTOR-AUDITOR
la Universitatea populară
Progresul rapid al științei 

și tehnicii a dus la peri
marea în timp scurt a unor 
rezultate dobîndite și deci 
la nevoia unei primeniri 
tot mai dese a informației 
primite de cetățean în școa
lă. Dar complexitatea și 
specializarea științelor și a 
tehnicii actuale împiedică 
pe profanul în aceste sec
toare de a se informa chiar 
și numai sumar din lucrări 
de specialitate asupra fron
turilor actuale de lucru și 
asupra descoperirilor și ne
voilor de muncă din dife
ritele ramuri ale științei și 
tehnicii — spre deosebire 
de semenul său de acum cî- 
teva decenii, care avea ne
voie doar de o anumită 
doză de osteneală și price-

pere spre a-și cîștiga din 
acele izvoare informația 
necesară. La fel, caracterul 
neașteptat și neobișnuit pe 
care l-au luat literatura și 
mai ales artele zilelor noas
tre pentru nespecialistul de
bitor al unor canoane este
tice mai vechi îi taie aces
tuia calea spre numeroase 
valori ale creației contem
porane.

Complexitatea probleme
lor care trebuie rezolvate 
astăzi impune însă tot mai 
mult munca în colective 
mixte, care pot fi formate 
din oameni de știință, de 
literatură și artă, din me
dici, ingineri, arhitecți, 
tehnicieni și funcționari. 
Fiecare cetățean e chemat 
să ia parte, direct sau in-

FESTIVALUL „GEORGE ENESCU

Muzica românească
Tribuna pe care o reprezintă un Festival 

internațional ce poartă numele lui George 
Enescu este un prilej de cinstire a operei și 
memoriei marelui muzician dar și o confrun
tare pe plan multilateral a muzicii românești.

Și credem că nu greșim afirmind că alături 
de interpretările date lucrărilor enesciene de 
către instrumentiști și dirijori români și 
străini, de discutarea problemelor suscitate în 
simpozionul internațional de muzicologie, ca și 
de stimularea tinerilor interpreți intr-un con
curs pus sub semnul personalității maestrului, 
un omagiu nu mai puțin valoros îl constituie 
creația componistică românească de astăzi; 
căci, legat' de fenomenul cultural al țării sale, 
Enescu a dorit, a militat și a încurajat contu
rarea unei mișcări muzicale naționale. In 
plină afirmare, școala noastră compozițională 
atestă împlinirea acestui deziderat, în mod 
creator, preluînd nu numai dezvoltarea unor 
potențe muzicale relevate de Enescu (ne re
ferim la lumina proiectată asupra problemelor 

' de moduri, cromatism, ritm, heterofonie etc.) 
ci — îndeosebi — lecția sa de creator, 
concepția sa estetică, consecvența sa etică. In- 
lăturînd deci epigonismul, ceea ce pe drept 
se poate numi tradiția enesciană găsește for
me de exprimare variate și personale. Dacă 
pe plan muzicologic discutarea creației enes
ciene impune situarea sa între con
temporani ca și consecințele artei sale, acest 
lucru ar trebui să se reflecte și in întocmirea 
programelor muzicale: ne gîndim ce mult 
ar contribui la înțelegerea fenomenului enes- 
cian — conturarea personalității sale și a im
portanței sale în timp și pe plan internațional 
— coprogramarea unor pagini cum ar fi ale 
școlii moderne vieneze ; iar pentru oonsecința 
creatoare pe plan național, programarea mai 
susținută a lucrărilor începînd de la gene
rația contemporană lui Enescu pînă la cei 
mai tineri reprezentanți ai școlii muzicale ro
mânești. Privită prin această prismă, ne dăm 
seama cît de dificilă devine selectarea pentru 
un singur program de muzică de cameră in
strumentală, bucurîndu-ne că cel din 16 sep
tembrie a reușit să fie totuși edificator în 
sensul dorit. Cvartetul de coarde nr. 4 de Zeno 
Vancea, cu care debutează programul, mar
chează un moment de evoluție a autorului. Fin 
cunoscător și sensibil „interpret" al modalis- 
mului, compozitorul urmărește aci o sinteză 
cu posibilitățile de organizare a unui material 
cromatic mai vast. Alegînd ca mijloc de re
dare formula cvartetului de coarde, el dove
dește o dată în plus afinitate pentru conceptul 
polifonic, subliniind virtuțile evidențierii a- 
cesteia în muzica de cameră. Același modalism 
expansiv generează materialul Sonatei pentru 
clarinet solo de Tiberiu Olah, lucrare de deo
sebită vigoare și expresivitate, ale cărei va
lențe au fost reliefate cu strălucire dar și 
profunzime muzicală de Aurelian Octav Popa.

Interpretată de Mircea Opreanu, vioară 
(membru, alături de Aurelian Octav Popa în 
excelenta formație de cameră, cvintetul Muzi
ca Nova) și Alexandrina Zorleanu, pian, la fel 
de fidelă față de textul muzical redat cu con
vingere și elocvență, nu mai puțin impre
sionantă a fost Sonata pentru vioară și pian 
de Ludovic Feldman,compozitor care surprin
de în lucrările sale de plină maturitate prin 
complexitatea gîndirii și realizării muzicale 
mereu reînnoite și elevate.

Reprezentînd generații, puncte de vedere, 
individualități și folosind mijloace de expre
sie variate, ar putea fi stabilite totuși anumite 
trăsături comune între atitudinile creatoare 
ale acestor maeștri, fie în unele rezolvări teh
nice ce ar depăși cadrul prezentului articol, 
fie în atitudinea determinată de neliniștea me
reu înnoitoare. La fel, deși pregnant deose
biți prin modalitățile expresive utilizate, am 
putea spune că Ștefan Niculescu și Wilhelm 
Berger (ale căror „Invențiuni pentru clari
net și pian" și — respectiv — Cvartet de coar
de nr. 7 au format partea a doua a progra
mului), s-ar asemăna printr-un deosebit simț 
al echilibrului, al logicii reflectate în struc
tură. Dar și aici s-ar putea adăuga că prin con
tinua și colorata sa „invenție", muzica lui Ște
fan Niculescu generează implicații sonore ce 
ne dau senzația spațiului (de aceea, lucrarea 
impune o audiție „pe viu", în sală, în con
certul de față găsindu-și în A .O. Popa și 
A. Zorleanu interpreți ideali), pe cînd la W. 
Berger accentul cade pe împlinirea în timp, 
pe transformări ce duc la acumulări mai 
îndepărtate, mai lente, dar regizate parcă, sub 
semnul aceleiași finalități. Spiritul cameral 
ce domină lucrarea — rezultat al unei viziuni 
componistice intrinsece (compozitorul fiind și 
un excelent interpret al muzicii de cameră) 
— ne îndeamnă să extindem discuția asupra 
interpretării.

Cu satisfacție au putut fi semnalate în ulti
ma vreme formații atacînd un repertoriu va
riat și care, mai mult, au „rezistat", menți- 
nîndu-și componența. Condiție inerentă în su
darea unei formații, experiența în timp nu 
rămîne însă singura. Căci dacă am aplaudat 
căldura cu care au fost abordate lucrările, 
apreciind pe bună dreptate expresivitatea unor 
pasaje sau, de pildă, sonoritatea altora, totuși 
am avut mai degrabă senzația unor aporturi 
individuale, eforturi nu întotdeauna secundate 
de integrarea tuturor interpreților într-o con
cepție unitară asupra structurii și sensului 
general. Ne-ar bucura dacă formațiile Canta
bile (L. Rogulski, H. Schneider, O. Roth și T. 
Ungureanu), Muzica (G. Hamza, C. Costache, 
G. Buică, R. Sladek) care s-au manifestat 
în aceste ocazii, vor reuși să creeze o tradi
ție și pe plan interpretativ.

Myriam MARBE
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Un spectacol folcloric da cîntece și dansuri va oferi Ansamblul 
artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor, la ora 18, în sala sa din 
strada Lipscani.

Baletul Operei Mari din Paris își continuă turneul la ora 20 în 
sala operei. De data aceasta, programul este alcătuit din : „Baschet' 
de Casterede „Daphnis și Chloe’ de Ravel, „Arcade* de Berlioz. 
Acompaniază Filarmonica din Cluj.
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direct, șl la conducerea tre
burilor 
munca 
nu se 
monios 
renței 
și pregătirea prealabilă a 
membrilor colectivului — 
dacă aceștia nu au astăzi un 
nivel mult mai ridicat decit 
cel de care era nevoie în 
trecut, și nici intervenția 
cetățeanului în treburile 
publice nu e folositoare 
dacă nu cunoaște evoluția 
de pînă acum și direcțiile 
actuale de dezvoltare a 
societății în care trăiește, 
a civilizației și culturii ei. 
Nevoia de a se informa 
rapid îi impune adeseori 
și cunoașterea unei limbi 
de largă circulație, fiindcă 
multe informații necesare 
specialistului și cetățeanu
lui nu pot fi prezentate 
nici în întregime și nici 
destul de repede în limba 
sa maternă.

Acțiunea de răspîndire a 
culturii în popor — din 
care fac parte și cursurile 
și manifestările universită
ților populare — e che
mată deci astăzi nu numai 
să acopere nevoile lărgirii 
orizontului cultural al oa
menilor muncii, ca în tre
cut, ci și să-l ridice și să 
umple golul dintre ei și 
creatori. în acest scop tre
buie ca universitățile popu
lare — prin subiectul, spe
cificul, factura și formele 
dialogului dintre cel care 
profesează și ascultătorii 
săi adulți — să asigure în
țelegerea de către aceștia 
a problemelor esențiale ale 
creației contemporane.

Subiectele cursurilor pe 
care Universitatea populară 
București le propune pen
tru viitorul an de învăță
mînt acopăr rațional dife
ritele domenii ale culturii 
și civilizației. Douăsprezece 
dintre ele privesc științele 
sociale, potrivit cu impor
tanța pe care acestea o 
prezintă în epoca noastră 
de mari transformări soci
ale, opt privesc științele 
naturii și tehnicii, care sînt 
esențiale pentru progresul 
economic, șapte literatura 
și arta, iar șapte limbi de 
largă circulație, care pre
zintă importanță pentru in
formarea largă a oameni
lor muncii.

Așezămîntul nostru de 
cultură a acordat o atenție 
specială și specificului 
pe care urmează să-1 aibă 
cursurile. Unele dintre a- 
cestea au fost gîndite să 
se adreseze tuturor celor ce 
doresc să cunoască mai 
mult, indiferent de profe
siunea, vîrsta, sexul sau 
pregătirea lor prealabilă. 
Dintre cursurile noi sau 
reorientate au acest speci
fic de informare generală : 
„Momente din istoria gîn
dirii economice din Româ
nia", „Știința și tehnica în 
viața societății", „Capodo
pere ale muzicii univer
sale", „Arhitectură și ur
banism", „Artele plastice" 
ș.a.

Alte cursuri, de informa
ție specială, urmăresc să 
contribuie și la îmbogăți
rea sau rafinarea cunoștin
țelor de specialitate ale ce
lor ce le audiază. Pentru 
lucrătorii cu munci de răs
pundere din economie și in
dustrie, de exemplu, a fost 
gîndit cursul „Știința con
ducerii și organizării pro
ducției". Prin tematica sa, 
cursul „Teoria culturii", 
introdus pentru prima oară 
în programul Universității 
Populare, servește în prin
cipal cerințele de împros
pătare și completare a cu
noștințelor de bază ale lu
crătorilor din domeniul i- 
deologic și al altor ramuri 
ale culturii; de exemplu, ale 
directorilor caselor de cul
tură, ale personalului știin
țific din biblioteci, din ci
nematografie, teatre și mu
zee, ale cercetătorilor din 
numeroase institute știin
țifice, ale cadrelor didacti
ce și studenților facultăți
lor de științe, de filozofie, 
de istorie și arte.

Formele de studiu, care 
se limitau lă început, în 
principal, la expunere, au 
luat in ultimii ani și vor 
lua în viitor tot mai mult 
și forme noi, de colocvii cu 
cursanții, de expuneri ne o 
temă într-un simpozion sau 
la o masă rotundă, întîl- 
niri cu creatori r>e tărîmul 
artei, demonstrații într-un

laborator de prestigiu, sea
ră de întrebări-răspunsuri, 
sau forma de lucru direct 
cu grupa de studiu, cum 
s-a procedat de exemplu la 
cursurile de limbi străine. 
Un cabinet metodic va da 
consultații științifice, în zi
lele din săptămînă și la c- 
rele fixate de directori și 
secretari de cursuri, de alți 
colaboratori specialiști ai 
Universității Populare, cu 
privire la teme ale cursu
rilor dintre care, pentru u- 
nele, durata a fost prelun
gită la 2—3 ani de învăță
mînt, astfel îneît unele 
teme, să poată fi desfășu
rate în mai. multe prelegeri.

Ciclurile de expuneri, 
programate acum pentru 
prima oară cu cîte o confe
rință Ia două săptămîni, au 
ca scop informarea operati
vă a publicului asupra ac
tualităților politice, științi
fice și literar,-artiști ce. De 
exemplu, ciclul „Cadran 
politic mondial" va cuprin
de expuneri privitoare la 
evenimentele politice, inter;- 
naționale contemporane 
ciclul „Caleidoscop, con
temporan" va privi cuceri
rile recente într-un dome
niu sau altul al științelor, 
probleme discutate''la con
gresele științifice interna
ționale etc.

Printre formele de dia
log cu publicul experimen
tate cu succes în a 'doua 
jumătate a anului trecut se 
găsește și Studioul de poe
zie, care reunește o dată 
pe lună poeți, critici de 
artă, actori, decoratori, mu
zicieni, într-o întîlnire-spec- 
tacol originală, în care un 
critic literar sau de artă de 
prestigiu vorbește despre 
creația poetului prezentat 
în seara respectivă și des
pre locul ei în cadrul valo
rilor date la iveală de ge
nerația din care face par
te. Sînt prezentați și . cei
lalți -tineri artiști căre-și 
dau concursul în cadrul în- 
tîlnirii-spectacol, recitind, 
creînd un cadru scenogra
fic adecvat, sau acompani
ind la pian sau la chitară 
versurile poetului.

O altă formă a dialogu
lui o constituie organiza
rea de grupuri de confe
rințe pe teme actuale, 
tinute de un același con
ferențiar. Uneori, un cer
cetător dintr-un domeniu 
al științei, al tehnicii sau 
artei nu are în cursul unei 
singure conferințe timpul 
necesar pentru a prezenta 
o sinteză, sau chiar dacă 
o prezintă într-o conferin
ță. e nevoit să o facă cu 
trunchieri sau simplificări 
supărătoare pentru un pu
blic pe care nu-1 mai mul
țumește o conferință de in
formare schematică.

Dar singurii oameni 
care pot să scoată astăzi 
pe laicul în ale științei din 
prizonieratul unei necu
noașteri paralizante sînt 
specialiștii și creatorii de 
știință. De asemenea, sin
gurii oameni care pot 
să-1 lămurească ne laicul 
în ale artei asupra resor
turilor care au determinat 
pe adevăratul 
pocii noastre 
de la linia 
laic și să se
direcții nebănuite de aces
ta. dar care nu au nimic 
comun cu mistificarea, sînt 
înșiși specialiștii si crea
torii de literatură si artă. 
Acestea sînt motivele care 
au determinat Universita
tea Populară București să 
prefere adeseori calea pre
zentării evolutive, istorice, 
a ideilor, mai ales în do
meniile în care s-au pro
dus mutații mai adînci. A- 
cestea sînt si motivele care 
au determinat-o să se stră
duiască să
tiunea ei de răspîndire a 
cunoștințelor 
academicieni 
universitari, 
marcante ale științei noas
tre. . creator; de literatură 
si artă si sbecialisti din a- 
sezăminte de cultură și din 
institute de cercetare si 
învățămînt. Felul în care 
aceștia au răspuns si pînă 
acum apelului Universității 
Populare arată că el sînt 
urmași demni 
noastre figuri 
care nu s-au 
creeze, ci au 
cu generozitate cultura.

Dar calitatea profesoru
lui sau a conferențiarului 
și prezentarea temelor în 
ordinea evolutivă a ideilor 
încă nu asigură succesul 
deplin al dialogului dintre 
el si cel ce-1 ascultă. 
Timpul relativ scurt de 
care dispune cetățeanul 
după o zi de muncă spre 
a-si cîstiga informația cul
turală suplimentară tot 
mai bogată si de nivel tot 
mai înalt, de care are ne
voie. impune ca dialogul 
să se desfășoare ne cît se 
poate la nivelul de sinte
ză. Trecerea Universității 
Populare București de la 
vechiul curs de ..Istoria u- 
niversală" la cursul de 
toria civilizațiilor si a 
turii universale" ca si 
cerile de la ..Istoria 
porului român" la ..Istoria 
civilizației și culturii ro
mânești". de la „Economia 
tării" la „Istoria gîndirii 
economice în România", 
sau cuprinderea în progra
mul ei a unor cursuri noi, 
ca „Sociologia concretă" și 
„Teoria culturii", sînt ac
țiuni semnificative în pri
vința tendinței ei de a sa
tisface această nevoie prin 
orientarea spre factura 
cursurilor de sinteză tot 
mai înaintată, care să nu 
dubleze materii de scoală.

criitorul concentrat exclusiv asu
pra stratificării interioare este 
astăzi, fără îndoială desuet, in

diferent de finețea observațiilor, pen
tru că adevărul moral și estetic însuși 
ne interesează în măsura în care lumi
nează viața omului contemporan; 
chiar adevărurile eterne ne emoțio
nează într-o operă de artă, atunci cînd 
urcă din adîncurile Timpului, dar prin 
straturile recente ale omului istoric. 
De aici, treptata apropiere a scriitori
lor din literaturile moderne, schimbul 
reciproc de informații, circulația te-, 
melor și procedeelor, de aici încadrarea 
inevitabilă a oricărei opere noi pe una 
sau alta din orbitele culturii mondiale, 
pe care o îmbogățește cu sporul ei, 
de originalitate națională și estetică.

Fenomenul este evident și în cealal
tă latură a lui, recepția unor opere 
străine. Descentralizarea culturii mo
derne înseamnă distribuirea atenției 
cititorului aproape în egală măsură 
către toate literaturile lumii și, în al 
doilea rînd, orientarea cercetătorilor 
de specialitate, mai ales a compara
tiștilor, în primul rînd către curentele 
de idei 'și formele literare care au 
circulat pe întinse arii geografice.

Aceste caracteristici ale Înmii noas
tre culturale sînt în principiu unanim 
acceptate dar, în practică, încă foarte 
puțin. Pe de o parte, zona preocupă
rilor specialiștilor, ca și a publicului 
cititor, rămîne de obicei restrînsă la 
cîteva literaturi din Europa, iar pe de 
altă parte, scrierile situate în interiorul 
acestei zone sînt consumate fără prea 
mult discernămînt. Camus ? Sartre ? 
Faulkner ?... Ah, cunoaștem, „îi avem" 
în bibliotecă. Răspuns frecvent care 
înseamnă o familiarizare cu literatura 
străină funcționînd în două sensuri : 
accesibilitate relativ rapidă a operelor 
reprezentative, ceea ce creează senti
mentul firesc al mulțumirii dc sine 
(la specialist ca și la cititorul obișnuit), 
dar și, în unele cazuri, receptarea fa
cilă, superficială, a acestor opere, cu
noscute mai mult ca titluri decît în 
substanța lor.

Explicația constă, după părerea mea, 
în heconcordanța dintre volumul și 
calitatea traducerilor și volumul și ca
litatea articolelor de critică literară 
care să le evalueze și să . le explice 
publicului. Această explicație nu ari 
trebui să aibă numai caracterul unei 
popularizări a operei literare respec
tive, așa cum adesea mai apar încă 
în presă, și nici numai al unei „corec
tări" a eventualelor erori de traducere 
sau interpretare, din studiul introduc
tiv, ci, în plus, ar trebui să prilejuiască 
și o exegeză adîncă, la obiect chiar 
a operei literare însăși. Adevărata 
„cronică" sau „recenzie", prin carac
terul ei științific, nu numai informativ, 
se adaugă operei și rămîne, alături de 
ea, în conștiința publică. In cazul unor 
articole de acest fel, despre literatura 
străină, ele sînt datoare cu atît mai 
mult, la o atitudine critică în adevă
ratul sens al cuvîn.tului, care să anali
zeze cu pătrundere laturile contradic
torii, uneori derutante ale fenomenu
lui, printr-o evaluare estetică dar și 
istorico-literară adecvată.

Nu există, în momentul de față, nici 
o revistă literară care să aibă o rubrică 
specializată în a evalua critic tra
ducerile, studiile introductive sau 
monografiile dedicat? unor scrii
tori străini. Ele sînt uneori discutate 
în articole ocazionale, dar mai mult 
după oferte întîmplătoare ale unor co
laboratori din afară, decît după un 
plan redacțional, sincronizat — cum 
se întîmplă pentru cronica literară sau 
recenzia dedicată literaturii române în 
curs — cu planurile editoriale. Prac
tic, noi nu știm dacă cutare volum 
este bine tradus sau nu, dacă o selecție 
din versurile sau povestirile unui scri
itor străin este judicioasă, dacă opi
niile prefațatorului nu sînt cumva ero
nate etc. Imaginea stilistică a unui 
autor în conștiința publică rămîne de
finitiv cea hotărîtă de traducător, iar 
imaginea critică, cea oferită în studiul 
introductiv. în aceeași situație se află 
numeroase studii apărute în ultima

9 FANTOMAS CONTRA SCOTLAND YARD — cinemascop : PATRIA 
9,15; 11,30; 14; 16,45; 19; 21,15, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;
18,45; 21. MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21, GRĂDINA
FESTIVAL — 20.30, ARENELE LIBERTĂȚII — 19,30, STADIONUL 
DINAMO — 19,30.
• ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE : REPUBLICA (completare Albina
românească — Apis Melifica Carpatina) — 9,30; 11,45; 14; 16,45; 19;
21,15.
• CASTELANII : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GRĂ
DINA DOINA — 19,30 (la ambele completarea 450 tie ani de la tîrno- 
sirea bisericii mînăstirii Argeș), GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, CIRCUL DE STAT — 18; 20,30. GRĂDINA EXPOZIȚIA — 19,30 
(la toate completarea Tovarășa).
® RECOMPENSA — cinemascop : LUCEA
FĂRUL (completare Arhitectura universului)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
O SURCOUF, TIGRUL CELOR ȘAPTE 
MĂRI — cinemascop ; FESTIVAL (completa
re Cancerul metalelor) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30; 21, FLAMURA (completare Costumul 
de ceremonie românesc) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.15 ; 17,45 ; 20, FEROVIAR — 8,30 ; 11 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,45 ;
12.15 ; 14,45 ; 17,15 ; 20 (la ambele completarea 
lui).
9 SUS MÎINILE DOMNILOR POLIȚIȘTI ! : CAPITOL — 9,15; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,45, la grădină — 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 (la toate completarea Tovarășa).
9 SINGUR PE LUME : FLOREASCA — 11; 15,30; 18; 20,30. GRĂDINA 
PROGRESUL-PARC — 19 (la ambele completarea Nota zece la sport), 
CIULEȘTI (completare Cancerul metalelor) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, 
PROGRESUL (completare Fantezie cu... șuruburi) — 15; 17; 19; 21.
9 CUM SĂ FURI UN MILION — cinemascop : LUMINA — 9; 12; 15; 
18; 21. MIORIȚA — 14; 17; 20 (la ambele completarea Arhitectura uni
versului), 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 VTTAN — 
19,45 (la ambele completarea Albina românească — Apis Melifica Car
patina).
9 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
9 UNORA LE PLACE JAZUL : DOINA (completare Nota zece la 
sport) — 11,30; 15; 17,45; 20,30.
» SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! : UNION (completare Io, Ștefan 
Voievod ctitor) — 15.30; 18; 20,30, VOLGA (completare Orizoat știin
țific nr. 8/1967) — 9,30; 11,45; 16; 18,15; 20,30,

Arhitectura universu-

vreme. Volumele semnate de Al. Dima, 
Edgar Papu, I. Ianoși, Vera Călin, 
Cornel Mihai Ionescu, volumul anto
logic Dante, excelenta ediție Coșbuc 
de comentarii la Dante, ca să citez' 
numai cîteva, nu au fost temeinic dis
cutate în presă, ci au fost primite 
cu note politicoase, vagi, sau nici 
măcar atît.

în aceste condiții, apare imposibilă 
o diferențiere valorică între scri
itori și operele traduse. Volume 
masive, ca amploare a selecției și ca 
valoare intrinsecă, din ultima vreme 
nu au stîrnit nici un ecou. De Sanctis, 
Thibaudet, Aurebach, între volumele 
de critică, „Poezia germană contem
porană", Doctor Faustus de Thomas 
Mann, Procesul de Kafka, Teatrul 
american și multe altele au fost pri
mite fie în tăcere, fie cu mici note 
expediate într-un colț de pagină. Dar 
toate aceste volume reprezintă, într-un 
fel, evenimente culturale, în sensul că 
introduc în cultura română, pentru 
prima oară, nume sau idei noi. Fecun
ditatea unei ample dezbateri despre 
poezia germană ori despre metoda cri
tică a lui Thibaudet ar fi fost aprecia
bilă nu numai pentru publicul cititor, 
ci și pentru poezia și critica română 
contemporană, aflate acum într-o crea
toare efervescență. Asemenea ocazii 
ratate s-ar putea „răzbuna" în viitor, 
nu numai printr-o regretabilă lipsă de 
orizont cultural al tinerilor aflați acum 
în perioada de formare, și care ar fi 
dispuși să preia necritic anume soluții 
și modalități depășite, Ci și prin naive
le entuziasme ale celor convinși c-au 
„descoperit" adevăruri elementare.

Apoi, obișnuința lecturilor, la spe
cialiști, ca și în publicul larg, uneori 
din cîteva literaturi europene, este 
cauza pentru care alte literaturi nu 
sînt popularizate și cercetate cu o ega
lă valoare. Unele dintre acestea, cum 
ar fi cele balcanice, se află în raporturi 
seculare cu literatura română și stu
dierea lor mai sistematică ar lumina, 
cu siguranță, aspecte ale poeziei și 
prozei noastre înseși. De asemenea, 
literaturile sud-americane, chiar și 
spaniolă și portugheză, literaturile nor
dice etc. ar trebui să formeze obiectul 
unor cereetări mai ample, și mai în 
adîncime, dincolo de simple informații.

Un alt aspect al problemei îl con
stituie indiferența față de raporturile 
dintre literatura română actuală și cea 
din alte țări. Influențele posibile și 
originalitatea noastră însăși sînt astfel 
deseori eludate, sau limitate la vagi 
afirmații superficiale. Deoarece am 
mai avut ocazia să scriu despre aceas
tă situație, fără a determina o discuție 
mai amplă, așa cum propusesem, voi 
cere îngăduința de a repeta unele su
gestii, încă actuale și de a le adăuga 
altele noi. Ele ar fi următoarele : in
stituirea unei cronici permanente, la 
revistele literare, care să evalueze și 
să dezbată traducerile, studiile intro
ductive și volumele consacrate litera
turilor străine ; stimularea cercetărilor 
pe acest tărîm prin aflarea unor for
mule organizatorice eficiente care să 
devină focarul unor discuții metodo
logice și practice, centrul republican 
de studiere a relațiilor literare dintre 
România și alte țări, de-a lungul isto
riei și în prezent; organizarea unui 
plan de perspectivă, menit să studieze 
literaturile europene și extraeuropene 
mai puțin cunoscute, în primul rînd 
a celor romanice și balcanice, de care 
ne leagă vechi tradiții de colaborare 
culturală ; încurajarea tinerilor spe
cialiști și prin crearea unor bur
se de liteiatură comparată, pen
tru studieiea relațiilor literare ale 
României, pentru depistarea influen
țelor exercitate în ambele sensuri, ca 
și pentru analizarea la fața locului a 
activității unor scriitori români, în 
cut, în țările respective.

Aceste sugestii, ca și altele, 
putea discuta într-o dezbatere 
largă, menită să aducă un impuls
cercetărilor comparatiste românești, să 
clarifice procesul de receptare a lite
raturilor străine în România.

Sorin ALEXANDRESCU

tre-

s-ar 
mai 
nou

9 MONDO CANE : TIMPURI NOI (completare Orizont științific nr. 
8/1987). — 9—20 în continuare.
9 PRINTRE VULTURI — cinemascop : COSMOS (completare Reda- 
ți-ne viața) — 15,30; 18; 20,30.
© FRENCH-CANCAN : DACIA (completare Strănutul) — 7,30—21 în 
continuare.
9 CANALIILE : BUZEȘTI (completare Copilărie furată) — 15,30; 18, 
la grădină — 20,30.
O LUPOAICA : PACEA (completare Vizita conducătorilor de partid șl 
de stat în regiunea București) — 15,45; 18; 20,15.
9 SPARTACUS — cinemascop (ambele serii) : GLORIA — 9; 12,30;
16; 19,30. ARTA — 10; 13,30; 17; 20,30.
9 PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinemascop: UNIREA (comple
tare Mîinile pictorului) — 16 ; 18,15, la grădină — 20.

9 CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS 
hiibiiiii iiiiihiiiiii»>iiii9 iBHiin — cinemascop : FLACĂRA (completare Ori

zont științific nr. 8/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
VIITORUL (completare Cine sînt ei ?) —
15,30 ; 18 ; 20,30.

5 0EB • STRĂBĂTÎND PARISUL : CINEMATECA
— 10 ; 12 ; 14 : 16,30 ; 18,45 ; 21.

_______________________ 9 CELE DOUĂ ORFELINE : VITAN (com- 
pictare Cum zboară păsările) — 15,30 ; 18.
© COMISARUL X — cinemascop : POPULAR 

(completare Metamorfoze) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 FIUL CĂPITANULUI BLOOD — cinemascop : MUNCA (completare 
Orizont științific nr. 3/1967) — 10; 16; 18; 20.
o ȚAR ȘI GENERAL ; MOȘILOR (completare Tutunul) — 16; 18, Ia 
grădină — 19,30.
© UNDE ESTE AL TREILEA REGE 7 : RAHOVA (completare Can
cerul metalelor) — 15.30; 18, la grădină — 20.
® CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — cinemascop : LIRA — 15,30.
9 PRIZONIERA DIN CAUCAZ : DRUMUL SĂRII (completare Costu
mul de ceremonie românesc) — 16; 18; 20.
9 JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : COTROCENI (com
pletare Ilamoi de la răsărit la asfințit) — 15,30; 18; 20,30.
a UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : COLENTINA (completare Fuga 
Dușkăi) - 16; 18,15. la grădină — 20,30.
9 UCIGAȘII DE FEMEI : LIRA — 18. la grădină - 20,30.
9 VIAȚA LA CASTEL : CRÎNGAȘI (completare Dacă o iubești) — 
15,30; 18; 20,30.
O ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE și NU SÎNT DEMN 
TINE : FERENTARI — 11—19,30 în continuare.

i
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Miercuri seara a sosit în Capi
tală o delegație a Partidului Co
munist din Belgia, condusă de to
varășul Marc Drumaux, 
ședințe ~ .......... ....
Belgia, 
noastră 
Central 
Român.

Din delegație fac parte tovarășii 
Jean Terfve, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
P.C. din Belgia, Rosine Lewin, 
membru al C.C. al partidului, re
dactor șef al ziarului „Drapeau 
Rouge", Etienne Mets, membru al

vicepre- 
al Partidului Comunist din 
care 

la 
al

face o vizită în țara 
invitația Comitetului 
Partidului Comunist

C.C. al partidului, redactor șef al I 
ziarului „Rode Vaan“. g

La sosire, pe aeroportul Băneasa, I 
delegația a fost întîmpinată de to- a 
varășii Alexandru Drăghici, mem- s 
bru al Comitetului Executiv, al E 
Prezidiului Permanent, secretar al ” 
C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, g 
membru supleant al Comitetului B 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R, 
Ghizela Vass și Bujor Sion, șefi | 
de secție la C.C. al P.C.R., Andrei g 
Ștefan, prim-adjunct de șef de sec- ■ 
ție la C.C. al P.C.R.

l Ferencvăros

(Agerpres)

Plecarea delegației parlamentare japoneze
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala delegația de parlamentari 
din Japonia condusă de Yasuo Ot- 
subo, deputat, (Partidul liberal de
mocrat), care a făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de 
acad. Andrei Oțetea, vicepreședinte

al Comisiei de politică externă 
Marii Adunări Naționale, și 
alte persoane oficiale. Au fost 
față Ita.ru Maruo, însărcinat cu 
faceri ad-interim al Japoniei
București, și membri ai ambasa
dei.

a 
de 
de 
a- 
la

(Agerpres)

Adunării NaționaleVizita delegației
a Republicii Socialiste Cehoslovacia

Delegația Adunării Naționale a 
Republicii Socialiste Cehoslovacia, 
condusă de Helena Leflerova. vice
președinte al Adunării Naționale, 
împreună cu un grup de deputați 
ai Marii Adunări Naționale au so
sit miercuri în regiunea Ploiești. 
Aici, delegația a fost întîmpinată 
de membri ai comitetului executiv 
al sfatului popular regional și de 
deputați din regiune ai Marii A- 
dunări Naționale.

Primul popas a fost făcut la Mu-

zeul
tarii _____ ___ _____ _____
ria Brazi. Oaspeții au primit' ex- I 
plicații privitoare la ridicarea a- 8 
cestui obiectiv, extinderea sa, pre- I 
cum și asupra dezvoltării industriei ț 
petroliere în această parte a țării. .

In cursul aceleiași zile, deputății 5 
cehoslovaci au fost oaspeții sta- I 
țiunii experimentale hortiviticole ț 
de la Valea Călugărească, iar seara t 
s-au înapoiat în Capitală.

Doftana, după care parlamen- 
celioslovaci au vizitat rafină-

O delegație a Centralei Generale a serviciilor
publice din Belgia

La invitația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, miercuri seara a so
sit în Capitală o delegație a Cen
tralei Generale a serviciilor publi
ce — C.G.S.P. — din Liege — Bel
gia, formată din Jean Gayetot — 
secretar regional, Jean Leclercq —

a sosit în Capitală
secretar regional pentru sectorul 
telegraf-telefon, Andre Donnai — 
secretar național al sectorului din 
ministere și secretar regional.

Delegația va întreprinde o vizită 
în țara noastră și va avea convor
biri cu conducători ai sindicatelor 
din ramurile de activitate similare.

Invingînd la două goluri diferență 
B o echipă vestită, Ferencvăros din 
Ș Budapesta, virtuala campioană ma- 
_ ghiară pe anul în curs, cei „11“ de la 
g F.C. Argeșul au întrecut așteptările 
| miilor de suporteri care au populat 

ieri tribunele stadionului din Pitești. 
S Sînt binecunoscute pe continent 
I numele multora dintre jucătorii lui 
" Ferencvăros ; de asemenea, se știe 
h performanța ieșită din comun pe care 
9 o înregistrează Albert și colegii lui 
ăj in drum spre titlul ungar : din 23 de 
- partide — 20 de victorii ; 3 egalități, 
| nici o.înfrângere și exact zece puncte 
a avans față de cea de-a doua clasată 
® — nu mai puțin faimoasa Ujpest ! 
a Actîvind cu trei mijlocași și a- 
I glom’erînd pozițiile defensive, pitește- 
» nii au ales normal, în același timp, 
n ideea contraatacului prin trei vîr- 
9 furi — Jercan, Țurcan, Kraus, jucă- 
| tori care au avut o mare contribu

ție la obținerea succesului. Chiar în 
3 minutul al doilea, tinărul Jercan, lan- 
J sat pe aripa stingă la contraatac, 
’ profită prompt de ezitările lui Ma
li trai, trece de acesta și păcălește por- 
| tarul printr-o minge lovită ușor. 
| (1—0). Maghiarii au confirmat că sînt 
, într-adevăr excelenți în atac și re
fl plica imediată a lui Varga, Albert, 
I Szblce, Rakosi apare deosebit de pe- 
3 riculoasă. Egalarea intervine în mi- 
9 nutul 18 după o subtilă combinație 
9 Varga-Albert. Ultimul, de la vreo 8 
s metri, ratează în fapt șutul, „tăind" 
i prea tare balonul cu exteriorul. Min- 
a gea avînd însă mult efect, rătăcește 
I prin careul mic, întîlnește un picior 

și riooșează încet peste linia porții ! 
i Un gol stupid și parabil (1—1). Un 
j gol frumos și imparabil a fost în- 
• scris ceva mai tîrziu de Varga dar 
g pe acesta arbitrul l-a anulat apre- 
fl ciind ofsaid la Albert.
| Aproape de sfîrșitul primei părți a 
, meciului, Ferencvăros rămîne în 
| „zece" prin eliminarea lui Szdke 
| pentru joc periculos. Dezavantajată 

numeric Ferencvăros n-a mai 
| fost bineînțeles atît de sigură în joc, 
| iar piteștenli au exploatat precis, tot 
a prin contraatacuri, spațiile libere su- 
a plimentare. In minutul 48, o splen- 
| didă cursă pe dreapta a lui Kraus, o 
I centrare neinterceptată de portarul 
. Geczi și Dobrin, prezent oportun în 
S careul mic, înscrie cu latul (2—1). 
'1 După numai 7 minute Dobrin refuză 
a lansarea aripei, se întoarce surprin- 
jj zător și șutează puternic. Geczi, 
| uluit, în loc să trimită în corner. 
8 respinge la Kraus, care cu capul 
a marchează (3—1).
I O victorie clară, meritată, într-un 
a meci în care ne-au plăcut în special 

Barbu, Kraus, Dobrin, Prepurgel, Co- 
| man, Jercan, iar de la Ferencvăros : 

Varga, Sziics, Albert.
V. MIRONESCU

In „Cupa orașelor tirguri”
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„TURUL ROMÂNIE!

Kazmîerczak [R.D.G.) a cîștigat etapa de ieri 
Emil Rusu își menține „îricoui galben"

Etapa a VIII-a a „Turului României" (Cluj — Oradea) a evidențiat 
buna dispoziție a fruntașilor cursei, care au pedalat cu însuflețire, reali- 
zind, pe un parcurs cu multe urcușuri, o medie orară de peste 41 kilo
metri. Din Cluj, startul s-a dat pe o ploaie torențială, însoțită de grin
dină. La kilometrul 10, olandezul Prinsen (al doilea în clasamentul ge
neral), sparge un baieu, schimbă roata și pierde legătura cu plutonul, 
în vîrf la Piatra Craiului, primul sosește Borschel (R.D.G.) și tot el ini
țiază pe coborâre o evadare la care se asociază colegii săi Mickein și 
Kazmîerczak. Constantin Grigore contraatacă și îi ajunge pe fugari, per- 
mițînd plutonului să anihileze această tentativă de evadare. Po stadionul 
din Oradea primul intră Moiceanu, dar Kazmîerczak, plasat în spatele 
său, îl întrece pe linia de sosire.

Clasamentul etapei : 1. — Kazmîerczak (R.D.G.) a parcurs 153 km 
în 3h43’53” ; 2. — G. Moiceanu (România I) ; 3. — C. NicJsen (Dane
marca) ; 4. — C. Grigore (România 1); 5. — Cernea (Voința Ploiești) 
și un pluton de 20 de concurenți în același timp cu învingătorul.

Clasamentul general individual: 1. — Emil Rusu (România I); 2. — 
Ziegler (România II) Ia 1’39” ; 3. — Borschel (R.D.G.) la 2’11” ; 4. — 
Gh Suciu (România II) Ia 2’50”; 5. — Zelenka (Cehoslovacia) la 3’18” etc.

Astăzi are loc etapa a IX-a : Oradea (ora 14) — Salonta (15) — Chi- 
șineu-Criș (ora 16) — Arad (17).

MOMENTUL ETAPEI

rămași 
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asemenea împrejurări, 
direcți caută să ex- 

la maximum neșansa 
primejdios — iar dacă

Cei 56 de cicliști 
cursă, abia apucaseră 
sub rafalele violente ale ploii, 
mestecată cu grindină, care 
salutat nu tocmai amical la pleca
rea din Cluj — cînd alergătorul 
cu nr. 28 a ridicat mîna cerînd a- 
jutor tehnic. Alertă în rîndurile 
plutonului : a spart Prinsen, locul 
II în clasamentul general i Inva
riabil în 
adversarii 
ploateze 
unui rival
printre interesați se află rutieri de 
valoarea lui Rusu, Borschel, Zie
gler, Zelenka, Suciu și alții este 
lesne de înțeles că misiunea ur
măritorului devine extrem de in
grată. în aceste condiții vitrege, 
blondul alergător din țara lalele-

(Agerpres)

★

de persoane La Graz

Golul lui Jercon. In minutul 2, F.C. Argeșul — Ferencvăros Budapesta 1—0
Foto : M. Andreescu

*

Acad. Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, care, la invitația mi
nistrului învățămîntului superior 
și mediu de specialitate din 
U.R.S.S., V. I. Eliutin, a făcut o vi
zită în Uniunea Sovietică, s-a îna
poiat în Capitală.

★
La invitația Comitetului de stat 

pentru îndrumarea și controlul or
ganelor locale ale administrației de 
stat, ne-a vizitat țara, timp de zece 
zile, o delegație condusă de Ale
xander Crysztofovics, director ad-

junct al Biroului pentru proble
mele prezidiilor sfaturilor populare 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al R. P. Polone.

★
Comitetul de Stat pentru Cul

tură și Artă a oferit miercuri la a- 
miază, în saloanele restaurantului 
Ambasador, un cocteil cu prilejul 
turneului întreprins în țara noastră 
de orchestra simfonică a Filarmo
nicii de Stat din Moscova.

pluton — ploaia to- 
aervit o nouă „por- 

devenit potrivnic, iar 
produs evadarea lui 
a redeșteptat spiritul

s-a
care
în primele rînduri. Efortul 
al tînărului olandez a con- 

o bună bucată de

Administrația asigurărilor de 
Stat oferă cetățenilor noi posibili
tăți de asigurare mai avantajoase, 
menite să răspundă diieritelor ne
cesități, împrejurări, vîrste etc. Iată 
trei forme de asigurări de persoa
ne a căror aplicare începe din luna 
octombrie a acestui an.

ASIGURAREA MIXTA DE VIAȚA 
ȘI SUPLIMENTARĂ DE ACCIDENTE: 
avînd la bază condițiile unei asi
gurări mixte de viață obișnuite, a- 
ceastă asigurare se poate încheia 
pe diferite perioade, între 5 și 20 
de ani, cu plata primelor fie pe 
aceleași perioade, fie pe perioa
de mai scurte. Suma asigurată se 
plătește la expirarea asigurării ori 
mai înainte,. în situația cînd are 
loc unul din cazurile asigurate sau 
cu ocazia tragerilor de amortizare 
lunare. în cadrul acestei iorme de 
asigurare se plătește de 5 ori suma 
înscrisă în poliță în cazul dece
sului sau al invalidității perma
nente provocate de accident. Su
plimentul de primă față do asigu
rarea mixtă de viață obișnuită este 
de 2,25 lei pe lună de fiecare 1 000 
de lei sumă asigurată.

ASIGURAREA FAMILIALA DE 
ACCIDENTE oferă condiții avanta
joase pentru cetățenii care doresc 
să ia o măsură de prevedere atît 
pentru ei cît și pentru familiile lor. 
în asigurare, pe lîngă asiguratul 
principal, sînt cuprinși, fără nici 
un adaos de prime, soția (soțul), 
precum și copiii, indiferent de nu
mărul lor, în vîrstă de 5—16 ani. 
Suma asigurată pentru fiecare a- 
sigurat este de 10 000 de lei pen
tru invaliditate permanentă totală 
și 5 000 de lei pentru deces din 
accident. Asigurarea se încheie pe 
o durată de 3 luni, prima ce se 
plătește fiind de 25 de lei. Dacă 
asiguratul principal sau soția (so
țul) acestuia, prin atribuțiile de 
serviciu participă la zboruri ae
riene, la navigația submarină, la 
lucrări sub apă sau dacă practică 
sporturi aeronautice, prima de a- 
sigurare este de 33 de lei.

ASIGURAREA DE ACCIDENTE 
„TURIST" vine în întîmpinarea a- 
celor cetățeni care doresc să în
cheie asigurări pe durate mai 
scurte și să aibă o cuprindere în 
asigurare mal completă. în asigu
rare este inclusă persoana care în- 
gheie contractul, pentru cazurile de

Invaliditate permanentă și deces 
din accident precum și bunurile a- 
cesteia. Sumele asigurate sînt di- 
iersnțiate (pentru accidente de cir
culație auto-moto, pentru alte ac
cidente, pentru bunurile din gos
podărie etc.). Asigurarea se încheie 
pe perioada de o lună, iar prima 
de asigurare este de 
gurarea „Turist" se 
pentru perioada 
excursiilor, delegațiilor

ROMRO (tinerei) 3
AUSTRII (tineret) 1

PETROLUL PLOIEȘTI ÎNVINS 
CU 5-0 LA ZAGREB I

lor a oferit un admirabil exemplu 
de curaj și combativitate, lansîn- 
du-se cu totală dăruire într-o luptă 
evident inegală. Susținut de trei 
coechipieri, el s-a avîntat vitejește 
pe urcușul dinspre Păniceni, a tre
cut în trombă pe lîngă cîțiva în- 
tîrziați care nu au reușit să țină 
pasul — ceea ce de altfel avea 
să se întîmple în curînd și cu pro
priii secondanți — și, în preajma 
Huedinului, putea distinge în za
rea șoselei mașinile care-i semna
lau prezența plutonului.

Din păcate, zeița Fortuna. — ca
pricioasă ca mai toate femeile — 
nu răsplătește întotdeauna după 
merit 1 Tocmai în momentul cînd 
Prinsen ajunsese la aproximativ 
un minut de 
rențială ne-a 
ție", vîntul a 
în față 
Cernea, 
ofensiv 
temerar
tinuăt totuși 
vreme — dar în cele din urmă el 
s-a văzut nevoit să reducă ritmul 
și să accepte colaborarea cu în
soțitorii cei mai apropiați. Și aici, 
în micul grup, în care majoritatea 
participanților erau departe de va
loarea sa, Prinsen a fost principa
lul animator — așa încît, în ciuda 
repetatelor acțiuni inițiate în plu- 

. ton, îndeosebi de cicliștii germani, 
la 35 km de Oradea înregistrăm o 
diferență de numai 3 min. 45 sec. 
între grosul coloanei și cei 10 ur
măritori. în ultima parte a etapei, 
oboseala și-a spus cuvîntul și 
Prinsen a sosit în orașul de pe 
Criș la o diferență apreciabilă de 
învingătorul etapei, pierzînd 9 
locuri în clasament, titlul de vice- 
lider, șansele la supremație — dar 
cîștigînd, prin comportarea sa, ad
mirația fără rezerve a întregii ca
ravane. Ceea ce, neîndoielnic nu 
reprezintă o compensație pentru 
140 km de luptă inegală : sînt însă 
laurii cei mai durabili al gloriei 
sportive 1

Dan DEȘLIU

Spectacolele cu „Troi
lus și Cresida" de Wil
liam Shakespeare pre
zentate de Teatrul de 
Comedie din București 
m-au emo/ionat. Perso
nal le consider ca cele 
mai bune spectacole pre
zentate pînă In prezent 
în cadrul Festivalului in
ternational de teatru de 
la Belgrad. Publicul nos
tru, care cunoaște bine 
teatrul, a făcut o caldă 
primire spectacolelor. 
După căderea cortinei, 
In ambele seri, cîte 15 
minute aplauzele n-au 
încetat. Aceasta se dato- 
rește atit jocului artiștilor 
cît și punerii în 
Au fost două seri 
dide pe care ni 
oferit dragii noștri 
pe/l”.

Astfel ne-a împărtășit 
părerile 
teatrului 
Mira T 
spectacolele 
în zilele de 
septembrie 
de Comedie 
reșfi.

înainte de a prezenta 
și alte păreri asupra 
spectacolelor cu „Troilus 
și Cresida", cîteva cuvin
te despre festivalul la 
care participă și Teatrul 
de Comedie din Bucu
rești, Festivalul — inițiat 
de..................._ '
„Atelier 212" —
propus să reflecte 
tendințe din teatrul 
temporan. 
explică diversitatea 
pelor prezente. 
Iul a fost 
septembrie cu speciacolul 
„Ramayana" prezentat de 
„The Kathakali Dance 
Theatre" din statul indian 
Kerala ; i-a urmat „Tea- 
tar Laboraforium" din 
Wroclaw cu piesa „Prin
cipele constant" de Cal
deron de la Barca, în re
gia Iui Jerzy Grotowski, 
apoi „Poche Montpar
nasse" din Paris, care a 
prezentat „Vara" de Ro
main Weingarten, în re
gia lui Jean-Franțois A- 
dam și „Glasgow Citi
zens Theatre" cu piesa 
„Tripla imagine" de Ol- 
wen Wymark, în regia 
lui Michael Meacham. 
Dintre teatrele iugoslave, 
pînă acum unul singur a 
apărut în fața publicului 
și anume „Dramski Tea- 
tar’ din Skoplje cu pie
sa Iul Branislav Nușici 
„Defunctul" pusă în sce
nă de Liubișa 
ghlevskl. Pentru 
următoare afișele anunfă

scenă. 
splen- 

le-au 
oas-

sale directoarea 
„Atelier 212", 

Trailovici, despre 
prezentate 

18 și 19 
de Teatrul 
din Bucu-

teatrul belgrădean 
și-a 

noile 
con- 

Astfel se și 
tru- 

Festiva- 
deschis la 8

Gheor- 
zllele

i

E=

s
fi

15 lei. Asi- 
recomandă 
concediilor, 
etc.

VIENA 20 (Agerpres). — Pe stadio
nul „Liebenau" din orașul Graz s-a 
desfășurat aseară meciul amical de 
fotbal dintre selecționatele de tineret ale 
Austriei și României. Fotbaliștii noștri 
au obținut victoria cu scorul de 3—1 
(1—0). Punctele echipei române au fost 
marcate de Dumitrache, Boc și Dumi- 
triu III. Pentru gazde a înscris Poindl.

VÎRSTELE
(Urmare din pag. I)

rii și eșecuri tempo
rare.

E plin tramvaiul de 
oameni. Fiecare are 
gîndurile lui, fiecare 
cu mîinile lui. Mîini 
delicate, mîini energi
ce ori aspre. Priviri 
pline de uimire ori 
de căutări. Textiliste, 
chimiști, metalurgiști, 
energeticieni, tîmplari 
moderni, tricoteze, 
strungari. Oameni ai 
muncii, care în noile 
uzine ale lașului diri
jează un complex și 
modern utilaj. Indife
rent dc vîrstă, cu toții 
învață să creeze bu
nuri materiale, după 
coordonatele cele mai 
recente ale științei. 
Am rămas ultimul pa
sager al tramvaiului. 
Cobor. Nu aud, dar 
bănui vaierul prelung 
al țevilor retezate, 
zumzetul discret al 
ringurilor, clipocitul 
domol al uleiului, ac
celerația amețitoare 
a rotoarelor, țipătul 
înalt al fierăstraielor 

, mecanice. Simt în nări 
mirosul înțepător de 
apret și lac, de carbid, 
de oțel înroșit și zgu
ră. Si peste tot, mîini
le, gingașe ori aspre, 
energice ori domoale. 
Mîinile, privirile, gin-

durile și voința oame
nilor.

„Țesătura". Săli spa
țioase, baloturi de 
bumbac, care parcă 
mai păstrează în ele 
razele calde ale soare
lui. Mașini moderne, 
care selectează, scar- 
mănă și netezesc, înfă
șoară și desfășoară, 
împletesc. Torc fir 
gros, subțire și mai 
subțire : fir de păian
jen. Fire, fire, milioa
ne de kg fire. Țevi dol
dora de fire, mii de 
țevi. Apoi, suluri 
groase, cît omul voi
nic, albe ca spuma 
laptelui. Și iarăși ma
șini : gălăgioase, cleve
titoare. Spete, ițe și 
suveici iuți ca dunga 
unui fulger. Bumbacul 
călătorește 
nă: apret, 
vopsitorie, 
Nu demult, 
vîntul în capsule, 
tă-l acum, sub înfăți
șarea de dejalen, fi
net, olandă, imprime
uri. Mîine, poimîine 
va căpăta forme de 
cămăși, pijamale, cear
șafuri, rochii și balon- 
zaide. Fire, pînză și 
studii pentru organi
zarea științifică a pro
ducției : mărirea zonei 
de deservire a ringuri
lor filaturii de fire 
pieptănate, de la 6

fără odih- 
albitorie, 
uscătorie. 
îl legăna 

Ia-

Tot în cadrul „Cupei orașelor 
tîrguri“, aseară la Zagreb echipa Pe
trolul Ploiești a susținut primul joc 
cu formația locală Dinamo. Gazdele 
au învins cu un scor categoric : 5—0 
(!). Fotbaliștii ploieșteni au fost egali 
adversarilor lor doar în prima re
priză, însă după pauză — în mod cu 
totul de neînțeles — au jucat extrem 
de slab.

IASULUI5
părți de mașină la 12, 
iar la războaie de țe
sut automate de la 12 
mașini la 16. Tricotaje 
„Moldova": " bătălie 
pentru obținerea unei 
producții suplimentare 
de 5,4 milioane bucăți 
tricotaje pe an. (120 de 
articole, 5—6 mărimi, 
4—5 culori). Firele fi
ne pieptănate, livrate 
de filatura vecină sînt 
excelente pentru tri
cot. Realizări, satis
facții. Mai sînt și slă
biciuni : stocuri supra- 
normative, produse fi
nite încă nelivrate. .

Fabrica de mobilă : 
producție mare de se
rie, cunoscută peste 
hotare. Studii: pregă
tirea unui nou proto
tip de garnitură. In
troducerea dispoziti
velor automate de 
curbare a scaunelor. 
Eforturi pentru eli
minarea risipei fondu
lui de timp.

Centrala electrică de 
termoficare : descope
rirea posibilităților de 
creștere a producției 
de energie termică cu 
peste 1,9 milioane gi- 
gacalorii pînă în 1970.

Si peste tot: mîinile, 
iuți și dibace, 
rile : 
țară, 
export. Atenție 
Bucuriile :

nește meseria ; va 
trimis la facultate ; 
s-a aprobat o inova
ție... Necazuri: se rup 
firele, stă mașina, și 
astea fac să scadă cîș- 
tigul... Și viața își de
rulează cursul...

Dintre preocupările 
specialiștilor de înaltă 
calificare, cercetători
lor și colectivelor de 
muncitori, ingineri, e- 
conomiști, maiștri și 
tehnicieni am reținut 
una: „crearea unui 
climat propice pentru 
descoperirea de noi po
sibilități de introduce
re a noului. Noul de 
ieri poate deveni mîi
ne vechi. Cineva spu
nea că un lucru deja 
făcut este învechit 
prin însuși faptul că a 
fost făcut. Știința de 
azi, aplicată în organi
zarea producției, asi
gură o continuitate as
cendentă, receptivă la 
toate necesitățile mo
derne".

fi 
i

lucrăm 
lucrăm

Gîndu- 
pentru 
pentru 
mărită, 

își stăpi-

La Iași, pe terasa 
milenară durată de a- 
pele firave ale Bahlu- 
iului au fost aprinse 
și ard permanent lu
minile tinere ce spo
resc strălucirea recu
noscută a orașului ce
lor șapte coline. Sînt 
luminile tinereții in
dustriale.
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„In fundăturg Simbirskului / s-a 
născut / un băiat obișnuit / Lenin" 
— scria Maiakovski. într-adevăr, 
înainte de Revoluția din Octombrie, 
Simbirskul era ur. fund de provin
cie, un tîrg patriarhal pe malul 
Volgăi, fără o legătură de cale fe
rată, cel maf uitat tîrg dintre loca
litățile de pe Volga. Case de pia
tră, în stil clasic rusesc, erau nu
mai cele ,ale negustorilor, în cen
tru. în rest — doar căsuțe de lemn.

După moartea lui Lenin, la cere
rea locuitorilor, orășelul a primit 
numele de Ulianovsk. în anii pu
terii sovietice el a devenit unul 
din centrele industriale importante 
de pe Volga. Aici există zeci de 
întreprinderi care dau țării auto
mobile (binecunoscutele „Gaz"- 
uri), mașini unelte, motoare de mic 
litra), mașini do spălat, încălțămin
te, tricotaje și alte produse. O dată 
cu industria, a crescut și orașul. 
Teritoriul pe care-1 ocupă acum 
este de aproape zece ori mai 
mare decît cel al Simbirskului de 
odinioară. Dacă la sfîrșitul veacu
lui trecut populația lui era de nu
mai circa 30 000 de locuitori, astăzi 
este de 275 000 de locuitori, iar 
pînă în 1980, după aprecierile spe
cialiștilor, se va dubla.

Ulianovskul de azi este un vast 
șantier. Pentru reconstrucția și dez
voltarea lui au fost alocate, în 
actualul cincinal, 400 de milioane 
ruble. Se construiesc șase noi u- 
zine, iar cele existente sînt extin
se ; a fost terminată reconstrucția 
portului de mărfuri și noua gară 
fluvială — o clădire modernă din 
granit și sticlă, se construiesc un 
centru comercial, o nouă gară fe
roviară, un palat al culturii. Pină 
în 1970 cînd se va aniversa împli
nirea a 100 de ani de la nașterea 
lui Lenin, la Ulianovsk se va realiza 
un important program de lucrări 
edilitare în cadrul căruia o aten-

apariția pe scena Festi
valului a lui „Living 
Theatre” din New York 
cu piesa „Antigona" de 
Sofocle in adaptarea lui 
Brecht. Este programată, 
de asemenea, piesa lui 
F.' Duirenmatt „Căsătoria 
d-lui Mississippi", în in
terpretarea lui „Nouveau 
Theatre de Poche" 
Geneva, iar teatrul 
vadlo na Zabradli’ 
Praga va prezenta 
piese : 
Kafka jl „Trei surori 
Cehov.
două teatre din Iugosla
via : „Slovensko Narodno 
Gredalisce" din Liubllana

' din
„Di- 
dln 

două 
de 

" de 
Vor mai apărea

„Procesul"

care la sfîrșlt s-su trans
format In ovafli. Trupa a- 
cestor buni actori din Bu
curești, sub regia extra
ordinară a lui Esrig, a 
confirmat azi la Belgrad 
renumele pe care l-a ob
ținut în turneele sale în
treprinse nu demult în 
alte țări europene”. Ziarul 
„Borba" consideră, la 
rîndul său, că „specta
colul lui Esrig este ex
traordinar". Pentru zia
rul „Vecernie Novosti", 
„din ansamblul de ac
tori nu se pot separa 
Individualități, deoarece 
toți, de la primul pînă 
la ultimul, au format un

CORESPONDENȚA DIN BELGRAD DE LA
N. PLOPEANU

cu piesa lui Shakespeare 
„Regele Lear” și „Ate
lier 212" cu piesa „Pisica 
în buzunar" de G. Fey
deau.

După cum se vede, la 
Festival se confruntă tru
pe de mare prestigiu in
ternațional și cu atit mai 
important ne apare suc
cesul obținut de artiștii 
români, lată de exemplu 
ce scrie buletinul BITEF 
(sub aceste inijiale este 
cunoscut aici festivalul, 
care In limba sirbo- 
croată are denumirea de 
„Beogradski 
nai Teafar 

•„După primul 
cu „Troilus și 
sala a răsunat 
ze furtunoase. 
15 minute s-a 
continuu. Un cunoscut re
gizor belgrădean a stri
gat la sfîrșitul spectacolu
lui : astăzi a început a- 
devăratul BITEF. Vestea 
despre succesul primului 
spectacol s-a răspîndit a 
doua zi în Belgrad șt de 
diminea(ă telefoanele su
nau permanent la secre
tariatul BITEF și la casa 
teatrului ; toți rugau să 
II se asigure bilete".

Nici presa n-a fost mal 
zglrcită In aprecieri. Ști
rea despre spectacolele 
Teatrului de Comedie a 
fost anunțată de 
„Politika" cu 
„Marele succes al 
trului român".
scrie : „Artiștii români au 
entuziasmat publicul bel
grădean cu spectacolul 
„Troilus și Cresida". De 
la primele cuvinte rostite 
pe scenă, publicul a sa
lutat cu aplauze repli
cile oaspeților, aplauze

ție specială se acordă ansamblu
lui memorial. Cum va arăta acest 
ansamblu care va reuni unele din 
locurile legate de copilăria lui 
Vladimir Ilici ? El 
pe malul Volgăi, 
casa în care s-a 
școala elementară 
care a învățat el. 
a gimnaziului 
alături de
corp, în fata căruia se va afla o

va fi amplasat 
unde se afla 
născut Lenin, 

și gimnaziul în 
Vechea clădire

este reconstruită, 
ea se ridică un nou

CORESPONDENTA DIN 
MOSCOVA DE LA SILVIU 

PODINA

sculptură ieprezentîndu-1 pe gim- 
nazistul Volodia Ulianov. Actuala 
piață „Lenin" se va integra armo
nios în noua piață memorială me
nită să fie centrul reprezentativ al 
orașului, locul preferat de plim
bare pentru locuitorii lui.

în mijlocul pieței se înalță un 
edificiu monumental cu patru la
turi de cîte o sută de metri lun
gime fiecare, cu pereții îmbrăcați 
în marmură albă, ridicat pe coloa
ne negre. Venind dinspre piața 
„Lenin", vizitatorii vor putea citi 
încă de departe pe frontispiciul 
lui inscripția : „Ulianov — Lenin 
1870—1924". Pe malul Volgăi, în 
fața edificiului, se va ridica monu
mentul Măriei Ulianova — mama 
lui Lenin. Edificiul va adăposti fi
liala muzeului central „Lenin", casa 
regională a învățămîntului poliiic, 
o sală de conferințe cu 1 400 do 
locuri, o galerie de tablouri inspi
rate din viața și activitatea revo
luționară a lui Lenin și sala lui 
Octombrie, destinată ceremoniilor 
solemne. Pereții acestei săli, din

Infernafio- 
Festival") : 

spectacol 
Cresida" 

de aplau- 
Timp de 
aplaudat

ziarul 
titlul i 

tea- 
Ziarul

fot compact". Totuși, 
„Borba" subliniază jocul 
subtil, plin de nuanțe al 
lui Gh. Dinică, Dem. Ra
dulescu, Mihaf Pălădescu, 
Val Plăfăreanu și alții.

Marți după-amiază 
avut loc o 
dă" cu 
peare și teatrul 
poran", la care 
ticipaf cunoscufi 
actori și critici, 
care s-a repetat 
des — cu privire la spec
tacolele Teatrului de Co
medie — a fost „izvan- 
redno" — extraordinar, 
exceptional.

In încheiere, aș vrea 
să menționez declarația 
artistului poporului Radu 
Beligan, directorul Tea
trului de Comedie din 
București : „Sînt bucuros 
să anun( Pe prietenii noș
tri din fără că teatrul 
nostru a cîștigat încă o 
bătălie dificilă deoarece 
la acest festival organi
zatorii au reușit să în
trunească trupe de mare 
prestigiu și spectacole re
cunoscute ca cele mai 
Interesante în ultimele 
stagiuni. In afara posibili
tății acestei confruntări 
artistice au fost in fie
care zi mese rotunde In 
care creatorii au discu
tat șl au schimbat puncte 
de vedere. Consider că a- 
ceastă experiență ne-a 
îmbogățit și pe noi, după 
cum munca Teatrului de 
Comedie asupra acestui 
spectacol a trezit un 
mare interes In rîndurile 
oamenilor de teatru de 
aici, care cunosc bine 
teatrul și au un public 
deosebit de exigent*.

rr 
tema

a
masă rotun- 

„Shakes- 
contem- 
au par- 
regizori, 
Cuvîntul 
cel mai

marmură albă vor fî ornamentați 
cu compoziții din mozaic înfățișînd 
momente ale Revoluției din Oc
tombrie și ale vieții lui Lenin. în 
curtea interioară a edificiului se 
va afla casa în care și-a petrecut 
Volodia Ulianov primii ani ai co
pilăriei.

Piața memorială va fi întregită, 
de un hotel cu o mie de locuri, 
cea mai înaltă clădire din oraș, 
de muzeul regional, institutul pe
dagogic. Aici vor fi amplasate, de 
asemenea, teatrul de operă și ba
let, filarmonica, biblioteca regio
nală. Se reconstruiește nu numai 
centrul, ci și bulevardele care por
nesc de aici radial, de-a lungul 
cărora se înalță blocuri de locu
ințe cu 9—10 etaje, 
tualului cincinal va 
losință o suprafață 
peste un milion de 
Ulianovskul își schimbă înfățișa
rea, devine un oraș modern dar, 
pentru a oferi vizitatorilor un crîm- 
pei al Simbirskului de altădată, 
urbaniștii au hotărît să păstreze 
un colț al acestuia așa cum arăta 
el în veacul trecut : căsuțe din 
lemn, trotuare tot din lemn, de-a 
lungul străzilor felinare cu petrol, 
printre bolovanii caldarîmului — 
smocuri de iarbă... Aici se alia și 
casa în care a locuit Lenin între 
anii 1878 și 1887.

La construirea Ulianovskului își 
aduce contribuția întreaga țară. 
Proiectele au fost elaborate de ar- 
hitecțl din Moscova și Leningrad. 
Prefabricate din beton și mate
riale pentru finisaje sosesc din 
Moscova. Din Gorki și din alte 
orașe vin materiale de construcții 
și constructori.

Orașul de pe Volga în care s-a 
născut marele conducător al Re
voluției din Octombrie va deveni 
un oraș-monument.

în cursul ac- 
fi dată în fo- 
locativă de 
metri pătraji.

Ita.ru
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Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
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NEW YORK 20. — Trimișii spe
ciali I. Cîrje și R. Căplescu trans
mit : Ziua de miercuri a fost con
sacrată la O.N.U. problemelor orga
nizatorice. A fost constituit Biroul 
Adunării Generale din care fac 
parte președinții celor șapte comi
tete, aleși marți după-amiază, pre
cum și un număr de 17 vicepre
ședinți ai Adunării. Președinții co
mitetelor sînt următorii ^Comitetul 
politic — Ismail Fahym (R.A.U.) 
Comitetul politic special — Hum
berto Lopez Villamil (Honduras), 
Comitetul pentru problemele eco
nomice și financiare — Jorge Pablo 
Fernandini (Peru), Comitetul pen
tru problemele sociale, umanitare 
și culturale — Mara Rădici (R.S.F. 
iugoslavia), Comitetul pentru teri
toriile sub tutelă și neautonome — 
George Tomeh (Siria), Comitetul 
pentru problemele administrative și 
bugetare — Harry Morris (Liberia), 
Comitetul pentru problemele juri
dice — Eduard Hambro (Norvegia).

Ca vicepreședinți ai Adunării 
Generale au fost aleși miercuri di
mineața reprezentanții următoare
lor țări : Iordania (110 voturi), Li
bia (108 voturi), Dahomey (106 vo
turi), Nepal (106 voturi), Laos (103 
voturi), Tanzania (103 voturi), Su
dan (103 voturi), Republica Domi
nicană (108 voturi), Ecuador (106 
voturi), Nicaragua (106 voturi), 
Australia (102 voturi), Islanda (102 
voturi), Franța (106 voturi), U.R.S.S. 
(105 voturi), Anglia (103 voturi), 
S.U.A. (102 voturi), ciankaișistul 
(75 de voturi).

In cursul după-amiezii, Biroul s-a 
întrunit în prima sa ședință pen
tru a adopta, pe baza unui memo
randum al secretarului general, or
dinea de zi a Adunării Generale și 
repartizarea diverselor probleme 
înscrise în mod provizoriu. Dezba
terile generale se deschid joi dimi
neața.

Conferința de presă 
a ‘ președintelui Adunării 

Generale
După cum s-a anunțat, minis

trul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, președinte al 
celei de-a XXII-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., a partici
pat, imediat după alegerea sa, la 
tradiționala conferință de presă ți
nută într-una din sălile Palatului 
Națiunilor Unite. Noul președinte 
a fost prezentat numeroșilor zia-

★

riști acreditați la O.N.U. de Jose 
Rolz Bennet, subsecretar pentru a- 
facerile politice, însărcinat cu Ofi
ciul informațiilor publice al O.N.U. 
Corneliu Mănescu a fost salutat de 
președintele Asociației corespon
denților de la Națiunile Unite, zia
ristul indian Raghavan. Apoi, noul 
președinte a răspuns la întrebările 
puse de ziariști.

*

BELGRAD

Președintele Tito 
a primit pe 

ambasadorul român
BELGRAD 20 (Agerpres). — 

Miercuri, 20 septembrie, tovarășul 
losip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia și președinte al U.C.I., a 
primit pe Aurel Mălnășan, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România în 
Iugoslavia. Ambasadorul român a 
înmînat răspunsul tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Co
munist Român, la mesajul adre
sat de președintele Tito, referitor, 
la situația din Orientul Apropiat.

NIGERIA Acțiuni greviste
Provincia de centru-vest
s-a declarat
^republică autonomă'

LAGOS 20 (Agerpres). — Provincia de centru-vest s-a desprins 
miercuri din Federația Nigeriei, declarîndu-se independentă, sub 
numele de „Republica autonomă Benin", a anunțat guvernatorul 
militar al acestei provincii, maiorul Albert Okonkwo, într-o cu
vîntare radiodifuzată.

Cu prilejul deschiderii celei de-a 
XXII-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., organizația america
nă „Credem in Națiunile Unite" 
a oferit în saloanele hotelu
lui „Waldorf Astoria" un dineu, la 
care a participat ca invitat de o- 
noare Corneliu Mănescu, președin
tele actualei sesiuni.

Au mai iuat parte U Thant, se
cretar general al O.N.U., membri 
ai secretariatului Națiunilor Unite, 
precum și numeroși reprezentanți 
permanenți la O.N.U. printre care 
ambasadorul Gheorghe Diaconescu. 
Au fost de față fruntași ai vieții 
publice din S.U.A., oameni de afa
ceri, reprezentanți ai organizațiilor 
sindicale.

La rugămintea organizatorilor, 
Corneliu Mănescu a adresat celor 
prezenți un cuvînt de salut în care 
a apreciat activitatea asociației a- 
mintite și a tuturor prietenilor 
O.N.U. în sprijinul înfăptuirii sco
purilor și principiilor Cartei și a 
urat succes tuturor celor prezenți.

Particijoanții au asistat apoi la 
un program artistic dedicat Națiu

nilor Unite. în încheiere a rostit o 
cuvîntare senatorul american Mark 
Hatfield, din partea statului Ore
gon.

întrevedere
Corneliu Mănescu- 
Jens Otto Krag

Miercuri, Corneliu Mănescu a a- 
vut la sediul O.N.U. o întrevedere 
cu Jens Otto Krag, președintele 
Consiliului de Miniștri a) Dane
marcei. Premierul Krag a expri
mat cu acest prilej felicitările sale 
pentru alegerea în funcția de pre
ședinte al celei de-a 22-a sesiuni a 
Adunării Generale.

Convorbirea care a urmat, des
fășurată într-o atmosferă de de
plină cordialitate, s-a referit la 
probleme ale actualei sesiuni.

VIEN A

Dineu oferit 
de cancelarul Austriei 
în onoarea 
ambasadorului României

Potrivit declarației sale, Republi
ca Benin va colabora din punct de 
vedere militar cu provincia orien
tală, proclamată independentă sub 
numele de Republica Biafra. Sta
tul de centru-vest cu capitala Be
nin, proclamîndu-se independent, 
este a doua regiune care se des
prinde din cadrul Federației Nige
riei, după provincia orientală con
dusă de colonelul Ojukwu Odu- 
megwu. Toate legăturile între gu
vernul federal de la Lagos și Be
nin, capitala provinciei de centru- 
vest, au fost întrerupte. Din Enugu, 
corespondentul Agenției Associated 
Press relatează că Ojukwu Odu-

megwu a procedat la o remaniere 
a guvernului său și la numirea u- 
nui nou comitet executiv.

Referitor la situația militară de 
pe fronturile din Nigeria, agenția 
Reuter relatează că între trupele 
federale și unitățile biafreze con
tinuă ciocnirile armate în sectorul 
Auchi, situat la 190 km nord de 
Benin. în legătură cu luptele din 
zona Auchi, postul de radio „Vocea 
Biafrei" nu dă nici un fel de infor
mații care ar confirma sau infirma 
știrile provenind de la Lagos cu 
privire la evacuarea orașului Be
nin de către trupele biafreze.

în Uruguay
MONTEVIDEO 20 (Agerpres). — 

în Uruguay au în prezent loc nu
meroase greve, care afectează băn
cile guvernamentale și particulare, 
presa, învățământul și serviciile 
poștale. Conflictul de muncă din
tre sindicatul lucrătorilor din pre
să și autorități nu a putut fi 
soluționat, cu toată intervenția 
guvernului și a parlamentului. 
La Montevideo a avut loc 
marți o puternică manifestație a 
lucrătorilor din presă, care s-a în
cheiat cu incidente între de
monstranți și poliție. Au fost ope
rate numeroase arestări. Pentru a 
se anihila efectul grevei lucrători
lor din poștă, s-a recurs la servi
ciile poliției și armatei.

rovocări

Consfătuirea științifică 
de la Praga

B

Raportul lui U 
activitatea

în introducerea la raportul anual 
privind activitatea O.N.U., secretarul 
general U Thant arată că în actuala 
situație politică internațională se 
manifestă o serie de acte de violență 
care înveninează atmosfera relațiilor 
internaționale și face apel la crearea 
unei vaste mișcări a omenirii, care 
să se opună cu hotărire violenței. El 
cere națiunilor ca în interesul păcii 
să folosească în mal mare măsură in
strumentele de ordin internațional 
de care dispun deja, amintind că ar
ticolul 33 din Carta O.N.U. anga
jează statele membre să urmărească 
soluționarea conflictelor și litigiilor 
lor prin mijloace pașnice, negocieri, 
medieri, arbitraj etc.

Referindu-se la războiul din Viet
nam, secretarul general al O.N.U. a 
arătat că acesta a luat proporții u- 
riașe și înspăimîntătoare. El și-a 
exprimat părerea că încetarea bom
bardamentelor americane în Vietnam 
ar putea aduce părțile în conflict la 
masa conferinței. în ce privește con
flictul din Orientul Apropiat, 
U Thant a declarat că există o pă
rere aproape unanimă asupra princi
piului potrivit căruia nu pot fi accep
tate cuceriri teritoriale pe calea for
ței militare. Subliniind că răspunde
rea pentru reglementarea acestui 
conflict revine în primul rînd și în 
mod inalienabil părților în cauză, ra
portorul își exprimă dorința de a fi 
autorizat să-și desemneze un repre
zentant special în Orientul Apropiat.

Un loc important se acordă proble
mei dezarmării, evidențiind succesul 
obținut prin încheierea tratatului 
pentru interzicerea armelor nucleare 
în America Latină, precum și înche
ierea tratatului cu privire la princi
piile pare guvernează activitatea sta
telor în explorarea și folosirea spa
țiului cosmic. Apreciind prezentarea 
de către U.R.S.S. și S.U.A. a unui 
proiect comun de tratat cu privire la 
nediseminarea armelor nucleare. 
U Thant arată totodată că statele 
nenucleare consideră că un aseme
nea tratat trebuie să încurajeze, nu

Thant privind 
organizației

să limiteze utilizarea cea mai deplină 
a aplicațiilor pașnice ale energiei a- 
tomice. Ele doresc ca tratatul să 
constituie un început real în ce pri
vește reducerea și eliminarea arme
lor atomice, susținînd, în același 
timp, necesitatea unui echilibru re
ciproc de răspunderi și obligații atît 
din partea puterilor nucleare, cît și 
nenucleare.

în continuarea introducerii la ra
port se relevă necesitatea lichidării 
neîntîrziate a colonialismului, scoțîn- 
du-se în evidență faptul că O.N.U. 
nu-și va putea îndeplini rolul său atît 
timp cît unele puteri continuă să 
sprijine politica colonială.

Cît privește principiul universali
tății Organizației Națiunilor Unite, 
U Thant relevă că rezolvarea unor 
probleme, cum ar fi criza din Asia 
de sud-est și dezarmarea, ar fi mult 
ușurată dacă O.N.U. ar deveni cu a- 
devărat universală. U Thant a reîn
noit propunerile făcute în anii pre- 
cedenți privind posibilitatea pentru 
toate statele nemembre ale O.N.U. de 
a trimite observatori în această orga
nizație, dacă doresc.

Colocviul științific 
internațional 
de la Potsdam

BERLIN 20. — Corespondentul
Agerpres, Șt. Deju, transmite: La 
Potsdam s-a desfășurat un colocviu 
științific internațional cu tema „Sta
tutul internațional al celor două state 
germane și securitatea europeană". Au 
luat parte oameni de știință, parla
mentari și publiciști din 15 țări. Din 
România a participat prof. Eugen Ba- 
rasch, director adjunct al Institutului 
de cercetări juridice al Academiei, 
membru corespondent al Academiei, 
în cuvîntul său, delegatul român â 
subliniat necesitatea de a se stabili 
relații normale atît cu Republica De
mocrată Germană, stat suveran și in
dependent, cît și cu Republica Fe
derală a Germanici. Vorbitorul a ară
tat că celor două state germane tre
buie să li se creeze condiții de a 
participa la viața politică internațio
nală, de a contribui la eforturile pe 
plan internațional pentru asigurarea 
păcii în lume.

VIENA 20 (Agerpres). — Miercuri 
cancelarul federal al Austriei, dr. 
Josef Klaus, a oferit un dineu în 
onoarea ambasadorului Republicii 
Socialiste România în Austria, 
Gheorghe Pele. La dineu au parti
cipat membri ai delegației guver
namentale austriece care au însoțit 
pe cancelarul Klaus cu ocazia vi
zitei în România, funcționari supe
riori din Cancelaria federală și 
Ministerul de Externe, membri ai 
Ambasadei române în Austria.

Cancelarul Josef Klaus și amba
sadorul român Gheorghe Pele au 
rostit toasturi evidențiind bunele 
relații existente între cele două 
țări, perspectivele continuei lor 
dezvoltări, precum și rezultatele 
vizitei cancelarului J. Klaus în Ro
mânia.

PRAGA 20 (Agerpres). — La Pra
ga se desfășoară cea de-a 5-a consfă
tuire a reprezentanților academiilor 
de științe din țările socialiste. Din 
țara noastră participă o delegație con
dusă de prof. Radu Voinea, membru 
corespondent, secretar general al A- 
cademiei Republicii Socialiste Româ
nia.

în cadrul consfătuirii vor fi discu

tate rezultatele colaborării oamenilor 
de știință din țările socialiste în re
zolvarea unor importante probleme 
științifice. Participanții vor face tot
odată un schimb de păreri în legă
tură cu importanța cercetărilor știin
țifice pentru dezvoltarea economiei 
naționale și în vederea pregătirii u- 
nui plan de perspectivă de dezvol
tare a științei.

R. D. G. Ședința
Camerei 
populare

BERLIN 20 (Agerpres). — La 20 
septembrie, la Berlin a avut loc 
ședința Camerei Populare a R. D. 
Germane. Pe ordinea de zi au figu
rat dezbateri în legătură cu Tra
tatele de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală încheiate de R. D. 
Germană cu Ungaria și Bulgaria, 
o declarație a președintelui Con
siliului de Miniștri și aprobarea ra
portului cu privire la îndeplinirea 
bugetului de stat pe 1966.

La deschiderea noii sesiuni
(Urmare din pag. I)

agențiile de presă
transmrt:

Delegația Sfatului popu
lar al orașului București, 
condusă de Ion Cosma, președintele 
Comitetului Executiv al S.P.C., care 
face o vizită în R.S.F. Iugoslavia, 
a sosit miercuri la Titograd. în aceeași 
zi, delegația a avut convorbiri cu 
reprezentanți ai Skupștinei orășenești 
Titograd și ai organizațiilor social- 
politice locale, referitoare la dezvol
tarea economică și culturală a ca
pitalei R. S. Muntenegru.

Convorbiri iugoslavo-oa- 
nadÎ6H6. Mika Spiliak, președintele 
Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, care face o vizită în Ca
nada, a avut convorbiri la Ottawa 
cu premierul Lester Pearson, cu minis
trul comerțului, Robert Winters, și

Un protest 
al delegației 

cubaneze
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

în cadrul ședinței inaugurale a ce
lei de-a XXI l-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U., un repre
zentant al Cubei a protestat îm
potriva faptului că șeful delegației 
cubane la Adunarea Generală a 
fost reținut la Nassau (Bahamas) 
de către autoritățile de emigrare și 
de vamă americane care au cerut 
să-i inspecteze bagajele, violînd 
astfel imunitatea sa diplomatică. 
Comunicînd acest incident, repre
zentantul Cubei a declarat că dele
gația țării sale nu va participa la 
ședința inaugurală a Adunării Ge
nerale. în cuvîntul său, N. Fedo
renko, șeful delegației Uniunii So
vietice, a sprijinit protestul dele
gației cubane. O notă de protest în 
legătură cu acest incident a fost 
adresată de către reprezentantul 
permanent al Cubei la O.N.U., Ni
colas Rodriguez Aztiazarian, se
cretarului general al Organizației 
Națiunilor Unite. U Thant.

în fața celei de-a XXII-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. la 
ordinea de zi se află o suită de 
probleme a căror soluționare ar 
avea o importanții deosebit de mare 
pe linia eforturilor pentru destin
derea internațională, pentru pre- 
întîmpinarea izbucnirii unui nou 
război, pentru crearea unui climat 
de pace și securitate, pentru întă
rirea încrederii și colaborării multi
laterale între toate statele. Ele se 
referă atît la viața economică a 
lumii contemporane cît. și la pro
cesele ce se petrec în sinul dezvol
tării sociale, a formării și consoli
dării noilor națiuni, la înlăturarea 
unor anomalii existente în viața in
ternațională, precum și la însăși 
creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite pe arena politică 
mondială.

Pentru ca O.N.U. să-și poată în
deplini înalta misiune ee i-au în
credințat-o popoarele — aceea de a 
veghea la menținerea și consolida
rea păcii, de a promova o largă co
laborare internațională, se impun o 
serie de schimbări hotărîte în ac
tivitatea sa. în primul rînd, este 
necesar ca, pornindu-se de la rea
lități, Organizația Națiunilor Unite 
să reflecte cu fidelitate configura
ția lumii contemporane, să se asi
gure universalitatea sa. România a 
susținut în mod constant — și con
sideră că este timpul să se înțelea
gă — că marile probleme ale vie
ții internaționale nu pot fi astăzi 
soluționate prin ignorarea Repu
blicii Populare Chineze și a altor 
state ținute în afara O.N.U. Numai 
devenind cu adevărat universală, 
va putea Organizația Națiunilor 
Unite să reprezinte voința și inte
resele tuturor popoarelor, să aducă 
o contribuție eficientă la destinde
rea internațională, ia rezolvarea 
problemelor litigioase din lumea 
contemporană.

Problema care comportă în pre
zent cel mai grav pericol pentru 
pacea mondială și stîrnește îngri
jorarea tuturor popoarelor lumii 
este continuarea și intensificarea 
războiului agresiv purtat de Statele 
Unite împotriva eroicului popor 
vietnamez, bombardarea barbară a 
R. D. Vietnam, stat socialist, liber 
și suveran. Prin agresiunea dir. 
Vietnam cercurile imperialiste ne
socotesc toate normele de drept 
internațional, sfidează însăși con
știința umană. încetarea bombar
damentelor împotriva R. D. Viet
nam, curmarea agresiunii se im
pun ca o cerință stringentă a vieții 
internaționale actuale. Aceasta 
este o condiție indispensabilă a re
zolvării problemei vietnameze con
form acordurilor de la Geneva, 
care oferă în acest scop cadrul ju
ridic necesar. Soluționarea proble
mei vietnameze, respectarea drep
tului poporului vietnamez de a-și 
rezolva problemele în conformitate 
cu voința sa ar fi salutată de toate 
popoarele ca o victorie a rațiunii, 
a spiritului realist, și ar avea urmări 
dintre cele mai favorabile asupra 
climatului politic în lumea întrea
gă, ar da un impuls colaborării in
ternaționale pașnice pe multiple 
planuri, ar facilita soluționarea u- 
nor importante probleme interna
ționale în suspensie, inclusiv în ca
drul O.N.U.

O altă problemă ce constituie o 
sursă de neliniște și încordare este 
aceea a situației din Orientul Apro
piat și care se află înscrisă pe or
dinea de zi a actualei sesiuni a A- 
dunării Generale. Țara noastră, care 
a militat de la începutul crizei pen
tru soluționarea diferendelor dintre 
țările din această zonă pe cale paș
nică, se pronunță cu hotărîre pentru 
retragerea trupelor statului izrae- 
lian de pe teritoriile ocupate pe li
nia dinaintea începerii ostilităților 
militare, împotriva oricăror măsuri 
anexioniste. Experiența a arătat că

folosirea forței nu poate duce la re
zolvarea problemelor litigioase, ci 
numai la agravarea lor. Țara noas
tră consideră că multiplele proble
me conflictuale din Orientul Apro
piat, inclusiv aceea a refugiaților, 
pot fi cel mai bine reglementate pe 
calea tratativelor, a înțelegerii între 
părțile interesate, pornindu-se de la 
necesitatea respectării drepturilor 
legitime ale fiecărui popor din a- 
ceastă regiune. O pace durabilă în 
Orientul Apropiat — cadru necesar 
înfăptuirii aspirațiilor de progres 
și bunăstare a popoarelor din a- 
ceastă zonă — nu poate fi statorni
cită decît pe baza existenței inde
pendente și suverane a fiecărui 
stat aflat în conflict,; aceasta ar 
sluji cauzei generale'a păcii și secu
rității tuturor popoarelor.

Rămășițele colonialismului, care 
împiedică accesul la afirmarea de 
sine stătătoare a popoarelor opri
mate, se cer a fi înlăturate fără 
întîrziere. în acest sens O.N.U. 
poate juca un rol sporit. Ea poate 
contribui, de asemenea, la înfăp
tuirea unui alt imperativ major al 
vieții internaționale actuale, . și a- 
nume lichidarea discrepanțelor în 
nivelul de dezvoltare al diferitelor 
țări, astfel ca toate popoarele să 
poată beneficia de roadele progre
sului și civilizației. Sprijinirea e- 
forturilor țărilor în curs de dez
voltare pentru valorificarea maxi
mă a bogățiilor materiale și uma
ne de care dispun, în scopul acce
lerării progresului lor economic 
și social, se impune tot mai mult 
ca o sarcină nobilă a comunității 
internaționale, în primul rînd a 
națiunilor celor mai avansate.

Așa cum este știut, dînd glas as
pirațiilor fundamentale ale poporu
lui român, manifestînd un înalt 
spirit de responsabilitate pentru ca
uza socialismului și păcii, Româ
nia desfășoară o amplă activitate 
pe plan mondial, inclusiv în orga
nizațiile și organismele internațio
nale. depune eforturi susținute pen-

tru promovarea principiilor secu
rității și colaborării între popoare. 
Piatra unghiulară a politicii ex
terne a României.,este prietenia și 
alianța cu toate țările socialiste, 
lupta desfășurată alături de aces
tea în sprijinul înfăptuirii aspira
țiilor progresiste ale omenirii. Este 
tot mai mult evidențiată valoarea 
principiilor pe care este clădită 
întreaga activitate internațională 
a țării noastre — acelea ale 
respectării dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur soar
ta, neamestecului în treburile 
interne, respectării independenței 
și suveranității naționale, egalității 
în drepturi și avantajului reciproc 
— principii impuse de viața însăși 
și a căror respectare constituie pre
misa fundamentală a dezvoltării 
unor relații normale între state în 
epoca contemporană.

Se impune tot mai mult în viața 
internațională concepția care că
lăuzește politica României, potrivit 
căreia abordarea oricărei probleme 
actuale trebuie să pornească de la 
realitate, de la condițiile obiective. 
Lumea contemporană este alcătuită 
din state cu orînduiri sociale dife
rite. în activitatea pe plan inter
național partidul și statul nostru 
pornesc de la necesitatea colabo
rării tuturor țărilor, indiferent de 
orînduirea socială, a schimbului de 
valori materiale și spirituale, a 
cooperării între ele în interesul 
păcii și progresului

Complexitatea problemelor in
ternaționale actuale impune ca 
toate țările, mari sau mici, să-și 
aducă aportul la efortul comun 
îndreptat spre consolidarea păcii și 
securității internaționale, să mili
teze pentru așezarea relațiilor din
tre state pe temelia normelor de 
drept.

Desfășurîndu-și în acest spirit lu
crările, actuala sesiune a Adunării 
Generale va putea aduce o con
tribuție importantă la îmbunătăți
rea climatului internațional, va 
veni în întîmpinarea voinței po
poarelor de a vedea progresînd re
lațiile de colaborare dintre state, 
în interesul păcii și securității in
ternaționale.

cu ministrul finanțelor, Mitshell Sharp. 
Au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor economice dintre 
cele două țări și extinderea turismului.

Polonia va deveni cel 
de-al 74-lea membru cu 
drepturi egale al M.T.T. 
se anunță într-un comunicat al ser
viciului de presă al Acordului gene
ral pentru tarife și comerț (G.A.T.T.). 
Protocolul de aderare a Poloniei la 
G.A.T.T. a fost semnat la 18 septem
brie de reprezentantul polonez Lasz- 
kowski și va intra în vigoare la 18 
octombrie a.c.

La Sdîlis Sbeba au început 
miercuri negocierile dintre membrii 
delegației somaleze și oficialitățile 
etiopiene privind soluționarea con
flictului de frontieră și dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate dintre 
ele.

Un document cu privire 
Ia introducerea de înlesniri 
tarifare în comerțul dintre Iugo
slavia, India și R.A.U. a fost semnat 
în urma convorbirilor care au avut 
loc la Belgrad între reprezentanții 
celor trei țări. Delegații au hotărît 
să prezinte guvernelor lor o listă de 
peste 250 de mărfuri cărora să li se 
aplice înlesniri tarifare.

Săptdmîna culturii ro
mânești în Msy;ic. Socie
tatea de prietenie și schimburi 
culturale mexicano-română, în co
laborare cu Universitatea auto
nomă din Queretaro, a organizat 
Săptămîna culturii românești în 
orașul Queretaro din Mexic. Cu 
acest prilej au fost deschise ex
pozițiile „Priveliști din Româ
nia" și „București, orașul flo
rilor", puse la dispoziție de in
stitutul român pentru relații cul
turale cu străinătatea.

Președintele Consiliului 
Suprem de Stat al Sudanu
lui, Ismail Al Azhari, a sosit miercuri 
la Sofia. La sosire, pe aeroport, preșe
dintele Azhari a fost întîmpinat de 
Gheorghi Traikov, președintele Prezi
diului Adunării Populare, Todor Jiv- 
kov, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, și de alte per
soane oficiale.

Un proiect de lege privind 
naționalizarea industriilor de arma
ment a fost depus de grupul par
lamentar comunist la Adunarea Na
țională a Franței, a cărei sesiune ur
mează să se deschidă la 3 octombrie.

Miercuri a sosit la Bru
xelles Jozsef Biro, ministrul co
merțului exterior al R. P Ungare, 
la invitația lui Auguste de Winter, 
ministrul comerțului exterior a! Bel
giei.
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Forțele armate ale Statelor U- 
nite aflate în Vietnamul de sud 
și cele ale regimului de la Sai
gon violează tot mai des spațiul 
aerian și terestru al Cambodgiei 
neutre și organizează provocări 
la granița ei.

Acțiunile agresive ale Statelor 
Unite împotriva tînărului stat au 
loc de cîțiva ani. Conform sur
selor cambodgiene, în anul 1963 
au avut loc 163 de pătrunderi 
militare pe teritoriul Cambodgiei, 
iar în anul 1964 — 300. în anii 
următori, numărul acestora a cres
cut. în decursul anului trecut, a- 
vioanele americane și sud-vietna- 
meze au pătruns în spațiul ae
rian cambodgian de peste 1 000 
de ori.

De la începutul acestui an, gu
vernul Cambodgiei a informat în 
repetate rînduri Consiliul de 
Securitate despre noi și repetate 
încălcări ale teritoriului țării de 
către diversioniști, despre ocupa
rea unor sate cambodgiene de că
tre trupele americane. Totodată, 
au fost relevate numeroase ac
țiuni de mitraliere a teritoriului 
țării. La 24 august, avioane, ve
dete fluviale și artileria ameri
cană au bombardat timp de 5 
ore. posturi de frontieră și loca
lități din provinciile Preivcng și 
Kandal. Opt civili au fost omo- 
rîți și numeroși alții răniți. La 
13 septembrie, trupe americane 
și sud-vietnameze au atacat o lo
calitate din provincia Kampot. o- 
morînd două și rănind mai mul
te persoane civile. Soldații sud- 
vietnamezi au pătruns, de ase
menea, pe teritoriul cambodgian 
în provincia Rattanakiri.

Acțiunile provocatoare împotri
va Cambodgiei fac parte din ar
senalul politicii imperialiste de a- 
mestec în treburile interne ale 
altor state, de presiuni și șantaj, 
urmărind subminarea indepen
denței acestora. Așa cum o de
monstrează faptele, punînd la 
calc provocări militare împotriva 
Cambodgiei, Statele Unite pro
movează o politică deliberată în
dreptată împotriva neutralității 
tînărului stat vecin cu Vietna
mul. Neutralitatea promovată de 
guvernul cambodgian constituie 
un impediment în înfăptuirea 
planurilor strategice americane în 
Vietnam, în încercarea cIp a în
genunchea poporul din Vietna
mul de sud.

Este interesant de remarcat 
faptul că acțiunile agresive îm
potriva Cambodgiei .se desfășoa
ră de fiecare dată cu o intensi
tate mai mare atunci cînd for
țele patriotice sud-vietnameze 
dau noi și puternice lovituri in- 
tervenționiștilor. Prin aceste ac
țiuni S.U.A. urmăresc să izo
leze forțele patriotice sud-vietna
meze de lumea exterioară, să ex
tindă focarul războiului, în spe
ranța că în felul acesta vor pu
tea evita eșecurile lor militare în 

ietnam. într-un articol publicat 
la 28 august, sub titlul : „Cam- 
bodgia, un viitor teatru de ope
rațiuni ? , revista americană 
„News anâ World Report" 
vorbește astfel despre intențiile 
strategilor de la Washington de 
a extinde războiul pe teritoriul 
cambodgian, care ar urma să de
vină astfel o nouă trambulină 
pentru acțiuni militare îndrepta
te împotriva Vietnamului.

Așa cum reiese din declara
țiile guvernului cambodgian, în
cercările de a determina Cam- 
bodgia să-și schimbe politica, de 
a o transforma într-un instru
ment al politicii imperialiste a- 
gresive sînt condamnate cu as- 
primede întreg poporul khmer. 
Ele stîrnesc dezaprobarea opiniei 
publice internaționale care cere 
să înceteze provocările împotriva 
Cambodgiei. să 
dreptul popoarelor din această 
regiune de a-și f._.i 
soarta, fără amestec din afară.

fie respectat

fauri singure

Radu BOGDAN
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