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ancheta economică

INDISCIPLINEI

...Sfîrșit de semestru. în cabinetul 
directorului general al unei mari în
treprinderi industriale telefoanele 
sună aproape fără întrerupere. Ușa 
cabinetului se deschide la intervale 
foarte scurte. „Au sosit ? Cîte bu
căți ? Dar de 2 500 ? Să plece urgent 
șeful secției"... Marea întreprindere 
industrială ducea lipsa unor „banale 
organe de asamblare", după cum ni 
ș-a spus. Pentru care, de altfel, avea 
încheiate contracte cu furnizorii. Ele 
nu au sosit la timpul stabilit. Ca ur
mare. în primele zile după încheie
rea semestrului am aflat că unitatea 
respectivă s-a situat sub cota planifi
cată la producția marfă vîndută și în
casată cu peste patru procente.

La rîndul ei,, deci, marea între
prindere a rămas datoare propriilor 
beneficiari și economiei naționale, 
nelivrînd toate produsele înscrise în 
plan. Telefoanele fulger, telegramele, 
sutele de ore deplasări la furnizori, 
înlocuirea drumului optim de fabri
cație cu improvizații, orele su
plimentare nu au fost capabile 
să contracareze gravele și repe
tatele abateri de la disciplina con
tractuală, tolerate de forurile tute
lare, resemnate parcă în fața unor 
asemenea anomalii.

— Disciplina contractuală — ne 
spunea tov. Nicolae Sima, director 
adjunct al Sucursalei regionale Cluj 
a Băncii Naționale, incumbă punctua
litate și, deopotrivă, calitate,- canti
tate, sortiment corespunzător întoc
mai cerințelor beneficiarului. Sînt, 
incontestabil, deziderate elementare 
ale unui contract, recunoscute de că
tre toți cei care îl parafează și sem
nează. Deziderate ale unui act bila
teral, purtător de mari răspunderi — 
din păcate mai mult „morale", decît 
materiale.

Reținînd remarca : „mai mult mo
rale, decît materiale" — asupra că
reia vom reveni — ne-am propus să 
cercetăm în ce forme se înfățișează 
pregnant încălcarea contractelor de 
către cei care și-au asumat marea 
răspundere de a livra în bune con
diții produsele către beneficiari.

I
 „JOCUL" TERME

NELOR Șl AL CA
LITĂȚII PRODU
SELOR...

între aceste manifestări, cea mai 
izbitoare este nerespectarea de către 
furnizori a termenelor ferme prevă
zute în contracte. La beneficiar, efec
tele unei asemenea abateri se concre
tizează în dereglarea întregului me
canism al graficelor planificării in
terne. care, viciate de nesosirea pro
duselor. șau semifabricatelor, se 
transformă în „piese de arhivă", ne
putincioase și fără valoare practică.

— După părerea mea, ne spunea 
indignat tov. ing. Aurel Bozgan, di
rectorul general al Fabricii de ma- 
șini-unelte și agregate din București, 
nerespectarea termenelor de livrare 
de către unii furnizori este un act 
de iresponsabilitate profesională, 
întrucît se lezează sistematic intere
se care depășesc poarta beneficiaru
lui.

— Un caz cronic ne puteți pre
zenta ?

— Din păcate, da 1 „Automatica" 
din Capitală, de la înființarea ei nu 
a reușit să livreze niciodată Ia ter
menul stabilit panourile electrice, 
fără de care mașinile unelte pe care 
le producem nu pot fi livrate. Iată 
consecințele : acum fabrica noastră 
se află efectiv în situația de a nu-și 
onora obligațiile contractuale către 
organele comerțului exterior la mai 
multe strunguri Carusel, de diferite 
tipuri, destinate exportului.

Transferăm investigația la între
prinderea regională de industriali
zare a cărnii din Ploiești. La prima 
vedere s-ar părea că ea nu are de 
suportat „momentele de tensiune" în
registrate la fabrica din București. în 
fond, se adună animale, sînt sacrifi
cate și carnea se industrializează sau 
se desface pe piață. Deci, un proces 
tehnologic simplu. Și totuși. încurcă
turile sînt mari. Pe 8 luni din acest an, 
întreprinderea a consemnat o nerea- 
lizare de peste 7 procente la pro
ducția marfă. Cauza ? Unii furnizori, 
în principal întreprinderi agricole de 
stat din regiunea Galați, nu au livrat 
la termen 400 tone porcine, iar 
I.R.I.C. Galați și I.R.I.C. Iași — 614 
tone tineret taurin. După cum reflec
ta contabilul-șef al întreprinderii de 
industrializare a cărnii Ploiești, „ha
zardul se pare că și-a făcut loc în a- 
cest sector, întrucît de mult timp se 
lucrează numai pe apucate". La a- 
ceastă întreprindere, aproape constant 
70—80 la sută din producție se reali
zează în ultima decadă a lunii. Nu 
mai întrebăm ce părere au funcțio
narii din Direcția generală a indus
trializării cărnii și a frigului din Mi
nisterul Industriei Alimentare, orga
nul tutelar al întreprinderii ploiește- 
ne. Fiindcă o asemenea întrebare s-a 
mai pus. în schimb, am savura o în
tîlnire a acestor funcționari cu ce
tățenii Ploieștiului, care uneori se 
întorc cu sacoșa goală de la măce
lării...

Asemenea mari restanțe Ia livrări 
-^-.prin încălcarea termenelor- con-

re-tractuale — se semnalează și în 
giunea Cluj. Potrivit datelor furni
zate de organele bancare, în primul 
semestru au rămas neonorate 1141 
contracte economice, cu produse în 
valoare de 86 344 000 lei. „Recordul" 
de tristă faimă îl dețin fabrica de 
ciment „Victoria socialistă" din Tur
da, unele întreprinderi forestiere, al-

Alexandru MUREȘAN 
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școală de artă româ-o .
Este întrebarea legitimă 
și-o pune cercetătorul 
de artă, consultînd re-

Există 
nească ? 
pe care 
european 
centa ediție a „Dicționarului artei 
contemporane" — Larousse, 1965. 
Cele douăzeci și trei de rînduri 
rezervate României, rezumă arta 
noastră modernă la patru nume : 
Grigorescu „considerat în țara sa 
ca marele artist al României", 
Pallady. „influențat de Matisse",

opinii

Cu o lună în urmă, ziarul 
nostru a publicat două rai
duri în care erau criticate: 
serioasele deficiențe ce a- 
păruseră în aprovizionarea 
cu legume și fructe a popu
lației Capitalei și altor o- 
rașe. în esență, se arăta că 
neritmicitatea livrărilor, 
nerespectarea contractelor 
de către unitățile producă
toare, numeroasele deficien
te în organizarea transpor
tului și dirijarea spre uni
tăți, precum și în organiza
rea desfacerii constituie tot 
atîtea obstacole în calea 
produselor din grădini, li
vezi și podgorii spre consu
matori. Era de așteptat ca 
Departamentul de resort 
din U.N.C.A.P., întreprinde
rile și oficiile de valorifica
re a legumelor și fructelor, 
sfaturile populare și orga
nele agricole să acționeze 
energic pentru înlăturarea 
deficientelor semnalate.

Ce s-a întîmplat în reali
tate ?

După o oarecare amelio
rare în aprovizionarea pie
țelor cu legume și fructe, 
aceleași „goluri" s-au re
simțit în ultimele săptă- 
mîni în piețele Capitalei și 
altor orașe. Cînd găsești 
ardei și varză, nu ai de un
de cumpăra roșii și Vine
te ; cînd sînt acestea, nu 
găsești struguri. Lipsa u- 
nor sortimente tocmai în a- 
ceastă perioadă, cînd sînt 
solicitate Cantități mari în 
vederea pregătirii cămări
lor pentru iarnă, determină 
justificate nemulțumiri.

Cu toate că în sectorul 
legumicol există o serie de 
deficiențe care influențea
ză negativ producția (de 
ele ne vom ocupa cu alt 
prilej), anul acesta s-a ob
ținut, în general, o produc
ție mulțumitoare. De aceea, 
nu poate fi acceptată păre
rea unor factori răspunză
tori de aprovizionarea 
populației care înclină să 
explice „golurile" resimțite 
pe piață numai prin aceea 
că producția este insufi
cientă. Numeroase fapte, 
constatate cu prilejul rai
dului sau relatate de spe
cialiști, demonstrează că 
lipsa unor sortimente de le
gume și fructe de pe piață 
se datorește unui șir de 
obstacole, cu totul nefirșști 
și inadmisibile, care stau în 
calea produselor spre piețe 
și centre de desfacere.

Să Ie luăm pe rînd.
Primul obstacol: slaba 

preocupare a unor condu
ceri de cooperative agrico
le de producție și întreprin
deri agricole de stat pen
tru asigurarea forței de 
muncă și organizarea re
coltatului. între 18—22 sep
tembrie, C.A.P. Bivolari, 
Spineni, Bosia și altele din 
regiunea Iași n-au recoltat 
deloc vinete și varză, deși 
în grădinile de legume e- 
xistau ; la ferma Colțuna, 
din apropierea Capitalei, 
săptărnîna trecută nu s-au 
recoltat cantitățile prevă
zute pentru livrare din ca
uză că nu s-au asigurat 
brațele de muncă (circa 60 
lucrători zilnic) : la mai 
multe cooperative agricole 
din raioanele Luduș și Tîr- 
năveni. roșiile se strică pe 
cîmp. S-ar putea cita zeci 
de exemple asemănătoare, 
care arată limpede că im
portante cantități de legu
me n-au fost recoltate la 
timp, consecințele fiind re-

simțite pe piață. (Și nu nu
mai pe piață, pentru că, 
îndeosebi la roșii, întîrzie- 
rea recoltării aduce pier
deri unităților producă
toare).

Al doilea obstacol: legu
me, struguri, prune și alte 
fructe sînt strînse, puse în 
lăzi (de multe ori în gră
mezi, pentru că nu există 
ambalaje), dar nu sosesc

teptati erau acești struguri 
de cumpărători ! Timp 
de 12 zile, intervențiile 
telefonice, scrisorile și 
telegramele n-au determi
nat conducerea O.V.L.F. 
Reghin să ridice ' pru
nele (70 000 kg) de la 
întreprinderea agricolă de 
stat Batoș. în a 12-a zi a 
sosit un delegat (marfa de
venise între timp necores-

raid-anchetă
mașinile să le ridice. în a- 
cest caz, vina este a 
I.R.V.L.F.-urilor. S-au rela
tat în cadrul raidului situa
ții de-a dreptul revoltătoa
re. cînd legumele și fructele 
culese s-au depreciat, lipsind 
cumpărătorii de posibilita
tea de a le consuma și pă
gubind pe producători, din 
cauză că I.R.V.L.F.-urile 
n-au trimis mașini să 
Ie ridice la vreme. C.A.P. 
Roșcani-Iași aștepta de 
două săptămîni să vină 
I.O.V.L.F.-ul să ridice 16 
vagoane de cartofi (în
tre timp, stînd în gră
mezi, au început să se stri
ce). C.A.P. Osoi-Iași s-a 
văzut nevoită să'dea stru
gurii de masă la vinificare 
tot din cauză că nu s-au 
trimis mașini. Si cit de aș-

punzătoare) și a ridicat 
doar 15 000 kg. Pe lingă pa
guba de mii de lei pricinui
tă unității producătoare, 
mii de consumatori au fost 
lipsiți de posibilitatea de a 
cumpăra produsele. La 
C.A.P. Panet, vinete' recol
tate (cîteva care) s-au de
preciat pentru că O.V.L.F. 
Tg. Mureș n-a trimis am
balaje. La C.A.P. Pechea, 
Tulucești, Tichilești și alte
le, regiunea Galați, mari 
cantități de legume rămîn 
neridicate.

Iată deci că mari canti
tăți de legume și fructe 
nu ajung Ia piață fie din 
cauză că nu sînt recoltate, 
fie din cauză că r.u șînt 
preluate de către I.R.V.L.F. 
Această situație se dăto-
rește faptului că atit con-,

ducătorji unor- unități pro
ducătoare cît și ai între
prinderilor privesc cu o u- 
șUrință inadmisibilă obliga
țiile contractuale, fără ca 
aceasta să aibă vreun fel 
de consecințe directe a- 
supra lor. „Ați cules legu
mele pe care trebuie să le 
livrați potrivit graficului, 
că trimit mașini să încar
ce" întreabă la telefon cei 
de la I.R.V.L.F. „Da..., tri
miteți" — zice președintele 
C.A.P. Și camioanele fac 
zeci de kilometri pînă la 
cooperativă, unde află că 
n-au ce încărca. Și invers : 
„Trimiteți camioane, că se 
strică legumele pe care 
le-am cules". „Vă trimitem 
îndată", răspunde I.R.V.L.F. 
Dar nu-și ține' făgăduiala. 
Ce pățesc^ cei care nu-și 
îndeplinesc obligațiile pri
cinuind pagube unităților 
și greutăți în aproviziona
rea populației ? în cel mai 
rău.caz, se aleg cu o criti
că. Și cum obrazul unora 
s-a îngroșat, deficiențele 
rămîn. Contractele apar 
în aceste condiții ca o sim
plă formalitate. Se pare că 
avea deplină dreptate vice
președintele Consiliului a- 
gricol regional Galați, ing. 
N. Sudițu, cînd spunea : 
fiecare parte caută și gă
sește justificări și susțină
tori în apărarea sa. Făcînd 
parte din- aceeași familie,

ii furnizorul și clientul tind

(Continuare în pag. a H-a)

în Cjtfcitală au început luiji 
manifestările prilejuite de sărbă
torirea Centenarului Bibliotecii 
Academiei Republicii Socialiste 
România.

Ședința festivă consacrată a- 
cestui eveniment a avpt loc di
mineața în aula Academiei. Au 
participat membri ai Prezidiului 
Academiei, academicieni, condu
cători ai marilor biblioteci și uni
tăți de documentare științifică din 
țară, profesori universitari, biblio
grafi și biblioteconomi. Au luat 
parte directori generali ai unor 
biblioteci ale academiilor și ai 
altor foruri de specialitate de 
peste hotare.

Cuvîntul de deschidere a șe
dinței festive a fost rostit de 
acad. Miron Nicolescu, președin
tele Academiei. Tn continuare, 

, prof. Șerban Cioculescu, membru 
corespondent al Academiei, direc
torul general al Bibliotecii, a ex
pus comunicarea „Biblioteca Aca
demiei la un secol de activitate". 
Vorbitorul a făcut un istoric al 
existenței bibliotecii, de la înfiin- 

Ițare pînă în zilele noastre, rele- 
vînd contribuția ei la munca de 
informare și. documentare științi
fică, la dezvoltarea vieții. spiri
tuale în țara noastră, precum și 
la schimbul de valori culturale.și 
științifice între națiuni. •

Ciuourencu „dinamic și expresiv", 
Baba „sentimental și patetic". La 
aceștia se adaugă cei care s-ar fi 
integrat „școlii Parisului" : Iser 
(?) „înrudit cu fauvii...", Brauner, 
Istrati și Brâncuși. Ca o caracte
rizare generală „artiștii români se 
inspiră din viața țărănească și 
populară, într-un stil apropiat de 
impresionism și cezannism..." Nume 
ca Andreescu, Luchian, Petrașcu, 
Tonitza, Ressu, Paciurea. Ghiață, 
L. Grigorescu, Șirato, Dărăscu..., 
fără care nu se poate concepe arta 
noastră modernă, nu sînt amintite. 
E desigur regretabil că un dicțio
nar de asemenea autoritate își in
formează cititorii atit de incomplet. 
Criteriul de selecție al editurii ar 
trebui să se inspire din informa
țiile furnizate de specialiștii țărilor 
respective. Dar trebuie remarcat că 
arta românească nu este reprezen
tată pe măsura valorii ei reale nici 
în muzee și expoziții, în lucrări 
istorice de specialitate, în revistele 
de artă străine. Responsabilitatea 
ne revine în ultimă instanță și 
nouă. Cultura noastră plastică, 
dezvoltată timp de peste cinci 
secole, în perioade mai mult sau 
mai puțin prielnice, este o reali
tate din păcate încă insuficient 
cunoscută și studiată, nu numai 
peste hotare dar și la noi. Bogăția 
ei, mai mult în ceea ce privește 
substanța nobilă decît ca întindere 
și varietate, fragmentar și aproxi
mativ explicată^ rămîne - practic 
necunoscută mai ales generației 
tinere. Un tablou cuprinzător al 
artei românești vechi și moderne, 
atît pe plan muzeistic, cît și pe 
planul publicațiilor, studiilor, mo
nografiilor, albumelor și filmelor 
de artă, nu apare încă întregit, 
capabil să fixeze în conștiința pu
blicului nostru și al celui de pre
tutindeni fenomenul culturii noas
tre plastice. Din cele peste zece 
mii de opere valoroase existente 
numai în patrimoniul artei noas
tre moderne, în parte risipite și

Șantierul. naval din Galați. O nouă 
navă își face toaleta. înainte de 

primul ei mare drum
Foto : Agcrpres

Camilian DEMETRESCU

ÎN ZIARUL DE AZI 
H Exprimarea con
cretă a democrației 
de partid îl Nece
sitatea asigurării 
a u tovehiculelor 

în regiunea Ba
nat — Construcții 
zootehnice în im
pas ® Nostalgia au
tenticității folclo
rului H Mișcarea 
marionetiștilor și 
perspectivele ei
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Un interesant e

Scolari de 6 ani
9

în fiecare toamnă, o nouă promoție 
de copii pășește pragul școlii, ■ înce- 
pînd interesanta și complexa înde
letnicire de elevi. De regulă, această 
primă întîlnire cu școala are loc la 
vîrsta de 7. ani ; dar pornind de la 
cercetări și măsurători antropome- 
trice care semnalează o creștere a 
nivelului' de . dezvoltare fizică și in
telectuală a generațiilor actuale de 
copii, determinate de condițiile vieții 
și civilizației contemporane, pedago
gii, psihologii, medicii din diferite țări 
consideră că vîrsta de școlarizare 
poate fi coborîtă.

Asemenea cercetări și experimen
tări au loc și la noi în țară. în noul 
an școlar, Ministerul învățămîntului 
a inițiat un interesant experiment 
pedagogic privind această perioadă 
de început a școlarității. La diferite 
școli din întreaga țară au fost or
ganizate circa 80 de clase — cu- 
prinzînd fiecare 25—35 de elevi — în 
care au fost înscriși copii de 6 ani.

Ce program de învățămînt au a- 
ceștia ? După cum ni s-a relatat la 
Institutul de științe pedagogice, 
care se ocupă de desfășurarea a- 
cestui experiment, programul de 
lucru al claselor este diferențiat, 
tocmai pentru a se studia în ipos
taze cît mai variate problemele di
ficile și delicate ale deprinderii co
piilor cu noua lor activitate. La 
unele dintre aceste clase, programe
le se bazează pe principii organi

zatorice generale asemănătoare cu 
cele de la clasele I obișnuite (cu 
elevi de 7 ani). Programul, prevede 
24 de ore săptămînal dar, finind sea
ma de particularitățile psihologice 
specifice acestor elevi, durata fiecă
rei lecții este, doar de 35 minute. 
Restul timpului,.pînă.la completarea 
orei normale de curs, copiii au , acti
vități la liberă alegere și'jocuri.

La alte clase experimentale, pro
gramul este adaptat mai pronunțat 
condițiilor școlarizării mai timpurii, 
îmbinîndu-se elemente specifice de 
școală cu elemente de joc din acti
vitatea grădinițelor. în acest așa 
numit an pregătitor, programul cu
prinde 20 de ore săptămînal, plus 
4 ore de activități la liberă alegere 
și joc, lecția fiind tot de 35 minute. 
Se prevede o trecere ritmică și 
treptată de la joc la învățătură nu 
numai printr-o reducere a cunoș
tințelor față de clasa I obișnuită, ci 
și prin gradarea materialului expus 
de-a lungul celor trei trimestre, pu- 
nîndu-se un accent deosebit pe latu
ra formativă a învățămîntului. Toată 
activitatea se desfășoară în școală, 
la terminarea lecțiilor manualele și 
rechizitele se depozitează în du
lapul clasei, iar copiilor nu Ii se 
dau nici un fel de teme pentru 
acasă. Corespunzător va avea loc o 
redistribuire a întregului material 
de studiu al primilor 4 ani de școală, 
în așa fel ca elevii să termine această 
primă etapă a școlarizării la

10 ani. Un experiment oarecum ase
mănător al anului pregătitor a fost 
efectuat de dr. Florica Bagdazar, la 
o grădiniță, cu copiii din grupa 
mare cărora alături de jocuri li s-au 
adăugat în program și elemente de 
pregătire școlară.

Activitatea copiilor în toate aceste 
clase ..este îndrumată de învățători, 
cu care înaintea deschiderii cursuri
lor au fost făcute instructaje speci
ale. Se prevede ca elevii care la în
cheierea anului școlar nu voi' dovedi 
că și-au însușit corespunzător vo
lumul de cunoștințe prevăzut, să fie 
înscriși în clasa I a școlii generale, 
cunoștințele primite în acest an a- 
jutîndu-i substanțial in parcurgerea 
programului obișnuit de studiu.

Cercetările în cadrul acestui ex-, 
periment pedagogic au fost eșalona
te pe 4 ani, pînă ce actuala promoție 
de elevi va absolvi primul ciclu de 
școlarizare. Pe parcurs se vor da 
probe de verificare, vor fi elaborate 
programe și manuale pentru fiecare 
an de învățămînt, vor fi întreprinse 
studii cu privire la munca educativă 
cu acești elevi, dezvoltarea lor fi
zică . și psihică, utilizarea materia
lului didactic etc. Evident, o colabo
rare cît mai strînsă a diferitelor ca
tegorii de specialiști — cadre didac
tice, pedagogi, psihologi, medici — 
va asigura obținerea unor date cît 
mai cuprinzătoare și concludente în 
această problemă.

Florica DINULESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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La mai bine de o 
sută de kilometri de 
Hanoi am pătruns în- 
tr-o altă lume. O lume 
populată de minori
tăți naționale, peste 60 
la număr, fiecare cu 
limba sau dialectul 
său, cu tradițiile sale, 
cu felul de a-și trăi 
viața. Și, in aceeași 
măsură, o lume care, 
alături de întregul po
por al R. D. Vietnam, 
participă la munca și 
lupta pentru apărarea 
cuceririlor revoluțio
nare ale patriei, pen
tru edificarea orîndui- 
rii noi, socialiste.

*

...Un drum tăiat în 
stînca Munților Lungi, 
o veritabilă operă de 
artă, ne poartă la înăl
țimi amețitoare, spre 
ținutul populației thai. 
Marginea șoselei re
prezintă de fapt buza 
unei prăpăstii ce se 
întinde pe zeci de ki
lometri și din care se 
ridică fuioare de nori 
denși. îmi este impo
sibil să văd ce e aco
lo, jos, pînă tind ra
zele piezișe ale soare
lui abia răsărit ne cro
iesc o fereastră în 
această negură lăptoa
să făcînd să sclipeas
că în mii de fațete, ca 
un briliant uriaș, în
conjurat de smarag- 
dul pajiștilor, oglinzi
le de apă ale orezării- 
lor. E depresiunea 
Chien Chau, unde de 
mii de ani trăiește a- 
ceastă minoritate. îm
preună cu minoritatea

man, care s-a așezat 
pe platourile înalte, și 
meo, pe creste, sînt 
singurele populații ce 
sălășluiesc în inima 
munților. Muong a o- 
cupat văile joase. La 
poalele munților și-au 
durat așezările thao 
și ao-ta. Hoa s-a înși
ruit de-a lungul căilor 
naturale de circulație 
— trecători, văi de tre
cere, rîuri. Pînă mai

al districtului, ea în
săși o femeie de origi
ne thai. Prezența sa 
în această muncă de 
răspundere își are is
toria ei semnificativă. 
Odinioară, femeia thai 
nu avea decît anumite 
drepturi, neputind tre
ce „înaintea bărbatu
lui". „Cînd am plecat, 
după ’45, să lupt pen
tru eliberarea țării, nu 
am fost privită cu

CORESPONDENȚĂ DIN HANOI 
DE LA ADRIAN IONESCU

acum două decenii ni
meni nu părăsea aces
te locuri. Limita lumii 
lor o reprezentau 
munții înconjurători.

Sunetul tam-tam- 
urilor anunță de de
parte, pe măsură ce 
coborim, sosirea noas
tră. în drum spre ri
nul din satele de aici 
întîlnim femei in port 
negru, cu capul împo
dobit de o bandă albă 
ca de o diademă. Cu 
mers maiestuos, ele 
poartă pe spate cu 
multă grație, aparent 
fără nici un efort, co
șuri împletite artistic, 
susținute doar pe frun
te cu această bandă 
lată de bambus.

— Poate de aceea 
fetele noastre au o ți
nută mîndră — îmi 
spune Vi Thi Chan, 
vicepreședintă a comi
tetului administrativ

ochi buni de bătrînii 
satului. Eram prima 
femeie thai ce ieșea 
din sat. De ' atunci 
s-au schimbat multe. 
Femeia thai, care pînă 
nu demult se ocupa 
doar de treburile casei 
și munca timpului, ‘o 
puteți întîlni la noi, 
chiar în acest sat, în 
rolurile de infirmieră, 
tehnician agricol sau 
educatoare. Aceasta e 
poate cea mai profun
dă transformare pe
trecută în viața noas
tră. Acum bărbații ne 
cer sfatul, ne conside
ră egale. Și de multe 
ori femeia a trecut 
chiar înaintea bărba
tului" — parafrazează 
ea în glumă vechea 
zicală.

(Continuare 
în pag. a V-a)
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S-au lecuit ?

SCINTESA

(Urmare din pag. I)
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Bieții oameni 1 Se țineau cu 
mîna de șale acuzînd dureri in
suportabile. Boală grea. Medicul 
(A; Tuțu) le-a acordat cîte o săp
tămână de concediu medical. Și 
bolnavii Eugen Simion și Mihai 
Pupăză, lăcătuși la „Uzina me
canică" din Ti. Severin, au ple
cat să se refacă.' Un tovarăș din 
comitetul sindicatului vizitîndu-i 
la domiciliu a constatat cu uimire 
că cei doi contractaseră o... afa
cere : reparau acoperișul unei mî- 
năstiri din raion. Se înțelege că 
le-au fost anulate certificatele 
medicale. Cei doi s-au ars și de 
primă. Să sperăm că bolnavii 
s-au lecuit. Definitiv.

Mama din
Bălusesii» 9

La maternitatea din Bacău 
(unde s-au născut in acest an 152 
perechi de gemeni) o femeie din 
Bălușești, Maria Popovici, a adus 
pe lume 4 gemeni. trei fete și 
un băiat. Mai avea acasă nouă, 
astfel că această familie de pe 
malul Șiretului a ajuns acum la 
13 copii. Sfatul popular regional 
i-a trimis în dar cinci mii de lei 
(alte patru i se cuveneau de 
drept) și o vacă cu lapte. Mama 
spune; „Cînd va sosi vremea să 
fac 13 nunți, nu-mi mai rămîne 
timp să îmbătrînesc". înțeleaptă 
vorbă l

Spre Intorsura Buzăului, 
zona montană a raionului Cislău, 
se aude aproape în fiecare noap
te : „Ursul, mă, săriți l“. S-au în
mulțit urșii atât de mult pe aces
te locuri încât au devenit un ade
vărat pericol pentru gospodăria 
munteanului. Adeseori țărani voi
nici și cutezători se luptă, cu mij
loace rudimentare (furcă, bîtă) 
să recapete din ghearele mormăi
torilor vitele furate. Oamenii 
vor să rămână cu vitele, nu cu... 
blana ursului din pădure. Ce-i 
de făcut ? Organele în drept să 
caute soluția.

Trei dintr-un |
I
I
I
I
I
I
I
I

foc
Doi oameni, un orășean și un 

sătean, stau de vorbă. Orășeanul 
zice: „In rețeaua comercială a 
Capitalei nu se găsește, orlcît ai 
căuta, fitil pentru lămpile de gă
tit. Mă întreb : în lipsa. fitilului, 
cine o fi arzînd gazul P“.

Zice și săteanul: „La noi, la 
țară, nu se găsesc brăzdare de 
plug. Stau plugurile nefolosite. Și 
atunci, vorba dumitale : în lipsa 
fierului de plug, cu ce să desțe
lenim... buruiana P“.

Dreptate au amîndoi. Se pare 
însă că problema este atît de 
complicată, atît de elastică, încît 
s-a consumat, practic, tot elasti
cul de pe piață. Nu mai găsești 
nicăieri. Să trecem la curmeiul 
de papură sau de rafie ?

Pe banii cui?
Iată amprenta unor filantropi 

pe banii statului. în 1965 s-a con
struit (str. 13 Septembrie) o cen
trală telefonică. A fost demolată 
o căsuță aparținînd cetățeanului 
Ion Baron evaluată, de comisia 
de evaluări a Sfatului popular al 
Capitalei, la 14.851 lei. Omul și-a 
încasat banii și centrala s-a con
struit Un an mai tîrziu (1966) 
aceeași comisie a aceluiași sfat 
popular o reevaluează, dispunînd 
să i se mai plătească proprietaru
lui încă 9 499 lei. Și i-a primit. 
Culmea, anul acesta aceeași co
misie se întrunește iar și re-re- 
evaluînd, dispune să i se mai 
plătească încă 15.650 lei. în loc 
de 14.850 — 40.000 lei. Dacă o 
țineți tot așa, Ion Baron își va 
construi , pentru o bojdeucă, un... 
Palat al telefoanelor. Reevaluați, 
la modul cel mai concret, sta
rea reală a comisiei de evaluare 1

Revenire
Recent, ziarul nostru a subli

niat pericolul vitezei excesive pe 
șoselele publice relevînd, între 
altele, că șoferii O.N.T. Carpați 
se cred deasupra oricăror norme. 
Sîntem sesizați că duminică după 
amiază, pe șoseaua Ploiești— 
București autobuzele O.N.T. (cu 
nr. 31 B 3038 ; 31 B 3045) au 
făcut un adevărat tur de groază, 
circulînd cu 100 km pe oră. De
sigur, trăim în era vitezelor su
personice — dar în spațiul cos
mic. Dacă acești șoferi ai O.N.T. 
Carpați vor cu tot dinadinsul să 
rămînă în... aer, îi privește. Te 
pomenești că tovarășii din orga
nele noastre de circulație le vor 
face hatîrul I

Rubrică redactată de :
Stefan ZIDARIȚA
Ștefan DINICĂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scânteii"

Toamnâ

Expoziție de articole produse
de cooperativele meșteșugărești

In sălile de expoziție ale Fondului plastic din Tirgu Mureș 
s-a deschis expoziția de mostre a celor 17 cooperative 
meșteșugărești de producție din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară. Sint prezentate obiecte din textile, tricotaje, articole 
de pielărie, obiecte de artizanat, mobilă sculptată și orna
mentată Expoziția cuprinde și obiecte de ceramică neagră, ju
cării, împletituri, articole de metal și altele, reprezentând ac
tivitatea de creație și contribuția cooperației meșteșugărești 
in această parte a țării la completarea fondului pieței cu un 
mare număr de produse cu specific local și tradițional.

Pe măsura dezvoltării cir
culației, a creșterii număru
lui de autovehicule, crește 
atît interesul posesorilor de 
autoturisme, cît și al între
gii populații pentru asigu
rarea mijloacelor de trans
port

Conform regulamentelor 
azi în vigoare, Administra
ția Asigurărilor de Stat asi
gură, la cerere, orice auto
vehicule aparținînd persoa
nelor particulare sau orga
nizațiilor și instituțiilor — 
pentru avarii și pentru des
păgubiri civile. Problemele 
care se pun sînt însă dife
rite pentru fiecare din cele 
două forme de asigurare ce 
se practică pentru autotu
risme.

Asigurarea de răspundere 
civilă, care în majoritatea 
țărilor este obligatorie prin 
lege, are drept scop să ga
ranteze despăgubirea victi
melor accidentelor, în cazul 
cînd acestea din urmă s-au 
datorat unei vini a condu
cătorului autovehiculului. Vi
novăția este stabilită, în ge
neral, de justiție, care fi
xează și cuantumul despăgu
birilor. La noi în țară, asi
gurarea de răspundere civi
lă este însă facultativă, în
cheierea ei fiind lăsată la li
bera apreciere a proprieta
rilor de autovehicule. In a- 
ceste condiții, deși costul a- 
sigurării este destul de re
dus și toți posesorii de au
tovehicule sînt convinși de 
utilitatea ei, mulți nu fac uz 
de ea. Care sînt consecin
țele ? în primul rînd, atunci 
cînd un conducător auto a 
provocat un accident, inva
liditatea sau moartea cuiva, 
pagube materiale, ca urma
re a unor hotărîri judecăto
rești, el trebuie să facă, de 
cele mai multe ori, eforturi 
foarte serioase, timp înde
lungat, pentru a putea des
păgubi pe cei în cauză.

în al doilea rînd, apare o 
neconcordanță flagrantă în
tre sistemul de asigurare a 
autoturismelor, generalizat 
și obligatoriu în toate ță
rile, și situația de la noi, 
ceea ce împiedică soluțio
narea operativă a diferitelor 
pretenții la despăgubire for
mulate de cetățeni străini, 
îndeosebi turiști, implicați 
în accidente produse pe te
ritoriul nostru.

Credem că aceste stări de 
lucruri, caracterul lor pro
fund social, fac necesară re
zolvarea grabnică a proble
mei asigurării de răspunde
re civilă auto pentru toți 
deținătorii de autovehicule 
în sensul introducerii obli
gativității ei. Aceasta ar fi 
atît în folosul societății, cît 
și în cel al proprietarilor de 
autovehicule — fie particu
lari, fie organizații de stat, 
eliminîndu-se neajunsurile a- 
rătate mai sus.

Este cazul să amintim că

ÂUTOV1E

marea concreta

Aplicarea consecventă a principii 
lor democrației interne reprezintă 
unul din.principalele obiective stabi
lite de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
în domeniul construcției de partid. 
Experiența acumulată în acest do
meniu de organizația regională 
București a P.C.R. confirmă pe de
plin concepția partidului nostru care 
subliniază că sensul fundamental, 
conținutul si totodată forța democra
ției interne constau în aceea că asi
gură participarea activă, permanentă 
a tuturor comuniștilor atît Ia dezba
terea principalelor probleme ale po
liticii partidului, la elaborarea liniei 
sale generale, cit și la aplicarea ho- 
tărîrilor adoptate. într-un anumit 
sens cred că se poate vorbi de efica
citatea, de spiritul activ al demo
crației interne de partid prin aceea 
că aplicarea ei creează un climat fa
vorabil largii dezvoltări a energiei 
și inițiativei creatoare a comuniști
lor, face ca masa largă a comuniști
lor să fie pătrunsă de sentimentul 
răspunderii pentru întreaga activi
tate a organizației, pentru înfăptui
rea sarcinilor trasate de partid. Așa 
cum subliniază tovarășul Nicolae 
Ceausescu : „De respectarea strictă a 
prevederilor statutare cu privire la 
democrația internă depinde ca poli
tica partidului să fie cu adevărat ro
dul muncii si gîndirii tuturor mem
brilor săi. să reprezinte părerea în
tregului partid, să corespundă ce
rințelor si realităților tării noastre".

Realizarea unei participări active 
a comuniștilor la viata organizațiilor . ge măsuri concrete, 
deninde în mare măsură de grija 
centru buna desfășurare a adunărilor 
generale. Nu întotdeauna se înțelege 
însă că- ținerea lor cu regularitate 
este departe de a constitui singura 
condiție a reușitei. Aceasta creează 
numai cadrul general al înfăptuirii 
cerințelor democrației interne de 
partid. Hotărîtor este ca în dezbate
rea acestora să fie puse principalele 
probleme care preocupă colectivul 
respectiv.

Stabilirea ordinii de zi a adună
rilor generale, selecționarea proble-

Mar iru DRAGAN 
secretar al Comitetului regional 

București al P.C.R.

melor puse în dezbaterea acestora 
nu reprezintă doar aspecte de natură 
strict organizatorică ; ele reflectă 
maturitatea politică, spiritul de ori
entare al organizațiilor de partid. Nu 
încape îndoială că la activizarea ma
sei largi a comuniștilor din organi
zațiile de partid ale regiunii noastre, 
la creșterea rolului lor conducător 
a contribuit larga și aprofundata dez
batere în cadrul adunărilor generale 
a unor aspecte variate privind orga
nizarea științifică a producției, întă
rirea disciplinei muncii, perfecțio
narea întregii activități economice, 
intensificarea muncii de educare co
munistă.

Acolo unde se constată manifestări 
de pasivitate, cauzele trebuie cău
tate în primul rînd în felul în care 
biroul organizației de bază se îngri
jește să aducă în dezbaterea adună
rilor problemele esențiale ale acti
vității. în stare să suscite interesul 
cel mai larg al colectivului. La o 
analiză mai atentă a cauzelor unei 
astfel de situații la S.M.T. Ulmeni, 
s-a văzut că Ia 8 adunări în șir au 
fost puse stereotip aceleași proble
me fără ca discutarea lor să fi fost 
impusă de cerințele vieții; de aceea 
ele s-au si încheiat fără nici un fel

HKUELCE
ADAS plătește victimei ac
cidentate întreaga despăgu
bire acordată de justiție 
imediat după ce hotărîrea a- 
cesteia a devenit definitivă. 
Tot ADAS suportă și chel
tuielile în legătură cu pro
cesul. Totodată, pentru o 
mai mare operativitate în 
plata despăgubirilor, s-a pre
văzut că, în cazul unor dau
ne mai mici — adică pînă 
la 5 000 lei — ADAS poate 
plăti victimei despăgubirea 
chiar în baza înțelegerii în
tre părți, deci fără a se mai 
recurge la judecată. Plățile 
se fac cu promptitudine. Cei 
care nu sânt-asigurați nu pot 
beneficia, desigur, de avan
tajele acestui sistem simplu, 
operativ.

Asigurarea de avarii are 
drept scop să despăgubeas
că pe proprietarul autovehi
culului pentru orice pagubă 
suferită la corpul mașinii, 
ca urmare a unui accident, 
provocat de el sau de altul, 
sau de orice element venit 
din afară. Această asigu
rare este facultativă — la 
noi ca și în alte țări — a- 
vînd un caracter strict per
sonal, proprietarul respectiv 
hotărînd singur dacă vrea 
sau nu vrea să-și acopere 
riscul de avarii. Dar și în 
ce privește această asigu
rare sînt câteva probleme 
care se cer analizate. în 
primul rând : cit durează li
chidarea unei asemenea 
daune ? Acolo unde este 
vorba de pagube provocate 
de alte accidente decât cele 
de circulație (de exemplu 
cu ocazia introducerii ma
șinii în garaj etc.), care de 
obicei provoacă daune mai 
mărunte, plățile se fac, în 
general," prompt, în cîteva 
zile de da prezentarea acte
lor ; când însă ' este vorba 
de un accident • de circula
ție, atunci intervin întârzie; 
file. Acbstea sânt provocate, 
de mulțe ori, de eliberarea 
greoaie, de către organele 

. de .miliție, a procesului ver 
bal de accident, actul de 
bază pentru plata despăgu
birii de asigurare.

O altă cauză de întîrziere 
constă în încetineala cu 
care se întocmește adese
ori devizul estimativ pri 
vind costul reparațiilor. Pen
tru înlăturarea acestui nea
juns, socotim necesar ca 
UCECOM să ia măsuri de 
întocmire rapidă și, totoda
tă, corectă a devizelor.

trei zile, termen 
în general, se res-

fi de amintit și

Dacă se prezintă procesul 
verbal al miliției și devizul 
estimativ, plata despăgubi
rii trebuie făcută de către 
ADAS în 
care, 
pectă.

Ar mai 
alți factori care influențea 
ză negativ lichidarea promp
tă a daunelor : lipsa piese
lor de schimb, calitatea sla
bă și durata lungă a 
reparațiilor în atelierele 
UCECOM.

Tn concluzie, pentru ca 
despăgubirea victimelor ac
cidentelor auto să poată fi 
cu adevărat eficace, iar plă
țile să se facă fără întâr
zieri, socotim necesare ur
mătoarele măsuri : introdu
cerea obligativității asigu
rării de răspundere civilă a-

supra tuturor proprietarilor 
de autovehicule ; găsirea u- 
nei formule care să permită 
organelor de miliție ce con
stată accidentul eliberarea 
pe loc, în mîna asiguratu
lui, a unui exemplar din 
procesul verbal de accident, 
pentru ca acesta să-l poată 
prezenta imediat asigurării ; 
procesul verbal să fie în
tocmit fără omisiuni, pentru 
a nu fi nevoie de eventuale 
reveniri din partea ADAS ; 
UCECOM să ia măsuri ca 
atelierele de reparații să în
tocmească devizele estimati
ve de urgență, corect și nu
mai prin oameni compe- 
tenți ; toate atelierele să fie 
în posesia cataloagelor de 
prețuri ale pieselor de 
schimb, editate de Ministe
rul Comerțului Interior, pen
tru a putea întocmi devizul, 
chiar dacă le-ar lipsi pie
sele respective. Firește că o 
seamă de îndatoriri ' revin 
însăși ADAS-ului, care este 
chemat să ia măsuri pentru 
a putea face față și în lu
nile de vârf necesităților de 
lichidare rapidă și în bune 
condițiuni a daunelor.

Dr. Octavian GHIBU 
economist — ADAS

NO!UNITATI CMERCIILt

să-și cocoloșească lipsurile. în toam
na aceasta, în regiune trebuie însă
mânțate 700 ha cu spanac, ceapă, sa
lată, dar s-au încheiat contracte doar 
pentru 120 ha. Iată ce se ascunde în 
spatele des invocatei nerespectări a 
contractelor, pe care I.R.V.L.F.-urile 
o folosesc mereu pentru justificarea 
situației existente în piețe.

Alte obstacole : sute de autocami
oane pornesc încărcate din unitățile 
producătoare spre orașe. S-ar părea 
că lucrul cel mai elementar ar fi ca 
fiecare șofer să știe cu precizie că 
trebuie să ajungă cît mai repede aco
lo unde cumpărătorul așteaptă ceea 
ce el aduce — într-o anumită piață 
sau magazin. Ar fi în interesul cum
părătorului și, în plus, economie de 
timp, manoperă, mijloace de trans
port. Din răspunsurile primite de la 
I.R.V.L.F.-uri, rezultă însă că lucru
rile se petrec cu totul altfel.

„în mod obișnuit, mărfurile intră 
în Capitală în tot cursul zilei, dar 
noi nu avem posibilitatea de a le de
pozita..., ne spune tov. C. Staicu, 
directorul întreprinderii pentru va
lorificarea legumelor și fructelor 
oraș București. Reținem doar o can
titate, cu care intervenim acolo unde 
se creează goluri. Vina noastră este 
însă că nu sîntem operativi în afla
rea golurilor dintr-o piață sau alta. 
Legătura dintre unitățile de desfa
cere și depozit nu este permanentă, 
scîrțîie. Desigur, sînt și cauze subiec- 

a

autocriticii contribuie la creșterea 
spiritului de răspundere al comuniș
tilor pentru întreaga activitate a or
ganizației din care fac parte și prin 
aceasta la întărirea influenței, a ro
lului ei conducător. Pentru aceasta 
e însă necesar să existe o asemenea 
atmosferă în care fiecare membru 
de partid să aibă convingerea că cu
vântul său nu va rămâne fără ecou, 
că părerile sale sînt luate în consi
derație.

Cercetînd mai atent cauzele slabei 
combativități a unor membri de par
tid, ca și ale tendinței de a închide 
ochii la lipsurile pe care le observau 
am constatat deseori că ele erau 
efectul desconsiderării în organizația 
respectivă a unor repetate semnale 
critice. Cel mai bun mijloc de a de
termina .activizarea membrilor de 
partid constă în a-i face să vadă 
utilitatea Dractică a intervenției 
As vrea 
nect: este vorba 
„exigentă" __ . ________
alocuri față de observațiile critice. 
Uneori se cere o asemenea perfec
țiune în abordarea problemei, pînă 
și în exprimare, încît puțini ar trece 
cu succes astfel de examene de mă
iestrie. în fapt, asemenea tendințe 
acționează fără greș ca un factor de 
descurajare a criticii. Ar fi evident 
greșit să se înțeleagă de aci că orice 
critică trebuie acceptată. Condiția 
fundamentală pe care trebuie să o 
punem este obiectivitatea și carac
terul constructiv al criticii. Din mo
ment ce ea semnalează deficiențe 
reale, în dorința de a grăbi înlătu
rarea lor, trebuie să o sprijinim chiar 
dacă nu toate măsurile propuse sînt 
cele mai chibzuite. Ceea ce trebuie 
apreciat și stimulat în asemenea ca
zuri este principialitatea, poziția par
tinică a criticii, efortul de a dezvălui 
chiar parțial cauzele, neajunsurile și 
mijloacele de remediere. Aprofunda
rea, desăvârșirea analizei trebuie 
continuate cu eforturile întregii or
ganizații.

Mult mai grave însă, constituind 
încălcări grosolane ale democrației 
interne de partid, sînt manifestările 
de. înăbușire a criticii. Orice îngă
duință față de asemenea cazuri nu 
poate avea decît efecte dăunătoare, 
constituind în fapt o încurajare a 
acestora. De aceea considerăm că 
bine au procedat comitetele raionale 
RJicari și Călărași cînd au tras la 
răspundere (deși cu destulă întîrzie
re) pe Niculae Stere — directorul 
I.I.L. Răcari, și D. Neacșu — direc
torul Uzinei de reparații Ciulnița, 
pentru deciziile abuzive de retrogra
dare sau concediere a unor salariați 
care „îndrăzniseră" să critice dife
rite deficiente din activitatea aces
tora.

Atenția acordată observațiilor cri
tice. desprinderea de concluzii prac
tice din ele, îndreptarea eforturilor 
spre înlăturarea deficiențelor sem
nalate constituie un criteriu impor
tant al maturității politice a fiecărui 
membru de. partid. Atitudinea re
fractară față de critică, iritarea ma
nifestată în asemenea situații relevă 
pregnant goluri în călirea sa parti
nică. CîteOdată însă ea denotă un 
aspect și mai grav — anume încer
carea de a camufla și mușamaliza 
lipsurile, de a ascunde propria răs
pundere. Așa cum s-a dovedit ulte
rior, înverșunarea cu care secretarul 

. comitetului de partid și președintele 
cooperativei agricole Vlad Țepeș, ra
ionul Giurgiu, au contestat temei
nicia Observațiilor făcute într-o adu
nare de partid privind îngăduința 
față de daunele aduse avutului ob
ștesc a fost determinată de propria 
lor răspundere în tolerarea acestor 
abuzuri,.

Critjqa și autocritica se dovedesc 
o forță motrice a progresului atunci 
cînd se. asigură în fapt condițiile ne
cesare:..desfășurării lor. Ele reprezin
tă nu numai un drept, ci și o datorie 
de conștiință a oricărui membru de 
partid. Punîndu-si la inimă progre
sul 
îsi 
De 
se 
ze.

tive în repartizarea defectuoasă 
mărfurilor".

După cum se vede, aprovizionarea 
neritmică s-ar datora lipsei unor de
pozite unde mărfurile șă fie descăr
cate, inventariate și repartizate pe 
unități, după care să fie încărcate 
din nou și trimise acolo unde este 

' nevoie de ele. într-adevăr, I.R.V.L.F.- 
urile au depozite puține, iar unele 
dintre cele existente sînt necores
punzătoare pentru păstrarea și 
manipularea legumelor și fructelor. 
Firește, forurile interesate ar trebui 
să studieze problema depozitelor și 
să ia măsurile ce se impun. Dar, în 
condițiile actuale, pentru îmbunătă
țirea aprovizionării populației se cere 
să se găsească imediat modalități de

în legătură cu atragerea tuturor 
membrilor de nartid la rezolvarea 
sarcinilor, element care constituie 
de fant esența democrației interne 
de nartid. mai trebuie subliniat si 
un alt aspect. Este necesar ca • 
materialele Drezentate să fie pregă
tite temeinic, să aibă caracter anali
tic. să cuprindă aprecieri concrete 
asupra muncii. Altfel, lucrurile se 
petrec ca la organizațiile de bază din 
cooperativele agricole Izvoarele, ra
ionul Alexandria sau Grădiștea — 
Giurgiu unde, deși tematica adună
rilor generale cuprindea probleme 
importante privind întreținerea cul
turilor și îngrijirea animalelor, fo
losirea judicioasă a fondului de zile 
muncă, referatele prezentate, fiind 
de slabă calitate, n-au fost de natură 
să asigure discuții rodnice, aprofun
date, n-au contribuit la valorificarea 
înțelepciunii și experienței colective.

Participarea comuniștilor la discu
tarea principalelor probleme din 
viața organizației respective repre
zintă însă numai o latură a demo
crației interne de partid. Chiar dez
baterea cea mai interesantă și mai 
plină de conținut nu reprezintă un 
scop în sine ; hotărâtoare în ultimă 
instanță 
care se 
de aici decurge una din cerințele 
fundamentale ale democrației interne 
de partid : receptivitatea față de pro
puneri, sugestii, observații. Conștiin
ța partinică, spiritul de răspundere 
al comuniștilor pentru activitatea or
ganizației de bază din care fac parte 
se reflectă în efortul permanent pen
tru a contribui la găsirea celor mai 
bune modalități de soluționare a sar
cinilor ce stau în fața acesteia. Aten
ția acordată propunerilor și sugestii
lor stimulează inițiativa, activitatea 
creatoare a comuniștilor. Firește, 
prin ..atenție" înțelegem nu decla
rații privind importanța propuneri
lor, înregistrarea lor scriptică sau 
vorbe de mulțumire Ia adresa auto
rilor acestora, ci analizarea minu
țioasă, aplicarea promptă a tuturor 
măsurilor judicioase ce decurg din 
ele. A intrat tot mai mult în prac
tica organizațiilor de bază din re
giunea noastră discutarea propu
nerilor făcute de comuniști, in
cluderea celor mai bune în planu
rile de măsuri adoptate, urmărin- 
du-se ca-' acestea să fie traduse în 
viață. Rezultatele pozitive ale acestei 
atitudini atente față de sugestiile și 
propunerile comuniștilor sînt ilus
trate grăitor de creșterea continuă 
a rolului conducător al organizațiilor 
de partid de la C.A.P. Drăgșani și 
Peretu din raionul Roșiori. Trebuie 
să arătăm însă că în climatul de re
ceptivitate față de propuneri și su
gestii . încetățenit în organizații de 
partid din regiune distonează unele 
manifestări de birocratism și forma
lism constatate la comitetele de par
tid de la Combinatul chimic Turnu 
Măgurele și Combinatul de hîrtie și 
celuloză Călărași. Rămînerile în 
urmă semnalate în aceste unități sînt 
determinate deopotrivă de neajun
suri în organizarea muncii ca și de 
încălcarea cerințelor democrației in
terne de partid în sensul aplicării cu 
întîrziere sau al neaplicării pro
punerilor și sesizărilor făcute de 
membri- de partid, cu ocazia diferi-

. telor analize.
Dintre aspectele multiple ale de

mocrației' interne de partid, o im
portanță deosebită au cele referi
toare la stimularea criticii și auto
criticii. Condiție esențială a progre
sului social, trăsătură caracteristică 
a democrației socialiste, critica si 
autocritica reprezintă o parte inte
grantă si o cerință fundamentală a 
democratismului propriu 
partid.

Este o realitate zi de zi 
de viață că stimularea

sînt măsurile practice în 
concretizează discuțiile. Or,

continuu al societății, 
îngăduie să 
lîngă linsuri 
simte obligat 
să ajute la

el nu 
nepăsător 

neajunsuri, 
le sesize- 

mijloa-

dirijare directă a legumelor spre 
centrele de desfacere. în locul popa
surilor și trambalărilor prin depo
zite, cunoșcînd operativ ce marfă in
tră în oraș și unde este nevoie de ea, 
I.R.V.L.F.-urile Dot si trebuie să diri
jeze camioanele spre locurile de des
facere. îndeosebi pe, cele cu roșii, 
ardei, struguri, prune și alte produse 
mult cerute de cumpărători. De alt
fel. silite de cerințele Dietei, condu
cerile unor I.R.V.L.F.-uri procedează 
astfel. E nevoie însă de adoptarea 
operativă, din mers, a măsurilor or
ganizatorice ce se impun, ca acest 
lucru să fie aplicat pe scară largă.

Greutăți în aprovizionarea cu le
gume pricinuiește și lipsa mijloacelor 
de transport. La Iași ni s-a semnalat 
că D.R.T.A. rămîne datoare zilnic 
I.R. V.L.F.-ului cu cel puțin 30 cami
oane, iar C.F.R.-ul cu 10—15 vagoane. 
Or, fără vagoane, I.R.V.L.F. Iași nu 
poate contribui la aprovizionarea 
orașelor din alte regiuni. Mai este 
vorba și de faptul că nu se respectă 
o regulă esențială a comerțului ca 
ambalajele să fie rulate cu aceeași 
rapiditate ca și marfa.

în ultimele zile, după cum am fost 
informați, întreprinderile care răs
pund de aprovizionarea populației cu 
legume și fructe, cu sprijinul orga
nelor locale, au luat unele măsuri, 
menite să ducă la intensificarea re
coltării și transportului produselor 
spre piețe. Cerințele fiind însă acum 
mai mari ca în alte perioade, deoa
rece gospodinele pregătesc provizii 
pentru iarnă, este necesar ca sfatu
rile populare, uniunile cooperatiste 
și consiliile agricole să acorde tot 
sprijinul unităților cultivatoare în
cît întreaga producție de legume și 
fructe existentă să fie recoltată la 
timp și fără pierderi. Sfaturile popu
lare trebuie să intervină energic pen
tru înlăturarea obstacolelor ce se pot 
ivi în calea legumelor pe piețe, con- 
trolînd permanent activitatea între
prinderilor și oficiilor de desfacere, 
situația aprovizionării unităților și 
munca vînzătorilor.

treacă 
si 
să . . .

— ------ găsirea mijloa
celor de înlăturare a lor. Desigur că 
această obligație implică curajul și 
hotărîrea de a semnala atît lipsurile, 
uneori inerente muncii de partid sau 
economice, cît și cele provenind din 
cauze de natură subiectivă.

Practica arată că aplicarea nor
melor democrației interne de partid 
nu se realizează de la sine, doar în 
virtutea înscrierii lor în statutul 
partidului. Tocmai de aceea Comi
tetul regional București al P.C.R. 
desfășoară în această direcție o ac
tivitate sistematică și multilaterală 
înglobînd acțiuni educative în cadrul 
învățămîntului de partid și al propa
gandei prin conferințe, dezbaterea 
acestor probleme cu prilejul instrui
rii activului de partid, asigurarea 
îndrumării și controlului de rigoare 
în organizațiile de bază. Noi îndru
măm aparatul de partid. întregul 
nostru activ obștesc să acorde în a- 
ceastă privință un ajutor susținut 
organizațiilor de partid. înfăptuirea 
consecventă a cerințelor democrației 
interne este menită să ridice la un 
nivel mai înalt activitatea organiza
țiilor de partid, să sporească con
tinuu rolul de factor dinamic al co- 
leativului unde activează.
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criticii și

vieții de

Nicolae ENUȚĂ
cu sprijinul corespondenților 
„Scânteii"
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Noul dispensar din carheiul Berceni Foto : Agerprcs

La rețeaua comercială se adaugă anul acesta noi 
construcții destinate depozitării și desfacerii mărfu
rilor. La Timișoara, Bacău, Cărei și Iași au fost ter
minate depozite pentru produse metalochimice, mo
bilă etc., a căror capacitate se ridică la peste 10 000 
mp. La Craiova se fac ultimele lucrări la un com
plex de depozite.

în numeroase localități din țară au fost terminate, 
de asemenea, complexe și puncte comerciale mo
derne, situate mai ales în noile cartiere. Locuitorii 
din cartierul Țiglina II-Galați, din Hunedoara, Plo
iești, Petroșeni și Focșani, cei din cartierele Dru
mul Taberei, Balta Albă, Berceni-sud din București 
și alte localități se pot aproviziona acum și de la 
noile complexe comerciale construite recent. Ele 
cuprind magazine cu autoservire, restaurante, uni
tăți pentru desfacerea pîinii. cărnii, legumelor și 
fructelor etc. (Agerpres)
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Casa de Economii și Con- 
semnațiurii informează pe cei 
interesați că pînă la data de 
30 septembrie a.c„ inclusiv, se 
pot efectua depuneri pe libre
tele de economii cu dobîndă 
șl cîștiguri în autoturisme în 
vederea participării la trage
rea la sorți pentru trimestrul 
IV/19B7. De asemenea, pînă la 
data de 30 septembrie, inclu
siv, unitățile C.E.C. din în
treaga țară emit librete de eco
nomii pentru construireq de 
locuințe care dau dreptul de
punătorilor să participe la tra
gerea la sorti, pentru trimes
trul IV a.c., a’ dcestor librete 
de economii. în afara dobînzi- 
lor anuale, a câștigurilor în 
bani, autoturisme, depunătorii 
beneficiază și de numeroase 
alte avantaje.
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In apropierea Combinatului side
rurgic de la Galați se ridică o centra
lă electrică de termoficare. Obiectivul 
prezintă o importanță deosebită, atît 
prin puterea sa instalată — 150 MW 
în prima etapă — dar mai ales prin 
faptul că va livra energie electrică, a- 
bur și apă caldă cetății metalului în 
plină construcție, precum și noilor 
cartiere ale Galațiului, folosind drept 
combustibil o bună parte din gazele 
de furnal. Fără exagerare, intrarea în 
funcțiune în viitorul apropiat a fabricii 
de aglomerare a minereului, a primu
lui furnal de 1 700 m c, a oțelăriei și 
laminorului Slebing sînt condiționate 
de terminarea lucrărilor la centrala 
electrică de termoficare. Orice zi în
târziere în punerea în funcțiune a a- 
cestui obiectiv ar aduce pagube în
semnate. > în 24 de ore, s-a calculat, 
s-ar pierde peste 1 milion m c 
de fumai.

Această prezentare lapidară a 
portantei C.E.T.-Galați era strict
cesară. De ce ? Mai întîi, datorită ro
lului acestui obiectiv în angrenajul 
platformei siderurgice gălățene. Apoi, 
întrucît, în urmă cu 7 luni, așa cum 
se arăta într-un articol din „Scînteia", 
mersul lucrărilor pe șantierul C.E.T.- 
Galați era deplorabil, rămînerea în 
urmă fiind de aproape nn an de zile. 
Se ajunsese în această situație grea de
oarece beneficiarul — Ministerul
nergiei Electrice — contractase lu
crarea cu o unitate de construcții ne
specializată în execuția termocentrale
lor. La sfîrșitul primului trimestru al 
acestui an, șantierul centralei electri
ce de termoficare Galați a fost pre-
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îndeplinirea planului de investiții

la centrala electrică

de termoficare-Galați
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luat de întreprinderea „Energo- 
construcția“-București. Greutățile au 
fost succesiv depășite. Pe baza unoi 
analize atente ale forului tutelar, spri
jinit de Comitetul regional Galați al 
P.C.R., s-au luat măsuri de asigurare a 
șantierului cu forță de muncă, cu uti
lajele și materialele necesare. Urma
rea : deși în primul trimestru nu s-a 
realizat nici 6 la sută din planul anu
al de investiții, începînd din aprilie, 
graficele au fost îndeplinite lună de 
lună. Întîrzierea din primul trimestru 
a fost recuperată. Planul de lucrări pe 
primele 8 luni ale anului a fost reali-

STADIUL 
LUCRĂRILOR
DE RECOLTARE

în aceste zile deosebit de prielnice pentru desfășurarea lucrărilor 
agricole continuă intens, în întreaga țară, recoltările de toamnă. Din 
datele Consiliului Superior al Agriculturii rezultă că pînă la 22 sep
tembrie floarea-soarelui a fost strînsă de pe 80 la sută din supra
fața cultivată. In regiunea Suceava, această lucrare s-a terminat, iar 
în regiunile Iași, Bacău, Oltenia și București se apropie de sfîrșit.

în ultima săptămînă, în 
culesul porumbului. Pînă în 
900 000 ha, cu 260 000 ha mai 
punzătoare a anului trecut, 
rumbul a fost adunat de pe 
tivată. Față de stadiul de coacere, această lucrare este însă rămasă 
în urmă în regiunile Dobrogea, Ploiești și Banat.

Recoltarea cartofilor și a sfeclei de zahăr s-a realizat în proporție 
de peste S0 la sută ; continuă și culesul strugurilor, fructelor și legu
melor de toamnă.

In această perioadă, cînd datorită varietății lucrărilor agricole și 
recoltei în general bune se execută cel mai mare volum de muncă 
din tot cursul anului, este necesar ca unitățile agricole să asigure 
folosirea deplină a tuturor mijloacelor în vederea strîngerii, trans
portului și depozitării la timp și în cît mai bune condiții a produ
selor. (Agerpres)

aproape toate regiunile s-a intensificat 
prezent s-a strîns recolta de pe aproape 
mult decît se realizase în perioada cores- 
In regiunile Suceava, Iași și Oltenia po- 
mai imult de jumătate din suprafața cul-

zat în proporție de 120 la sută, con
structorul creînd condiții pentru în
ceperea montajului la 
de 350 tone abur pe 
mai devreme. ,

S-a confirmat încă _ ___
conlucrării strînse dintre factorii cu 
responsabilități în domeniul investiții
lor, a intervenției hotărîte a organelor 
de partid în impulsionarea vieții șan
tierelor. Dar, cum s-a procedat con
cret ? S-au întocmit grafice de execu
ție detaliate, pe obiective și pe forma
țiile de lucru repartizate maiștrilor. 
Conducerea șantierului urmărește o- 
perativ, în fiecare zi, realizarea 
graficelor, dirijînd și concentrând 
forțele în punctele-cheie, cu ter
menele cele mai apropiate de pre
darea la montaj. Săptămînal, pe 
loturi și puncte de lucru, se fac 
analize, se iau măsuri în funcție 
de situațiile concrete ce se ivesc. Prin 
controlul permanent din partea maiș
trilor și normatorilor asupra folosirii 
timpului de muncă, s-au obținut redu
cerea substanțială a absențelor nemoti
vate, eliminarea stagnărilor din lipsa 
frontului de lucru. Pe baza ritmului 
dinamizant de execuție, obținut în ul
timele 5 luni, se prevede ca la sfîr
șitul lui septembrie să se realizeze cir
ca 85 la sută din planul anual de in
vestiții.

Cadrele de conducere apreciază că 
nu s-au epuizat totuși toate rezervele 
pentru realizarea unui ritm și mai sus
ținut de lucru. în acest sens, colabo
rarea cu unele subantreprize este încă 
deficitară. întreprinderea „Anticoro- 
ziv“ din BucureștL-răspunde cu înce
tineală cerințelor constructorilor de a 
executa la timp izolația antâcorozivă 
prevăzută. De asemenea, pentru ob
ținerea unor ritmuri înalte de execu

cazanul nr. 1, 
oră, cu 15 zile

o dată rodnicia

ție, o importanță deosebită are meca
nizarea lucrărilor pe șantier. Și, în a- 
cest domeniu, au existat și mai există 
desincronizări. Nu se realizează încă o 
corelare rațională între funcționarea u- 
tilafelor grele de săpat, asigurate de o 
unitate specială a Ministerului Ener
giei Electrice, și mijloacele de trans
port contractate de la D.R.T.A.-Galați. 
în esență, modul în care se asigură și 

' se dirijează mijloacele de transport 
este deficitar, limitîndu-se la satisface
rea unor sarcini minime. De aceea, 
D.R.T.A.-Galați are îndatorirea să parti
cipe din plin la eforturile constructo
rilor, nu să se cramponeze de unele

prevederi contractuale închistate, sti- 
mulînd realizarea înainte de termen a 
centralei electrice de termoficare.

Dar activitatea alertă de execuție 
este frînată și de lipsa unor materiale 
de construcții omise de către C.S.P., 
care nu a reușit să prevadă necesități
le stringente ale acestui maro șantier 
industrial. Pe „plan local" s-au procurat 
o parte din materialele strict necesare. 
Aprovizionarea la timp cu întreaga 
gamă de materiale strict necesare 
șantierului continuă să rămînă un de
ziderat. Problema trebuie soluționată 
urgent întrucît pe șantier s-au cucerit 
poziții înaintate în ansamblul lucrări
lor de construcții-montaje. Ele trebuie 
consolidate. Conducerea șantierului 
este preocupată acum de accelerarea 
ritmului de lucru, nu numai pînă la 
sfîrșitul anului, dar și în primele luni 
din 1968. Așa se explică de ce au și 
început închiderea clădirii principale 
a centralei, asigurarea, printr-un plan 
realist, a frontului de lucru. Concomi
tent, se insistă asupra întăririi disci
plinei în muncă. De pildă, prin elimi
narea absențelor nemotivate se va ob
ține lunar un spor de producție de 
140 000 lei, sau de 1,7 milioane lei 
pe an.

Situația critică existentă la începu
tul anului pe șantierul centralei elec
trice de termoficare Galați a fost în
tr-adevăr depășită. Dar rezultatele 
bune obținute nu dau dreptul la 
autoliniștire. Punerea în funcțiune cu 
mult înainte de termen a C.E.T.- 
Galați nu trebuie periclitată de nici un 
fel de justificări sau „scăderi de ritm" 
în îndeplinirea planului de investiții.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii"
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Panorama Borzeștiului industrial
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Indisciplina contractuală
(Urmare din pag. I)

tele ale industriei locale, fabrica de 
tricotaje „Someșul". Antrepozitul fri
gorific din Cluj.

Cum se explică aceste rămîneri 
în urmă față de termenele înscrise în 
contracte ? Insistăm pentru dezlega
rea „misterului", întrucît, după cum 
se va vedea, nu e vorba de o fa
talitate. „Victoria socialistă" din Tur
da, recent, a motivat, în fața organe
lor băncii, restanța de 44 370 tone de 
ciment prin faptul că forul tutelar 
a emis repartiții peste.planul de pro
ducție pentru 27 000 tone, că nu a 
avut cu ce să transporte 6 000 tone, 
iar 12 000 tone au fost livrate... în 
contul Fabricii de ciment din Tg. 
Jiu.

— Pentru noi, ne spunea tov. Tra
ian Vesa, directorul adjunct al fa
bricii din Turda, contractele econo
mice sînt simple petice de hîrtie. Nu

putem ține seama de ele, întrucît 
Direcția generală de aprovizionare și 
desfacere din Ministerul Industriei 
Construcțiilor emite repartiții peste 
repartiții, într-un mod dezordonat, 
fără să țină cont de capacitatea de 
producție, de contractele anterioare, 
de stocurile existente.

— Bine, dar conducerea fabricii ce 
face ?

— Nimic altceva decît să execute 
ordinele telegrafice sau telefonice de 
a livra „cu prioritate" ciment cutărei 
întreprinderi sau șantier, indiferent 
dacă are contract sau nu,.

Intr-adevăr,.yeste dificil pentru o 
întreprindere să-și îndeplinească ri
guros, la termen, obligațiile contrac
tuale, atîta timp cît forul ei tutelar, 
stăpînit de stihia întîmplării, încalcă 
norme elementare și documente, ceea 
ce lezează relațiile dintre fabrică și 
propriii beneficiari. De unde se vede 
cît de improvizat și cît de anormal e 
stilul de muncă al forului tutelar res-

în acest an, statul a acordat 
cooperativelor agricole din re
giunea Banat peste 26 milioane 
lei credite pe termen lung în 
vederea realizării a diferite 
obiective agrozootehnice. Alte 
sume sînt investite din fondu
rile proprii ale cooperativelor 
agricole. O parte însemnată a 
cheltuielilor este destinată 
construcțiilor zootehnice. în 
multe unități, construcțiile pla
nificate a se realiza în acest 
an sînt terminate sau se află 
în faza finală. Cu toate aces
tea, rezultatele obținute sînt 
departe de a fi mulțumitoare.

Urmărind ritmul de execuție 
a obiectivelor zootehnice prin 
prisma ultimelor date cu pri
vire la utilizarea creditelor, 
observăm că planul s-a reali
zat doar în proporție de 17,2 la 
sută. Cadrele de conducere de 
la uniunile raionale ale coope
rativelor agricole și inginerii 
agronomi din unități cu care 
am discutat afirmă că aceste 
lucrări sînt întîrziate din cauză 
că lipsesc materialele necesare, 
într-o convorbire avută cu 
inginerul Ion Amzărescu, șeful 
oficiului regional de aprovizio
nare, a rezultat că într-adevăr 
lipsa unor materiale a frînat 
activitatea echipelor de con
structori, însă nu așa de mult 
îneît totul să se treacă pe 
seama aprovizionării. „In pri
mele 6 luni, aproape toate uni
tățile furnizoare de materiale 
de construcții și-au respectat 
sarcinile față de noi — ne-a 
spus tov. Amzărescu. Ba 
mai mult, la țigle, întreprinde
rile din regiune ne-au anun
țat că ne pot livra mai. de
vreme și cota trimestrului IV. 
Cooperativele însă se mișcă

ÎN REGIUNEA BANAT

Construcții
zootehnice în impas
foarte greu, așteaptă multe in
vitații pentru a-și ridica ma
terialele. Ca urmare a acestui 
fapt, țigla și lemnul de con
strucții stau în depozite în loc 
să fie duse pe șantier. Unele 
cooperative agricole, cum sînt 
cele din Pîncota, Șeitin, Sîn- 
petru German și altele, au 
pierdut chiar cota de materiale 
pentru că nu le-au ridicat la 
timp”.

„Eu nu am cunoștință că 
avem țiglă și lemn de con
strucție la dispoziție — ne-a 
spus tov. ing. Ion Oprea, pre
ședintele uniunii regionale a 
cooperativelor agricole. Zilnic 
sînt întrebat de materiale și 
nimeni nu mi-a spus că aces
tea pot fi ridicate de undeva".

Dar cine trebuie să-i aducă

la cunoștință astfel de lu
cruri ? Doar între atribuțiile 
importante ale unei uniuni 
cooperatiste, fie ea regională 
sau raională, intră și proble
mele referitoare la aprovizio
narea cooperativelor agricole, 
înlesnirea procurării materia
lelor de care au nevoie coope
rativele agricole.

Intr-adevăr, cotele de țiglă 
și lemn pot fi ridicate de pe 
acum. Din păcate, nimeni și 
nici chiar uniunea regională 
nu a anunțat cooperativele 
să-și ridice materialele de 
care au nevoie. Este doar un 
exemplu care scoate în evi
dentă stilul defectuos de mun
că al uniunilor cooperatiste.

în cooperativele agricole din 
regiune se întîlnesc și alte a-

nomalil In ce privește activi
tatea de construcții. în prin
cipal, nu există o coordonare 
a aprovizionării cu diferite 
materiale. Intr-un loc sînt că
rămizi suficiente, dar lipsește 
cimentul, în altele există ci
ment însă linsește fierul- 
beton etc. Ne întrebăm: 
de ce organele regionale și ra
ionale, care cunosc această sta
re de fapt, nu au luat la timp 
măsuri de transferare a mate
rialelor de la o unitate la alta 
în funcție de urgență și nece
sitate ?

Spre deosebire de trecut, în 
acest an cooperativele au tre
buit să-și confecționeze singu
re, cu forțele existente, cără
mizile necesare. în majoritatea

unit&ților, consiliile de condu
cere, dînd dovadă de simț gos
podăresc, au rezolvat bine, ope
rativ problema. în altele însă 
nu există nici o preocupare 
pentru această activitate, moti- 
vîndu-se că nu există oameni 
de specialitate. Nu se acordă 
atenție nici folosirii stufului, 
care, în raioanele Bozovici și 
Oravita, există în cantități 
foarte mari. Nici o cooperati
vă agricolă nu a fost îndru
mată să formeze echipe care 
să se ocupe cu exploatarea 
acestui material de construcție. 
Prin această activitate, 
cooperative agricole nu 
că și-ar putea asigura 
rialele de construcții
sare, dar ar realiza si impor-

multe 
numai 
mate- 
nece-

Complexul de fabricare a betoanelor de pe Șantierul hidroenergetic de la Porțile de Fier
Foto î Gh. Vlnțilă

tante venituri din valorifica
rea lor.

Dacă la lipsa unor materia
le si a documentației mai adău
găm că. în multe unități, nu 
s-au' luat măsuri de organi
zare a echipelor de construc
ții, iar uniunea regională nu 
acordă suficient sprijin aces
tei activități, rezultă cu clari
tate adevăratele cauze ale ră- 
mînerilor în urmă pe șantie
rele de construcții. Unii spe
cialiști șl președinți de coope
rative agricole se mîngîle cu 
gîndul că pînă la sfîrșitul fi
nului mai este vreme. Un a- 
semenea mod de a gîndi este 
profund dăunător căci ano
timpul friguros, cînd anima
lele trebuie introduse în grajd, 
nu așteaptă sfîrsitul anului 
nentru ca să-si semnaleze pre
zența. In aceste condiții, ne- 
realizarea la timp a construc
țiilor poate provoca mari pa
gube economice : pierderi de 
animale, scăderea producției, 
care se răsfrîng negativ asu
pra veniturilor cooperativelor, 
ale membrilor acestora.

în timpul scurt care a mai 
rămas pînă la sosirea frigului 
este necesar ca organele de 
partid si agricole regionale si 
raionale, consiliile de condu
cere din cooperativele agri
cole să ia măsuri pentru ca 
prin intensificarea lucrărilor 
pe șantiere să se asigure in
trarea în funcțiune fără nici 
o amînare a tuturor construc
țiilor agrozootehnice prevă
zute.

I. CHIUJDEA
corespondentul „Scînteii**

ÎN PROBE TEHNOLOGICE

Rafinăria de uleiuri

vegetale de la Podari
La fabrica de ulei din cadrul Combinatului „Oltenia" Podari a intrat 

în probe tehnologice secția de rafinare continuă a uleiurilor vegetale. 
Ea are o capacitate de 150 tone ulei rafinat în 24 de ore și este dotată 
cu utilaje de mare productivitate și un grad înalt de automatizare, 
ceea ce permite obținerea unui ulei de bună calitate. Totodată, insta
lațiile permit recuperarea acizilor grași, operație care se face pentru 
prima oară în tară, precum și recuperarea stearinelor din pămînturile 
utilizate la filtrare și decolorare.

Față de instalațiile similare, rafinăria de la Podari consumă cu circa 
10 la sută mai puțină energie electrică, apă și abur. Capacitatea actua
lei rafinării este de cinci ori mai mare decît a celei vechi.

Concomitent cu punerea în funcțiune a acestei secții, începe să 
lucreze și noua instalație de îmbuteliat uleiul, cu o capacitate de circa 
2 500 de șticle pe oră. (Agerpres)

pectlv, în domeniul aprovizionării și 
desfacerii cimentului.

Cazul cînd un for de resort pro
voacă derută nu este singular. De pil
dă depozitele întreprinderii „Elec
trometal" din Cluj sînt arhipline de 
lustre de tot felul pentru iluminat. 
La 1 august, valoarea acestora era 
de peste 1 200 000 lei. Nu au putut fi 
livrate organizațiilor comerciale pen
tru că lipseau abajururile pe care 
trebuia să le trimită Fabrica de sti
clărie Pădurea Neagră, regiunea Crl- 
șana. Cu tot efortul făcut — delegați 
peste deleggți, camjp.ane peste... ca
mioane care s-au întors goale — tre
burile tot nu s-au rezolvat. întreprin
derea de industrie locală Cluj a pri
mit sarcina să fabrice o serie de 
piese de schimb pentru autoca
mioane. Nu le-a putut executa, 
pentru că nu i s-au asigurat nici ma- 
șinile-unelte și nici materialul nece
sar. „Am ajuns pînă la C.S.P. și to
tuși n-am fost ajutați, ne relata ingi- 
nerul-șef loan Chifor. Un tovarăș de 
acolo ne-a răspuns : de ce v-ați an
gajat dacă știați că nu aveți posibi
lități ? I-am arătat că e sarcină de 
stat. Omul a dat din umeri...".

Cit privește cazul întreprinderii 
„Armătura" din Cluj, el nu ar mai 
merita discutat. Aici, planul a fost 
îndeplinit, dar contractele la unele 
sortimente, cum ar fi canale de gaz 
și ventile, nu. De ce ? întrucît forul 
de resort din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini i-a „ajustat" 
în primele trimestre planul în raport 
ou realizările, luînd ca bună justifi
carea că la secția mecanică nu ar fi... 
capacitate de prelucrare. Analizîn- 
du-se însă situația împreună cu tov. 
Alexandru Toth, directorul întreprin
derii, a rezultat că secția mecanică 
ar putea face față sarcinilor dacă ar 
fi eradicate rebuturile, dacă ar crește 
calificarea unor muncitori și dacă 
s-ar asigura o ritmicitate corespun
zătoare între sectoarele de produc
ție. Rebutul a luat proporții „de gur
mand" : 10—13 la sută din piesele de 
fontă maleabilă se aruncă gata pre
lucrate, cînd sînt supuse probelor de 
presiune. Nu e păcat de manopera 
irosită, de materiile prime șl materia
lele consumate neeconomic din cauza 
unor tehnologii provizorii și neres- 
pectăril prescripțiilor tehnologice ?

Dar actele de Indisciplină contrac
tuală se manifestă și sub forma li
vrării unor produse de slabă calitate. 
Ne oprim la uzina „23 August" din 
București. Chiar dacă în contractele 
încheiate de către această uzină cu 
Fabrica de mașini-unelte și agregate 
nu s-a prevăzut în mod special în- 

. tr-un aliniat că „furnizorul este obli
gat să livreze numai piese bune", 
această îndatorire se presupune, în
trucît în nici un caz beneficiarul nu 
a solicitat piese-rebut. Cu toate a- 
cestea, așa cum ne spunea directorul 
general al F.M.U.A.B., uzina „23 
August” continuă să livreze produse 
de proastă calitate. Numai în trimes
trul I au fost expediate Fabricii de 
mașini-unelte și agregate peste 300 
tone piese-rebut, ceea ce reprezintă 
aproximativ 20 la sută din cantitățile 
înscrise în contracte. Iar la unele po
ziții din contract, procentul de piese 
necorespunzătoare din punct de ve
dere calitativ atinge chiar cifra de 50 
la sută.

„DEROGĂRI" LA
LEGE Șl LA SPIRI
TUL DE RASPUN
DERE?

Spuneam că, în unele cazuți, foru
rile de resort împing întreprinderile 
să încalce contractele, adevărate legi 
care reglementează relațiile furnizor- 
bencficiar. Iată însă că aceste atitu
dini dăunătoare se înfățișează și sub 
alte ipostaze. E vorba de practica de
calării și derogării termenelor de li
vrare a anumitor produse. Forul tu-

telar respectiv a fost de acord ca în
treprinderea de aprovizionare cu uti
laje și piese de schimb din Bucu
rești să amîne cu o lună livrarea de 
către uzina „Tehnofrig" din Cluj a 
unor piese în valoare de 697 000 lei, 
iar uzina „Progresul" Brăila, „Teh- 
noutilaj" Odorhei și Trustul de pani
ficație Oradea au aprobat un deca
laj de 1—2 luni aceleiași întreprinderi 
pentru cîteva agregate de frig și un 
cuptor de pîine.

Consecințele nu au mai fost luate 
în considerare. Mai înainte comen
tam cazul „Armăturii" din Cluj, care 
are restanțe în livrări și produce re
buturi. în loc să pună capăt unor a- 
semenea neajunsuri, forul de resort 
a aprobat acestei întreprinderi să li
vreze cu întîrziere bazei Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
din Cluj 30 tipodimensiuni de armă
turi industriale și sanitare, în valoare 
de peste 440 000 lei. Mal este stimu
lată conducerea „Armăturii" să lichi
deze neîntîrziat deficiențele din acti
vitatea de producție și contractuală ?

„Maladia" unor astfel de „înlesniri" 
In defavoarea economiei naționale 
nu se limitează la aceste exemple. 
Bunăoară, nu de mult, întreprinderile 
industriei locale din Cluj au avut 92 
refuzuri de mărfuri, în valoare de 
peste 1 milion lei. Sfatul popular re
gional avea îndatorirea să aplice mă
suri energice, capabile să prevină a- 
semenea dereglări, să întărească dis
ciplina contractuală. Nu a procedat 
așa. în schimb dă curent derogări 
pentru decalarea livrării unor produ
se fabricate de aceste unități ale in
dustriei locale. Cît privește conduce
rea întreprinderii „Electrometal", se 
căciulește la fiecare sfîrșit de trimes
tru în fața unor beneficiari, față de 
care are restanțe, pentru a obține o 
decalare, o derogare.

Substratul unor astfel de practici 
nu e greu de văzut. „Aranjamentele" 
acestea vizează posibilitatea acordă
rii premiilor așteptate curent de con
ducerile tehnico-admlnistrative ale 
întreprinderilor în cauză. Nerespec- 
tarea contractelor, derogările, produ
sele de slabă calitate provoacă chel
tuieli neeconomicoase, cu arbitrajele, 
mijloacele de transport planificate și 
imobilizate, cu deplasările. Iar con
ducerile unor întreprinderi, trecînd 
„pe ușa din dos" astfel de pierderi, 
urmăresc obținerea premiilor. Oare 
atît de superficial este controlul fo
rurilor de resort, îneît sub oblădui
rea lor se manifestă asemenea ten
dințe dăunătoare : actele păgubitoa
re economiei se răsplăteso prin pre
mii de mii de lei 7

★

în prezent, în întreprinderi s-au 
întocmit planuri de aprovizionare, iar 
forurile de resort au emis repartiții, 
s-au perfectat, de asemenea, comenzi, 
ceea ce denotă o intensă muncă pen
tru asigurarea bazei materiale a pro
ducției anului viitor. Dar, această 
activitate laborioasă se înfățișează u- 
neori sub un decor pesimist. Este ca
zul unităților beneficiare amintite 
mai sus, care de ani de zile simt și 
suportă toate capriciile unor furni
zori incapabili să se achite de obli
gațiile contractuale. De vină sînt, de
sigur, acești furnizori și forurile lor 
de resort, dar și contractele. De ce ? 
Ele continuă să nu conțină prevederi 
clare în privința marii răspunderi 
materiale a părților contractante. 
Este necesar ca în cel mai scurt timp 
să se înlăture aproximațiile în defi
nitivarea termenelor, a cantităților și 
nivelului calitativ al comenzilor, pre
cum și simulacrul de răspundere 
materială promovat azi de regle
mentările în vigoare. De ce nu se 
fructifică avantajele mari, create de 
faptul că prevederile planului cinci
nal s-au cunoscut din vreme și se cu
nosc bine ? Cît privește furnizorii, a- 
ceștia au mari îndatoriri. Ei nu tre
buie să uite că nu produc de dragul 
realizării unor cifre de plan, ci în 
primul rînd pentru a satisface cerin
țele concrete ale beneficiarilor și, mai 
departe, ale economiei naționale.
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Noi filme artistice
românești
După cum ne informează Consiliul Cinemato

grafiei, o dată cu venirea sezonului artistic de 
toamnă, publicului cinefil îi va fi oferit un bogat 
program de noi filme artistice din producția Ștu-.. 
dioului „București". Astfel, după recentele premi
ere cu filmele „Castelanii", „Meandre" și „Șeful" 
sectorului suflete", vor urma, în octombrie: „Am
prenta" și „Subteranul", apoi „Corigența domnu
lui profesor" și „Cine va deschide ușa". Anul se 
va încheia cu premiera filmelor: ,,De trei ori 
București", „Cerul începe la etajul III" și „Ultima 
noapte a copilăriei". Cele zece filme artistice de 
lung metraj programate vor fi însoțite de scurt 
metraje, din noua producție a studiourilor „Ale
xandrii Sahia" și „Animafilm".

s’- niim

MIȘCAREA
MARIONETIȘTILOR

La Muzeul arheologic din Constanta

Pe litoral se desfășoară, 
vară de vară, un festival 
folcloric. Dacă acesta nu e 
întocmai reușit (și nu e !), 
nu poate ■ fi invocată 
lipsa de inspirație a „com
pozitorului" sau „textieru
lui", pentru că avem un 
folclor inepuizabil, de o bo
găție și ‘valoare rar întîl- 
nite în lume, care vrăjește 
pe oricine ajunge în con
tact cu el și care continuă 
să ne vrăjească la nesfîrșit 
și pe noi cți ce trăim în per
manența lui. Vina nu poate 
fi pusă nici pe seama „in- 
terpreților", de vreme ce 
avem zeci de mii sau sute 
de mii de cîntăreți și dan
satori în toate satele țării, 
din care a fost suficient să 
trimitem la cele mai exi
gente întreceri internațio
nale și să se întoarcă aca
să încununați cu admirația 
unanimă.

Cu toate acestea, mani
festarea estivală de care 
vorbeam, aflată acum la a 
IV-a ediție, la care au par
ticipat numai în sezonul 
trecut reprezentativele a 
zece regiuni, riscă să cu
noască o rapidă și întristă
toare degradare.

Festivalul de folclor la 
care ne referim are niște 
trăsături cu totul aparte, 
care nu trebuie pierdute 
nici o clipă din vedere. In 
primul rind, el se adresea
ză unui număr imens de 
spectatori. Rar se poate i- 
magina un public atît de 
numeros, venit din atîtea 
părți, ca acela pe care con
cediul de vară la mare îl 
prilejuiește unei manifes
tări artistice.

In al doilea rînd, festi
valul întrunește artiști de 
pe întreg cuprinsul țării. 
Ceea ce un om n-ar izbuti, 
dacă și-ar dori-o, toată 
viața, adică să peregrineze 
din sat în sat, dintr-o zonă 
folclorică în alta, pentru a 
lua cunoștință pe viu de 
caracterul atît de divers al 
creației populare, aici rea
lizează în cîteva seri, prin 
fața lui perindîndu-se re
prezentanți din toată țara, 
din Maramureș, pînă la 
Dunăre.

în al treilea rînd, festi
valul se bucură de pre
zența nenumăraților spec
tatori de pe toate meridia
nele globului. Ceea ce unui 
ansamblu, oricît de harnic, 
îi este imposibil,, pentru că 
nu se va putea roti ca o 
navă cosmică în jurul glo
bului, o formație artistică 
oarecare reușește pe lito
ral, printre spectatorii săi 
numărîndu-se curioși din 
toate continentele și de 
toate limbile. Printre miile 
de turiști străini sînt des
tui cei sosiți la noi nu nu
mai pentru agrement, ci 
din dorința de a ne cu
noaște sub toate aspectele 
și pe lingă alți factori fol
clorul e unul care îi aduce 
printre noi. Am văzut stră
ini care fotografiau, filmau, 
înregistrau pe bandă de 
magnetofon spectacole în
tregi prezentate în cadrul 
festivalului.

Și toate cele amintite 
pînă aici încarcă de răs
pundere pe organizatori, 
de la centru pînă la re
giuni și pînă la instructo
rul unei formații desem
nată să participe la acest 
festival.

Cum răspundem acestei 
cerințe ? Se constată o uni
formizare a spectacolelor 
prezentate de diferitele re
giuni, în ciuda diversității 
pur și simplu uluitoare a 
folclorului nostru. Pentru a 
da, probabil, coerență

Nostalgia

spectacolului, pentru a lega 
între ele punctele incluse 
în program, asistăm la a- 
celeași „nunți", aceleași 
„nedei", aceleași „la horă 
în sat", care seamănă leit 
între ele pînă a nu mai 
recunoaște o regiune de 
alta. Nu ne îndoim că la 
baza fenomenului vor fi 
existind rațiuni regizorale, 
dar dacă acestea predomi
nă în detrimentul autenti
cității artei, s-o recunoaș
tem, e o regretabilă eroare.

tacol „unitar" în care să 
încapă tot ce-și amintește 
un libretist că se întîmplă 
într-un sat. Intr-un sat fic
tiv, fără determinare geo
grafică și nelocuit de să
teni, ci de balerini.

Mai e un aspect etnogra
fic , deloc neglijabil. Nu 
pretindem, de asemenea. în 
numele aceleiași autentici
tăți, ca îmbrăcămintea „mi
relui" să fie țesută și cu
sută de mîna „miresei" 
sale. Dar, privind prin

In definitiv, scopul e de a 
oferi publicului dans și 
cîntec românesc, nu o pie
să de balet, neapărat cu 
subiect și cu fir epic. Dacă 
de pildă, ni se înfățișează 
o nuntă, avem pretenția 
justificată de a vedea obi
ceiuri de nuntă veritabile 
(pentru că în sat eveni
mentul cunoaște într-ade- 
văr un ritual, o succesiune 
de momente artistice, al
tele de la sat la sat, și asta 
și dorim să vedem). Să nu 
ni se servească adică, în 
cadrul festivității, în reali
tate cu un specific anume, 
obiceiuri de la sărbătorile 
de iarnă sau de la seceriș. 
Și aceasta numai de dra
gul de a se realiza un spec-

ochiul pasionatului de fol
clor, dorim să vedem por
tul popular așa cum e el; 
să nu ni se arate, adică, 
tineri sărind în costume 
din garderobele teatrelor 
sau comandate la coopera
tivele de artizanat. Anul 
trecut, la Mamaia, vilegia- 
turiști străini fotografiau 
cu aviditate un grup de 
bucovineni îmbrăcați cu 
splendide pieptare tivite 
cu blăni de jder adevărate, 
nu imitații din material 
plastic. Ce interes ar pre
zenta însă opera unui 
„creator de costume", falsă, 
lipsită de gust, neavînd ni
mic cu recunoscuta distinc
ție a produsului autentic ?

In sfîrșit, un aspect mai

delicat al problemei, 
festivalul de folclor 
sînt aduși de fiecare dată 
artiști populari, care știu 
să cînte și să joace, ci e- 
chipe obscure care au 
vățat ca vai de lume 
dans de la instructor 
repertoriul deprins de 
cîntăreți improvizați cu 
radio și de pe discuri. Cei 
ce au urmărit „dialogul la 
distanță" au rămas decep
ționați de nivelul la care 
s-au prezentat aceleași re
giuni în cadrul festivalu
lui. Cu ocazia „dialoguri
lor", fiind vorba de o în
trecere, s-a căutat să se 
arate ceea ce e mai valoros 
intr-o regiune, s-au dat a- 
devărate „bătălii" pentru 
includerea în program a 
unuia sau a altuia dintre 
concurenți și în linii mari 
ni s-au oferit spectacole de 
înaltă ținută. Atunci fie
care organizator își adu
cea. aminte că în cutare 
sat izolat există zece dan
satori teribili sau un rap
sod fără egal. Cînd e vor-- 
ba de a merge la mare, 
unde nu se dau note, unde 
presa locală, ospitalieră, 
scrie oricum elogios, unde, 
în primul rînd, se poate 
realiza un concediu ideal, 
uităm de 
gherim. La mare trimitem 
taraful de 
care știe și cîteva bucăți 
populare și dansatoarele 
de la cutare club. Nu in
teresează ce va ieși, uitîn- 
du-se marea răspundere 
la care festivalul ne obligă.

In timp ce pe litoralul

nostru se desfășurau spec
tacolele respective, de pe 
un alt țărm aflat în cea
laltă extremitate a conti
nentului, ne soseau ecouri
le unui succes deosebit re
purtat de o formație fol
clorică românească in ca
drul festivalului 
dansează", 
Rotterdam, 
început să ne pară 
bișnuit,' dar de data aceasta 
artiștii aplaudați în Olan
da. aparțineau unui singur 
cămin cultural, aceluia din 
Stoicănești. Să nu reușeas
că o regiune întreagă să 
înjghebeze un spectacol ca 
lumea cînd dispune de ase
menea posibilități ? In ca
drul programului prezen
tat de regiunea Hunedoara 
s-au detașat net călușarii 
din Vinerea și fluierașii 
din Șugag, 
arta lor autentică și- ter
menul include și noțiunea 
de valoare. In schimb o 
așa zisă „nuntă pădure- 
nească" (jumătate din în
treg spectacolul) n-a reușit 
să fie decât o compilație 
deslînată la care și-au dat 
concursul echipele de dan
suri ale casei 
Ilia, grupul 
Deva, taraful 
tură din Ilia 
dansatori
Sebeș. E de neimaginat că 
ținutul pădurenilor, 
trător al unui port 
rară frumusețe, al 
muzici și al unor 
extrem de originale 
parabile doar cu 
din Țara Oașului, 
putea reprezenta 
propria ființă fără 
țările" de cele mai 
ori denaturate. Regiunea 
Suceava, care ocupă un 
loc fruntaș în „clasa
mentul” dialogurilor la 
distanță (revenim la acest 
termen de comparație fa
miliar marelui public) nu 
mai amintea nimic de ceea 
ce emoționase doar cu 
cîteva luni înainte tele
spectatorii.

Dacă organizatorii dan 
semne de plictiseală, făcînd 
totul ca din obligație, e 
bine să țină minte că pe 
spectatori nu rutina sau 
lipsa de ocupație îi aduce 
în staluri. Pe aceștia pa
siunea nu i-a părăsit și 
pasiunii lor trebuie să i se 
răspundă cu pasiune.

„Europa 
organizat la 
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Miron SCOROBETE

18,00 — In direct : Emisiune e- 
conomică. Perfectiona
rea pregătirii oadrelor 
în funcție de necesități
le economiei naționale.

18.30 — Pentru copii, filmul :
„Aventura veselă".

19,05 — Pentru tineretul școlar : 
„1 001 de întrebări".

19.30 — Telejurnalul de seară. 
19,50 — Buletinul meteorologic. 
20,00 — Aventurile lui Robin

Hood.
20.30 — Mari ansambluri: An

samblul de cîntecc și 
dansuri din Baia Mare.

21,00 — Seară de teatru : „Trei 
crai de la răsărit" — 
Comedie de Bogdan Pe- 
triceicu Hașdeu. Inter
pretează Teatrul d 
Stat „Viotor Ion Popa 
din Bîrlad. în pauză : 
Șah.

22.30 — Telejurnalul de noapte.

» TEATRUL NATIONAL „I. L. 
CARAGIALE" (sala Comedia) : 
CASTILIANA — 19,30, (sala Stu
dio) : REGINA DE NAVARA
— 19,30.
®
STAT : UN ȘIRAG DE PERLE 
(spectacol de folclor evreiesc)
— 20.
• TEATRUL „ȚĂNDĂRICĂ" : 
GULIVER ÎN ȚARA PĂPUȘI
LOR — io : 17.

TEATRUL EVREIESC

în ultimii ani, conceptul despre arta 
marionetei s-a schimbat fundamental : 
teatrul de marionete nu mai este pri
vit cu o curiozitate de bîlci ori ca sim
plu amuzament pentru copii. Pe măsura 
dezvoltării mijloacelor sale artistice, în 
conștiința publicului și a oamenilor de 
artă s-a produs treptat acea deplasare 
care face ca, astăzi, teatrului de păpuși 
să i se confere atributul de autentică 
artă scenică.

Păpușarul a încetat să fie un virtuos 
al unui sistem de animație, mînuitor al 
unui grup de păpuși cu care, pe rînd, 
să „joace" personajele repertoriului său. 
Virtuozitatea 
spectacolul modern calitățile obișnuite 
de interpret nu ajung. Față de mode
lul uman, păpușa și personajul devin 
eliptice : ea nu-l mai imită, „aidoma , 
ci îl reprezintă. Infinitele forme plastice 
pe care le îmbracă păpușa și nuditatea 
ideii ce trebuie s-o semnifice lapidar 
fac caduce mijloacele clasice de mînui- 
re. Realizarea rolului implică astăzi o 
nouă modalitate de interpretare care 
de cele mai multe ori trebuie desco
perită și experimentată pentru întîia

cultură pe care îl reprezintă astăzi spec
tacolul de păpuși. Imensul eforf, de pre
gătire și dezvoltare a talentului pe care 
îl presupune, pentru mînuitor, pășirea în 
tărîmul artei scapă deseori celui neavi
zat datorită faptului că acesta rămîne 
invizibil spectatorului. Și nevăzute rămîn 
uneori și problemele destinului său ar
tistic.

Nu mai pufin adevărat este și faptul 
că existența în Capifală a unui orest'- 
gios colectiv de păpușari — trupa Tea- 

. ..............  — a semănat în min- 
mulțumirea de a ști că

puncte 
de vedere

oară, perfecjionată și dusă pînă la desă
vârșire în, răstimpul pregătirii unei sin
gure premiere. Cîtă fantezie și forță de 
a concepe trebuie'să posede marione- 
tistul, ce uriașă capacitate de înnoire și 
ce. perfect exercifiu de măiestrie tre
buie să sfăpînească el pentru rostirea 
acestei imagini artistice singulare a ro
lului său, nerepetată poate nici o dată 
înainte, nici după. Păpușarul creează 
unicate. Munca lui este munca unui 
poet.

Maniera spectacolului în care o piesă 
este povestită și ilustrată cu ajutorul pă
pușilor este de mult .depășită. Ca o con
secință a ruperii genurilor și a tehnici
lor de mișcare și plastică care au ope
rat sinteza teatrală a spectacolului de 
păpuși modern s-a născut convingerea 
că în esenfă el reprezintă de fapt nu
mai modalitatea de a renunfa la un 
interpret unic — actorul — în favoa
rea unei nelimitate varietăți de înfăți
șare a personajului — prin păpușă.

Această
presupune stapînirea perfectă a multi
ple tehnici interpretative — dans, pro
ză, cînt — cunoașterea și înțelegerea 
profundă a culturii artei teatrale pentru 
a putea da valențe scenice sensurilor 
operei, dramatice.

Intr -un asemenea concept contempo
ran de teatru artistul păpușar încetează 
să fie un executant al unui meșteșug și 
devine — putem spune împrumutînd cu- 
vîntul — un coproduțător al imaginei 
artistice alături de regizor și pictor.

Am evocat imaginea păpușarului din 
teatrul contemporan de marionete pen
tru a sugera complexitatea actului de

Irului „Țăndărică 
tea multora 
avem la noi în țară unii din cei mai 
buni reprezentanți ai genului. Acest 
fel de a gîndi probabil că a condus și 
C.S.C.A. la confortabila părere că în do
meniul teatrului de păpuși „nu sînt 
probleme dificile" și că... stăm bine I 
Și existența multor teatre de păpuși 
din provincie este uitată. Totuși, cîfe 
din cele douăzeci de colective de pă
pușari pot fi numite „teatre profesio
niste" ? Abia cîteva, le numeri pe 'de
getele unei singure mîini : teatrul din 
Cluj, din Craiova, Constanța, poate încă 
două... atît I Dacă ne gîndim chiar la 
perspectiva teatrului „Țăndărică" pe 
care îl cunosc, în următorii 10—12 ani 
peste 70 la sută din actualele cadre se 
vor fi retras din munca artistică. Locu
rile vacante se completează la întîm- 
plare cu cadre improvizate. în nenumă
rate rînduri, personalități fruntașe ale 
mișcării noastre păpușărești au atras a- 
tenția forurilor superioare asupra aces
tei carențe. Ca simple paleative, spora
dic, s-au organizat cursuri de perfec
ționare care nu au atins însă decît mar
ginal problema reîmprospătării cadrelor.

Mi se pare regretabil că tocmai în 
domeniul artei marionetei, deși ceie 
douăzeci de teatre au însemnat un ele
ment cu totul nou în peisajul culturii 
artistice din țara noastră, s-a persistat 
și se persistă (și numai aici) în a nu a- 
plica cunoscutul principiu care în toate 
celelalte arte s-a aplicat cu perseve
rență și succes — acela că nu poate 
exista cultură a artei fără școală de artă.

în aproape toate țările socialiste 
există catedre care pregătesc viitori ma- 
rionetiști. Ideea înființării la noi a unei 
catedre de specialitate a fost îmbrăți
șată cu căldură de oameni de l.eatru 
printre care și conducerea Institutului 
„I. L. Caragiale”. Dar toate aceste bune 
intenții se lovesc de ani de zile de re
fuzul Ministerului Invățămînfuiui. Și e 
păcat. Pentru că de fapt există o școală 
românească a marionetei : de aproape 
10 ani, de la primul festival de mario
nete din București, Teatrul ,/Țăndărică" 
împreună cu alte cîteva trupe românești 
s-a afirmat și continuă să se afirme neîn
trerupt ca unul din fruntașii mișcării pă- 
pușerești internaționale.

Este de neconceput ca acești meșteri 
să nu transmită unei noi generații știința 
lor,. Trebuie ajutată mîna ostenită să în
demne o altă mînă nouă să născocească 
din nimic și vis mirificul univers al sce
nei de marionete.

• FANTOMAS CONTRA SCOTLAND YARD —
— cinemascop : PATRIA —
16,45 ; 19 ; 21,15. STADIONUL 
BUCUREȘTI — 9,30 ; 11,45 ;
21.15, MODERN — 8.30 ; 10,45 ; 
20,30, ARENELE LIBERTĂȚII 
mele trei cinematografe completarea Permanen
te). FEROVIAR — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ;
20.15. EXCELSIOR — 9,45; 12; 14;15; 16,30; 19 ;
21,15 (la ultimele două cinematografe completa
rea Albina românească — Apis Melifica Carpa
tina).
® FARAONUL — cinemascop — ambele serii : 
REPUBLICA — 9.15 ; 12,45 ; 16,30 ; 20.
O ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE: VICTO
RIA (completare Tovarășa) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45. CIRCUL DE STAT (completare 
Orizont științific nr. 8/1967) — 18 ; 20,30.
© RECOMPENSA — cinemascop : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 2 033 — orele 19,30), 
LUCEAFĂRUL - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45, GRĂDINA DOINA — 19 (la ambele com
pletarea Arhitectura universului). AURORA 
(completare Permanențe) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 19.
• PROCESUL DE LA VERONA : CENTRAL — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• NU-I PACE SUB MĂSLINI : CINEMATECA
— 10 ; 12 ; 14 : 16,30 ; 18,45 ; 21.
• SUS MIINILE, DOMNILOR POLIȚIȘTI! : 
CAPITOL (completare Tovarășa) — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45 ; la grădină — 19,30. GRI-

9,15 ; 11,30 ; 14 ; 
DINAMO — 20, 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
13 ; 15,30 ; 17,45 ; 
— 19,30 (la ulti-

VIȚA (completare 450 de ani de la tîrnosirea 
bisericii Mînăstirii Argeș) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16; 
18,30 ; 20,45.
9 SURCOUF, TIGRUL CELOR ȘAPTE MĂRI 
— cinemascop : FESTIVAL (completare Cance
rul metalelor) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
la grădină — 19,30. GLORIA (completare Ori
zont științific nr. 8/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18 ; 20,30, MELODIA (completare 23 August 
1967) — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.

STS
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9 CINE VOIA S-O UCIDĂ PE JESSIE : LUMI
NA (completare Examenul) — 9,15; 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45.
ffi PROGRAM PENTRU COPII: DOINA — 9; 10. 
© SINGUR PE LUME : DOINA (completare 
Costumul de ceremonie românesc) —■■ 11,30 ; 15 ; 
17,15 ; 20,30. BUZEȘTI (completare 23 August 
1967) — 15,30 ; 18. la grădină — 20,30.
• MEANDRE : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© DOI CĂPITANI — CHEMAREA DRAGOS
TEI — APARTAMENTUL — HANOI DE LA 
RĂSĂRIT LA ASFINȚIT — RĂSCRUCE —

PICTORIȚELE DIN UZDINSK — CVARTET — 
DACĂ AȘ FI ȘTIUT — GUSTAV ÎN ALAR
MĂ : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
© CASTELANII : GIULEȘTI (completare Per
manente) — 15,30 ; 18 ; 20,30. BUCEGI (comple
tare Sesiunea Marii Adunări Naționale) — 16 ; 
18,15 ; 20,30. la grădină — 19,30. FLOREASCA 
(completare Tînjeaua) — 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 MINUNATA ANGELICĂ si ANGELICA ȘI 
REGELE — cinemascop : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15 ; 19.
O CUM SĂ FURI UN MILION — cinemascop : 
DACIA (completare Mîinile pictorului) — 7,45— 
20,45 în continuare, ARTA (completare Gustav 
șahistul) — 15 ; 18 ; 20,45.
GA — 9,15 ; 11,45 ; 15,30 ;
0 ȘAPTE BĂIEȚI

la grădină — 19. VOL- 
_ . 18 ; 20,30.
ȘI O ȘTRENGĂRITĂ : 

CRÎNGAȘI (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Brașov) — 15.30; 
18 ; 20,30.
© CU BĂRBAȚII ESTE O ALTĂ POVESTE : 
UNIREA (completare Mărășești 1917—1967) — 16; 
18,15, la grădină — 20, RAHOVA (completare 
Fantezie cu șuruburi) — 15,30 ; 18. la grădină 
— 20.
© SPARTACUS — cinemascop (ambele serii) : 
TOMIS — 8 ; 11,30 ; 15 ; 18,30. la grădină — .19, 
FLAMURA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
® COMISARUL X —. cinemascop : FLACĂRA 
(completare Nota zece la sport) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• VIAȚA LA CASTEL: VITAN (completare

Vizita conducătorilor de nartid și de stat în re
giunea București) — 15 : 18.
® SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! : MIORIȚA 
(completare E mai bine așa) 
DRUMUL SĂRII (completare 
lor) — 15 ; 17,30 ; 20.
O UNDE ESTE AL TREILEA
(completare Neglijenta se
18 ; 20.
© ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE și 
NU SÎNT DEMN DE TINE : MOȘILOR — 15,30; 
19,30. la grădină — 19.
9 FEMEIA NECUNOSCUTA: COSMOS — 
15,30; 18 ; 20,30.
© CANALIILE : VIITORUL (completare Meta
morfoze) — 15,30 ; 18 ; 20,30. COTROCENI (com
pletare Neglijente mici, consecințe grave) — 
15,30 ; 18.; 20,30.
© CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — 
cinemascop : COLENTÎNA — 16 ;
PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
ti JANDARMUL LA NEW YORK
scop : PROGRESUL — 15,30 ; 18 ;
DINA PROGRESUL-PARC — 19.
® PANTERA NEAGRĂ — cinemascop : 
(completare Oameni deasupra norilor) —
18 ; 20,30, FERENTARI (completare Copilărie 
furată) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• CIMARON — cinemascop: GRĂDINA VITAN 
— 19.

— 15 ; 17,30 ; 20,
Muzeul pompieri-

REGE ?: MUNCA 
plătește) — 16 ;

18,15 ; 20,30,

20,30,
cinema-

GRĂ-

LIRA
15,30 ;

CENTENARA
BIBLIOTECII
ACADEMIEI
(Urmare din pag. I)

Universalitatea ort®? românești
(Urmare din pag. I)

inaccesibile marelui public, o selec
ție riguroasă ar constitui fondul 
virtual al unui amplu muzeu al 
sensibilității pla'stice românești. 
O activitate complexă a muzeogra
filor intr-un asemenea muzeu, în 
colaborare cu criticii și artiștii, cu 
editurile și presa, ar putea orga
niza, avînd la îndemînă mijloacele 
de difuzare ale civilizației actuale, 
mult așteptata revelare a școlii 
românești de artă în arena inter
națională.

Oricît de insolită, arta contem
porană are nevoie pentru a se 
putea afirma, de prestigiul uni
versal acceptat al unei tulpini ar
tistice bine constituite, al unei 
școli naționale. Pe ce tulpină se 
poate sprijini mișcarea noastră 
plastică actuală în conștiința eu
ropeană de pildă, cînd încă nu am 
făcut ceea ce trebuia pentru ca a- 
ceastă tulpină viguroasă existentă 
să devină o realitate universal cu
noscută ? Cunoaștem destul de 
bine configurația arenei plastice 
din unele țări europene. Cine 
ar putea afirma că Andreescu, 
Luchian, Pallady, Petrașcu sau 
Anghel de pildă, nu se află 
la cel mai înalt nivel al gus
tului artistic din această perioadă î,

Calitatea în artă nu e condiționată 
de „noutate" cu orice preț ; aparte
nența la „avangardă" nu conferă 
unei opere prioritate în domeniul 
valorii estetice. Andreescu în pe
rioada franceză nu se numără doar 
printre pictorii Barbizonului, ci 
reprezintă fără îndoială una din 
prezențele eminente ale școlii; 
Luchian are desigur multe întâl
niri la egalitate cu Manet sau Degas 
și nu numai în prestigioasa tehnică 
a uleiului. După cum alăttfri de 
Matisse, Marquet sau Bonnard, 
Pallady se conturează cu reala sa 
personalitate, cu particulara no
blețe ,a desenului și culorii sale. 
La fel, Paciurea sau- Anghel s-ar 
afia la valoarea lor în să
lile unde sînt expuși Rodin. 
Bourdelle sau Maillol... In oricare 
din "muzeele artei europene de la 
impresionism pînă astăzi, la 
Bruges, la Dresda, la Praga, Viena. 
Berlin sau Budapesta, fiecare din
tre cele treizeci de nume notorii; 
ale antologiei plastice românești., 
ar produce revelația unor surprin
zătoare virtuți de vibrație lirică 
și noblețe a expresiei. Fără a tinde 
spre limitele exasperate ale diver
selor „avangarde" succedate verti
ginos în arena artistică a veacului, 
evoluînd în făgașul gustului au
tohton măsurat și limpede, această

școală românească a cucerit re
marcabile trepte în inefabilul do
meniu al calității. Așadar, tulpina 
care poate da un suport și o ga
ranție spirituală artei noastre con
temporane, există. Va trebui însă, 
dacă vrem să beneficiem de acest 
privilegiu, să-i dăm putința de 
a-și cîștiga prestigiul pe care îl 
merită în lume.

Criticii și artiștii sînt în primul 
rînd interesați de a grăbi acest 
proces vital pentru desfășurarea 
normală a vieții noastre plastice, 
pentru realizarea unor legături 
mai bune cu publicul. De cunoaș- 

.terea și înțe’egerea fenomenului 
’formării și evoluției școlii româ
nești, ca și a întregii arte moderne, 
depinde receptivitatea publicului și 
în special a tinerei generații, la 
problematica unei arte contempo
rane autentice, de profundă respi
rație umanistă. încrederea în for
țele proprii, generată de conștiința 
valorii școlii noastre de artă, este 
singura energie morală capabilă 
să păstreze independența spirituală 
a mișcării plastice actuale, să o fe
rească de epidemia facilă a neo
logismelor, de criza impersonali
tății.

în ultimii ani, datorită celor cî- 
teva retrospective organizate, ge
nerația tînără a avut putința să

descopere existența unor ansam
bluri de pictură și sculptură re
marcabile, aparținând unor artiști 
insuficient reprezentați în muzee, 
și a căror adevărată măsură era 
astfel fatal ignorată. Realizarea 
unei ample retrospective a picturii 
românești din ultimii o sută- de 
ani, organizată pe etape și ten
dințe, ar demonstra existența unei 
arte plastice naționale cu o struc
tură unitară, cu o certă și auten
tică evoluție modernă. Ar apărea 
evident că nici una din etapele re
voluțiilor estetice europene nu au 
fost ignorate. Mai mult decît atît, 
unele dintre acestea au fost asimi
late din reală necesitate și inter
pretate creator, fără a ieși din fă
gașul gustului și concepției plas
tice autohtone. Ecourile expresio
nismului, ale cubismului, construc
tivismului și chiar ale suprarealis- 
mului, au păstrat în genere spiri
tul stenic și solar propriu tempe
ramentului nostru, evitînd trapele 
și convulsiile caracteristice altor 
meridiane. -Fără a fi etalate 
teoretic, au fost experimentate 
multiple ipostaze moderne ale de
senului și culorii. Expunerea aces
tor experiențe dintre cele două 
războaie, în ansamblul întregii pic
turi românești, ar interesa fără în

doială pe experimentatorii de as
tăzi, atît prin starea de spirit pe 
care o degajă cit și prin rezulta
tele obținute. S-ar putea deduce 
cît anume a fost fecund și cît a 
rămas desuet din aceste căutări. 
Și mai ales, trăgînd unele con
cluzii lucide, am putea intui, per
spectivele de viitor, resposabili- 
tățile și, de ce să nu o spunem, 
riscurile de a ține pasul cu vre
mea ta... O atare retrospectivă ar 
contribui substanțial la consolida
rea conștiinței școlii românești de 
artă. în același sens, s-ar pu
tea organiza expuneri compa
rate, cu lucrări existente în 
cabinetele 'de stampe ale mu
zeelor noastre, pe tema ca de 
pildă „desenul în a doua ju
mătate a sec. XIX în Europa", ex
puneri în oare desene de Grigo- 
rescu, Andreescu, Aman, ar apă
rea intr-un context mai larg, ine
dit. Nemaivorbind de unele expo
ziții Andreescu, Luchian, Pallady, 
Petrașcu sau Anghel, pe care sîn- 
tem datori față de memoria acestor 
mari artiști, să le deschidem la noi 
și în centrele de artă ale lumii. 
Revelația excepționalei lor perso
nalități creatoare, ar conferi șco
lii românești de artă prestigiul pe 
care virtual îl deține în ordinea 
valorilor spirituale ale lumii.

Am dori ca aceste rînduri, sem- 
nalînd anumite lacune, să deter
mine ecouri, să stimuleze dezba
terea multilaterală a aspectelor 
legate de cunoașterea și populari
zarea artei noastre plastice peste 
hotare.

:.'ZJ
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■fit
La expoziția deschisâ ieri în holul 

Bibliotecii Academiei
Foto : M. Cioc

în cadrul ședinței festive au transmis 
mesaje de salut și daruri Bibliotecii 
centenare oaspeții de peste hotare 
prezenți la adunarea festivă: prof. 
Djuza Radovich, directorul Bibliotecii 
Academiei Sîrbe de Științe și Arte din 
Belgrad, dr. Maria Dembovska, direc
toarea Bibliotecii Academiei de Științe 
a R. P. Polone, prof. dr. Werner 
Richter, directorul Bibliotecii Acade
miei de Științe din Berlin, L. Quincy 
Mumford, directorul Bibliotecii Con
gresului din Washington, prof. dr. 
Anghel Rugină, de la Universitatea din 
Boston, dr. Josef Stunvoll, directorul 
general al Bibliotecii Naționale din 
Viena, Elena Savova, directoarea Bi
bliotecii Centrale a Academiei de 
Științe din Bulgaria, Andre Masson, 
inspector general al Bibliotecilor din 
Franța, dr. Gyorgy Rozsa, directorul 
Bibliotecii Academiei de Științe a 
Ungariei, prof. Danzan, directorul ge
neral al Bibliotecii Academiei de Ști
ințe din R. P. Mongolă, prof. V. I. 
Sunkov, directorul Bibliotecii Acade
miei de Științe din Uniunea Sovietică.

De asemenea, s-a dat citire unor 
mesaje de salut transmise de persona
lități și foruri științifice de peste ho
tare și din țară.

Participanții la sesiune au vizitat 
apoi expoziția deschisă cu acest prilej 
în holul Bibliotecii Academiei. Sînt 
prezentate documente originale de 
mare valoare din istoria culturii ro
mânești — începîhd cu primele lucrări 
scrise și tipărite în țara noastră — 
vechi diplome voievodale cu sigilii și 
semnături originale, piese de numisma
tică, manuscrise muzicale originale ale 
clasicilor muzicii românești și străine, 
manuscrise originale ale scriitorilor 
noștri clasici și contemporani. Sînt ex
puse, de asemenea, documente ce 
oglindesc momente din istoria mișcării 
muncitorești din România și activita
tea Bibliotecii Academiei in anii con
strucției socialiste.

★
Luni după-amiază au început în 

aula Academiei lucrările sesiunii de 
comunicări și referate consaorate Cen
tenarului Bibliotecii Academiei Repu
blicii Socialiste Românie.

Lucrările sesiunii continuă.
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Sosirea unei delegații

O delegație de activiști ai Comi
tetului orășenesc București al 
P.C.R., condusă de tovarășul Du
mitru Popa, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid București, a plecat 
luni la Budapesta, unde va face o 
vizită la invitația Comitetului oră
șenesc de partid Budapesta al 
P.M.S.U.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, se aflau tovarășii Manea 
Mănescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C. al P.C.R., Ion Cos- 
ma, membru al C.C. al P.C.R., Ni-

colae Ionescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

Erau prezenți Jozsef Vince, am
basadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★

La aeroportul Ferihegy, delegația 
a fost întîmpinată de Karoly Ne
meth, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Budapesta al P.M.S.U. A fost de 
față Dumitru Turcuș, ambasadorul 
României la Budapesta.

(Agerpres)

de activiști ai
Luni a sosit în Capitală o dele

gație de activiști ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, condusă de A.D. 
Skaba, secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, face o vizită în ța
ra noastră în schimb de experiență.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost întîmpinată de 
Manea Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Iliescu, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

În după-amiază aceleiași zile, to^, 
varășul Manea Mănescu, membru’ 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a primit 
delegația de aetivișți ai P.C.U.S., 
condusă de A. D. Skaba.

La primire au participat tovară
șii Ion Iliescu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Nicolae loneseu, ad
junct de șef de secție la CC. al 
P.C.R.

A fost prezent I. A. Iliuhin, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România 
Buaurești

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dv. de 
naștere, vă transmit felicitările mele cele mai cordia
le și vă doresc sănătate și fericire personală.

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

București
Vă felicit cordial cu ocazia celei de-a 65-a aniversări 

a zilei dv. de naștere și vă doresc sănătate și activitate 
îndelungată.

■

(Agerpres)

tovarășii Simion Bughici, 
al C.C. al P.C.R., șef de 
C.C. al P.C.R., Nicolae

activiști

vizita în țaraContinuîndu-șl 
noastră, delegația Partidului Comu
nist din Belgia, condusă de tovară
șul Marc Drumaux, vicepreședinte 
al partidului, a vizitat Combinatul 
chimic de la Ișalnița, Uzinele

a plecat spre patrie
Delegația de activiști ai Partidu

lui Popular Revoluționar Mongol, 
condusă de O. Teleihan, membru 
al C.C. al P.P.R.M., șeful Secției 
construcții a C.C. al P.P.R.M., care, 
ța invitația Comitetului Central al 
P.C.R., a făcut o vizită in țara 
noastră în schimb de experiență, a 
plecat luni spre patrie.

Pe aeroportul Băneasa, delegația 
a fost condusă de tovarășii Aldea 
Militaru, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție, și Alexandru Bucur, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid Au 
fost prezenți T. Ghenden, ambasa
dorul R. P. Mongole la București, 
și-membri ai ambasadei.

(Agerpres)

„Electroputere" din Craiova, Șan
tierul Sistemului hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile de Fier, 
întreprinderea agricolă de stat Se- 
garcea și Muzeul de artă al Olte
niei.

în cinstea delegației, Ansamblul 
artistic de stat „Nicolae Bălcescu" 
a prezentat un spectacol folcloric în 
sala Teatrului Național din Cra
iova.

Luni dimineața, delegația a fost 
primită la Comitetul regional Ol
tenia al P.C.R. Cu acest prilej, to
varășul Gheorghe Petrescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Oltenia al 
P.C.R., a înfățișat activitatea și 
preocupările actuale ale organiza
țiilor de partid, precum și realiză
rile obținute de oamenii muncii din 
regiune în aplicarea hotărîrilor ce
lui de-al IX-lea Congres al P.C.R.

în timpul vizitei, delegația a fost 
însoțită de tovarășul 
fan, prim-adjunct de 
la C.C. al P.C.R.

La invitația C.C. al P.C.U.S., luni 
a plecat la Moscova, în schimb de 
experiență, o delegație de activiști 
ai Partidului Corpunist Român, 
condusă de tovarășul Mihail Flo- 
rescu, membru al C.C. ăl P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de

membru 
secție la 
Ionescu, 

adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid. Erau 
prezenți membri ai ambasadei Uni
unii Sovietice la București.

(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Buaurești
Domnule Președinte al Consiliului de Miniștri,
Este pentru mine o mare cinste de a vă transmite 

dv. și guvernului român sincere felicitări cu prilejul 
alegerii Excelenței Sale, domnul ministru al afacerilor 
externe Corneliu Mănescu, oa președinte al Adunării 
Generale a Națiunilor Unite.

Este, de asemenea, o datorie plăcută pentru mine de 
a vă exprima, cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a 
zilei dumneavoastră de naștere, cele mai bune urări 
pentru o activitate îndelungată și rodnică' spre binele 
țării dv.

K. G. KIESINGER
Cancelar Federal al Republicii

Federale a Germaniei

Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Andrei Ște- 
șef de secție

(Agerpres)

Abdol Reza Pahlavi
Luni șeara, a sosit în țara noas

tră, întf o vizită de prietenie, Al
teța Sa Imperială prințul Abdol 
Reza Pahlavi, fratele Șahinșahului 
Iranului.

înaltul oaspete și persoanele care 
îl însoțesc au fost întîmpinați la 
aeroportul Băneasa de Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, Ni
colae Giosan, președintele Consi
liului superior al agriculturii, Ion 

■ Drăgan, secretar general la Consi
liul de Miniștri, Petru Burlacu, ad
junct al ministrului 
terne, alte persoane 
mâne.

Au fost prezenți,
Iranului la București, S.H.V. Sanan- 
daji, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

afacerilor ex- 
oficiale ro-

ambasadorul

B ug urești
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a dumneavoas

tră, aș dori să vă exprim felicitările 
din partea poporului somalez și a 
urîndu-vă să trăiți o viață lungă și 
mai înaltă considerație și salutări.

cele mai sincere 
mea personal, 
fericită. Cu cea

MOHAMED IBRAHIM EGAL 
Primul ministru al Somaliei

botanic al Universității •

Turneul interna
Ofrâna/ de volei

La Institutul 
din București au început luni dimi
neața lucrările Colocviului național 
pentru cartarea florei și vegetației Car- 
paților, organizat de Academie în cola
borare cu Ministerul Învățămîntului, 
Consiliul Superior al Agriculturii, Mi
nisterul Economiei Forestiere și Comi
tetul de Stat pentru Geologie.

Participants — botaniști, fitogeo- 
logi, geografi, pedologi, agronomi, sil
vicultori, dezbat modul de realizare a 
trei opere de specialitate : „Atlasul co- 
rologic al florei Carpaților", „Harta de 
vegetație a Carpaților la scara 
1 : 200 000“ și „Harta Vegetației Româ
niei la scara 1 :1 000 000“. Ele vor pre-

zenta răspîndirea tuturor speciilor de 
plante în zona Carpaților, unitățile de 
vegetație ale acesteia și, respectiv, eta
jele de vegetație pe întreg cuprinsul 
țării.

Alături de alte lucrări similare — 
harta geologică, harta pedologică, hăr
țile climatice — cele puse în discuție 
în cadrul acestui colocviu vor completa 
baza științifică necesară valorificării și 
ocrotirii bogățiilor naturale din Car- 
pații românești. Totodată, ele vor oferi 
date interesante pentru întocmirea unor 
opere de sinteză pe plan internațional 
care privesc atît lanțul carpatic în în
tregime, cît și continentul european.

(Agerpres)

JOSEF KLAUS
Cancelar Federal al Republicii 

Austria

de la Cluj <u

c r o n
Luni seara, președintele Consi

liului Național al Cercetării Știin
țifice, Roman Moldovan, a avut o 
întrevedere cu un grup de oameni 
de știință de peste hotare care par
ticipă la colocviul „Tehnici de cal
cul și calculatoare", ce are Iog la 
București sub egida C.N.C.S.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat. într-o atmosferă prietenească, 
au participat Traian Dudaș, secre
tar general al C.N.C.S., acad. Ni- 
colae Teodorescu, prof. Mihai 
gănescu, și prof. Alexandru Spă- 
taru, șefi de comisii.

Cu acest prilej, a avut loc 
schimb util de păreri în probleme 
actuale ale producerii și utilizării 
calculatoarelor electronice și 
marea cadrelor de specialiști 
acest domeniu.

★
Luni după-amiază a sosit în 

pitală Wataro Kanno, ministrul co
merțului internațional și industriei 
al Japoniei, cu soția, care va face 
o vizită în țara noastră, la invitația 
ministrului comerțului exterior al 
Republicii Socialiste România. 
Oaspetele este însoțit de consilieri 
și experți. La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, membri ai conducerii acestui 
minister, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, con-

Dră-

un

for- 
în

Ca-

| MiHASL SEVASTOS I
Duminică, 24 septembrie 1967, a 

încetat din viață scriitorul Mihail 
Sevastos.

Născut la 2 august 1892, la Boto
șani, Mihail Sevastos a urmat cursu
rile Facultății de drept a Univer
sității din Iași. Manifestîndu-se 
din primii ani ai activității sale 
publicistice și literare printr-o ati
tudine democratică, el se afirmă și 
își dezvoltă personalitatea în ca
drul redacției revistei „Viața Ro
mânească". Ani îndelungați, Mihail 
Sevastos a îndeplinit funcția de 
secretar de redacție, contribuind 
printr-o muncă asiduă și entuzias
tă, alături de Garabet [brăileanu, 
Mihail Sadoveanu, George Topîr- 
ceanu. Otilia Cazimir, Demostene 
Botez, la promovarea unei litera
turi inspirate din realitatea socie
tății românești, din viața și fră- 
mîntările poporului nostru,

Aceeași orientare progresistă a 
caracterizat activitatea sa ulterioa
ră și în perioada colaborării la 
ziarele „Adevărul" și „Dimineața". 
Mihail Sevastos a condus cu pri
cepere și spiritul de dăruire ce-i 
era propriu săptămînalul „Adevă
rul literar și artistic".

Concomitent cu o bogată acti
vitate publicistică, Mihail Sevas
tos s-a făcut remarcat și în cali
tate de autor al mai multor volu
me de poezii și proză. Culegerea 
„Rime sprintene" îl situează prin
tre reprezentanții poeziei epigra- 
matice și umoristice. Cărțile urmă
toare. printre care „Aventurile din 
strada Grădinilor", „Camioneta 
verde", „Monografia orașului Plo
iești" distinsă cu Premiul Acade
miei Române, denotă aria largă de 
preocupări a scriitorului.

După eliberarea țării de sub ju
gul fascist, Mihail Sevastos devine 
membru al Partidului Comunist 
Român și își continuă cu forțe noi 
munca publicistică și literară. Un 
deosebit interes prezintă opera sa 
de memorialist. Volumul „Amintiri 
de la Viața Românească", prin nu
meroasele informații cu caracter 
inedit pe care le aduce, completea
ză imaginea unei perioade impor
tante din cultura noastră. Mo
mente esențiale, profiluri literare, 
sînt evocate cu talent și subtilă 
pătrundere psihologică. A mai pu
blicat, de asemenea, volumele de 
poezii „Cronici rimate" și „Ver
suri".

Mihail Sevastos a avut o activi
tate susținută și în domeniul tra
ducerilor, tălmăcind din operele 
lui Lev Tolstoi, Cehov, Șolohov.

Activ pînă în ultimele clipe, Mi
hail Sevastos a lucrat la volumele 
„Amintiri de la Adevărul literar" 
și „Culisele palatului regal", aflate 
în manuscris.

încetarea sa din viață constituie 
o grea pierdere pentru literatura 
română, la a cărei dezvoltare a 
contribuit cu statornicie.

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 

ROMÂNIA
Corpul neînsuflețit al scriitorului 

Mihail Sevastos va fi depus la 
Casa Scriitorilor din Calea Victo
riei nr. 115, marți, 26 septembrie, 
ora 18. Accesul publicului : marți, 
între orele 18—20 și miercuri, în
tre orele 9,30—12. Adunarea de do
liu va avea loc miercuri, 27 sep
tembrie, ora 12. iar înhumarea în 
jurul orei 13, la Cimitirul Belu.

unor întreprinderi ro- 
comerț exterior. Au 

Akyra Shigemitsu,

ducători ai 
mânești de 
fost de față 
ambasadorul Japoniei la București, 
și membrii ambasadei.

★
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație economică și co
mercială sudaneză condusă de mi
nistrul comerțului și aprovizionării 
din Sudan, Ahmed al Sayed Ham- 
mad, care, la invitația ministrului 
comerțului exterior al Republicii 
Socialiste România, va face o vizită 
în țara noastră. La sosire, pe aero
portul Băneasa, delegația a fost în
tîmpinată de Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, 
membri ai conducerii acestui 
ni ster, 
Ministerul Afacerilor Externe, 
ducători ai unor întreprinderi ro
mânești de comerț exterior.

în aceeași zi, ministrul sudanez, 
însoțit de membrii delegației, a a- 
vut o întrevedere cu ministrul co
merțului exterior, 
Gheorghe Cioară a 
rea oaspetelui, un < 
nele restaurantului 
lace".

nea Gheorghiu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă. Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., oameni de 
artă și cultură, un numeros public. 
Se aflau prezenți Ryszard Ho- 
szowski, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Poloniei la București, 
șefi ai unor misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diplomatic 
La spectacol au asistat membrii 
unei delegații de cineaști polonezi, 
printre care și protagoniștii filmu
lui prezentat 
Mikolajewska 
rora publicul 
primire.

— actorii Kristina 
și Jerzy Zelnic, că- 
le-a făcut o caldă

CLUJ (redacția ziarului „Făclia"). — 
Dacă în prima zi a Turneului interna
țional de volei de la Cluj „capul de 
afiș" l-a constituit întîlnirea România — 
Bulgaria, luni, spectatorii au așteptat cu 
vie nerăbdare meciul dintre Japonia și 
Bulgaria. Jocul a fost de o rară spec
taculozitate, japonezii mai ales etaiînd 
o întreagă gamă de procedee tehnico- 
tactice. Deosebita putere de luptă, dar, 
mai al|Bs, finețea combinațiilor au fă
cut ca balanfa victoriei să încline, pe 
deplin merit, de partea formației Japo
niei. Cu excepfia primului set, voleiba
liștii bulgari — evident obosiți după 
disputa grea din prima zi contra Româ
niei — nu au reușit să reziste, în spe
cial, în jocul la fileu. Scor final 3-—1 
(7-15, 15-10, 15-4, 15-12).

în deschidere, s-au disputat meciu
rile România — România (tineret) 3—0 
și Polonia — R. D. Germană 3—0.

Astăzi au loc înfîlnirile : Bulgaria — 
România (tineret), U.R.S.S. — R. D. 
Germană și România — Japonia.

de 
mi- 

funcționari superiori din 
con-

. după care, 
oferit, în onoa- 
dineu în saloa- 

„Athenee Pa-

*
în cursul dimineții de luni, Theo 

Burauen, primarul orașului Koln 
— R. F. â Germaniei, președintele 
Consiliului de administrație al 
Societății de tîrguri și expoziții 
Koln, și dr. Robert Krugmann, 
directorul acestei societăți, care se 
află în vizită în țara noastră, au 
avut întrevederi cu Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, și 
vicepreședinte 
merț. Au fost 
ambasadei R. 
București.

Hristache Zambeti, 
al Camerei de Co
de față membri

F. a Germaniei
ai 
la

★
Delegația Comitetului Central

U.T.C., condusă de Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., care a 
participat la întîlnirea consultativă 
de la Varșovia 
membre ale 
s-a înapoiat

al

a organizațiilor 
F.M.T.D. din Europa, 
în Capitală.

★
de Stat pentru Cul-Comitetul 

tură și Artă a organizat luni seara, 
la Cinematograful „Republica" din 
Capitală, un spectacol de gală cu 
filmul polonez „Faraonul", Au luat 
parte Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Mih-

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 27, 28 și 29 septembrie. în
tară: Vreme în general fru
moasă si călduroasă, mai ales 
la începutul intervalului. Cerul 
va fi variabil, mai mult senin 
în sudul tării. Izolat vor cădea 
oloi sub formă de averse în ju
mătatea de nord-vest a tării. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cu
prinse între 5 si 15 grade, iar 
maximele între 20 si 30 de gra
de. Ceată locală. în București : 
Vreme în general frumoasă și 
în încălzire. Cerul va fi varia
bil. Vint slab. Temperatura în 
general staționară.

★ j
Luni dimineața a părăsit Capi

tala, indreptîndu-se spre patrie, cu
noscutul fizician englez Patrick 
Bleckett, laureat al premiului No
bel, președinte al Royal Society 
din Marea Britanie, care, lainvi- 
tația Prezidiului 
blicii Socialiste 
o vizită în țara 
portul Băneasa, 
a fost condus de acad. Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de știință. A fost 
de față Sir John Chadwick, amba
sadorul Marii Britanii la București.

★

„O viață de om“ se intitulează 
expoziția artistei maghiare Zinner 
Erzsebet, care a fost deschisă luni 
'seara la Galeriile de Artă din str. 
Brezoianu," în cadrul relațiilor de 
colaborare dintre Uniunea Artiști
lor Fotografi din Ungaria și Asoci
ația Artiștilor Fotografi din Româ
nia.

MllNE TELEVIZIUNEA 
TRANSMITE

ÎNTRE DOUĂ ETA
PE DE CAMPIONAT, 
cinci partide interna
ționale — dintre care 
trei oficiale, în cadrul 
cupelor europene — 
vin să sustragă pen
tru o zi atenția pasio- 
naților fotbalului de la 
lupta din clasament. 
Acesta este progra
mul de miercuri, zi 
care — treptat, trep
tat — cuprinde tot mai 
des nenumărate ase
menea întîlniri:

Steaua București — 
F. C. Austria Viena, 
în „Cupa cupelor" (re
turul), Petrolul Plo
iești — Dynamo Za
greb, în „Cupa orașe
lor tîrguri") (returul). 
Trakia Plovdiv — Ra
pid București, în 
„Cupa campionilor eu
ropeni" (turul), Turcia 
(tineret) — România 
(tineret) la Eskilșehir 
(joc amical). U.R.S.S. 
(juniori) — România 
(juniori) la Odesa 
(joc amical). Să sperăm

că reprezentanții noștri 
vor avea comportări 
demne, mal cu seamă 
echipa Steaua, care 
are la activ o victorie 
cu 2—0 asupra viene- 
zilor, deci o opțiune 
serioasă asupra califi
cării pentru optimile 
de finală ale competi
ției.

ÎNTÎLNIREA DIN
TRE STEAUA ȘI F.C. 
AUSTRIA se va dispu
ta pe stadionul Repu
blicii, cu începere de 
la ora 15,45, sub con
ducerea unei brigăzi 
de arbitri greci, avînd 
la centru pe T. Lat- 
sios. La Ploiești, par
tida va fi arbitrată de 
Orhan Gonul (Turcia).

IERI DUPĂ-AMIA- 
ZĂ a părăsit țara lo
tul reprezentativ de ti
neret, cu destinația Es- 
kilșehir. în meciul cu 
selecționata similară a 
Turciei va evolua o 
formație alcătuită din 
următorul lot care a

(Urmare din pag. I)

re-

(Agerpres)

Academiei Repu- 
România. a făcut 
noastră. Pe aero- 
oaspetele britanic

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Echipele bucureștene Rapid și 
Steaua susțin mîine meciuri ofi
ciale în cadrul „Cupei campioni
lor europeni" și respectiv „Cupei 
Cupelor". Rapidiștii întâlnesc la 
Plovdiv formația bulgară Trakia. 
Steaua joacă la București, pe sta
dionul „Republicii”, partida 
vanșă cu F.C. Austria.

Televiziunea română ne comu
nică : Incepînd din jurul orei 
15,45 vor fi transmise pe „micul 
ecran" aspecte dia meciul de la 
București, iar de la ora 17,30 as
pecte din partida de la Plovdiv.

• în runda a 12-a a turneului 
candidatelor la titlul mondial de șah. 
Alexandra Nicolau a cîștigat la No
vara, Kozlovska a învins-o pe Aron
son. Restul partidelor s-au întrerupt, 
în clasament conduce Stadler cu 9 (2) 
puncte, urmată de Aleksandria și 
Kussnlr cu 7,5 (1) puncte, Satu- 
lovskaia 7 (1). Nedelkovici și Koz
lovska 6,5 puncte și două partide 
întrerupte, Nicolau 6.5 puncte și o 
partidă întreruptă etc.

• Turneul internațional de șah de 
la Varna s-a încheiat cu victoria 
jucătorilor Kavalek (Cehoslovacia), 
Minici (Iugoslavia) și Sergheivski 
(U.R.S.S.), clasați pe primul loc la 
egalitate, cu cîte 9,5 puncte. Popov 
(Bulgaria) a totalizat 8,5 puncte, fiind 
urmat de Pîdevskl (Bulgaria), 
Ciocîltea (România), Nejmedinov 
(U.R.S.S.) și Kolarov (Bulgaria), cu 
cîte 8 puncte.

■ Cea de-a 14-a ediție a tradițio
nalului cros international dotat cu

făcut deplasarea : Con- 
stantineșcu și Nicules- 
cu (portari), Anca, Boc, 
Dinu, Alecu și Velea 
(fundași), Lupulescu, 
Strîmbeanu și Angeles- 
cu (mijlocași), Schiopn, 
Domide, Dumitrache, 
Dcmbrovschi, Cuper- 
man și Dumitriu III 
(înaintași).

IN CONTINUAREA 
PREGĂTIRILOR PEN
TRU TURNEUL
U.E.F.A. 1968 (în Fran
ța), juniorii noștri vor 
evolua mîine la O- 
desa. Lotul pleacă azi 
și cuprinde pe următo
rii jucători (născuți 
după 1 septembrie 1949, 
dată valabilă la tur
neul internațional) : 
Bărbulcscu și Vidao 
(portari), Floareș, Du
mitru, Diaconu, Ispir 
și Viciu (fundași). E- 
tem, Rizea și Gotlieb 
(mijlocași). Petreanu, 
Ciutao, Iordănescu, 
Schwartz, Gh. Nicolae 
și Biliboacă (atacanți).

premiul „Rude Pravo" a fost cîștigată 
de sovieticul Ivan Sepșa, care a rea
lizat pe 6 000 m timpul de 17’05”4/10. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Gaston Roelants (Belgia) 17’07”4/10, 
Serafudinov (U.R.S.S.) 17’07”9/10, Gra
ham (Anglia) 17’08”2/10 etc.

• în vederea tentativei pe care in
tenționează să o facă pentru doborîrea 
recordului mondial al orei deținut de 
Riviere cu 47,347 km, ciclistul francez 
Jacques Anquetil și-a continuat pre
gătirile pe velodromul din Besanțon. 
El a parcurs
distanța de 45,775 km.

® Turul ciclist al Bulgariei 
tinuat cu desfășurarea etapei 
pe distanța Burgas—Sliven (138 km).
Primul a trecut linia de sosire iugo
slavul Pavlik cronometrat în 3h 44'52”. 
în clasamentul general individual 
conduce Venczel cu 27h 38’10” ur
mat la 2’35” de Koțev (Bulgaria).

în timp de o oră

a con-
a 11-a

Intre timp ne-am apropiat de 
sat, alcătuit din case ridicate pe pi
loni pentru a fi ferite atit de atacu
rile tigrilor, cit și de torentele vije
lioase ce se rostogolesc din munți, 
însoțit de mai mulți locuitori, intru 
într-o casă, care oferă o imagine 
grăitoare a frumuseții arhitecturii 
populare. Totul crește în înălțime 
treptat, intr-o suită de planuri și 
linii ce se pierd pe nesimțite una 
într-alta. E un întreg, unde ceva 
în plus sau în minus ar strica e- 
chilibrul 
creată de 
care și-a 
muncă. E 
tenită ca 
tre ei. O 
izvorită din dorința de a trăi îm
preună a acestor oameni hărțuiți 
de natura aspră de la care au smuls 
cu greu rodul unei munci trudnice.

în jurul vetrei de onoare, rezer
vată oaspeților, gazda, Ha Gong 
Hoa, ne vorbește cu însuflețire. 
Pentru el, ca și pentru compatrio- 
ții săi, viața adevărată începe o dată 
cu proclamarea republicii. Au ur
mat anii de. bătălie pentru apăra
rea independenței, apoi scurta pe
rioadă de pace, iar acum lupta îm
potriva agresiunii americane „Nu 
uitați — spune interlocutorul nos
tru — că deși ne aflăm într-o re
giune izolată, pe aici a trecut unul 
din drumurile ce duceau la Dien

Bien Phu. Mulți dintre noi am 
deschis ochii asupra lumii adevă
rate acolo, luptînd cu arma în 
mînă pentru o patrie care ne este 
mamă bună nouă, tuturor”.

Gîteva date și cifre oferite de

Am vizitat și alte case și în toate 
am descoperit comori artistice. Fie
care om este, în felul său, un meș
ter popular. Totul e sculptat, chiar 
și unele ustensile de fiecare zi, 
ale căror forme reflectă natura în

In inima
arhitectural. E o casă 
întreg satul, în care fie- 
adus contribuția sa în 
de-altfel o tradiție moș- 
oamenii să se ajute în- 
solidaritate emoționantă

reprezentanții districtului vin în 
sprijinul acestei realități. Pămân
tul distribuit tuturor, unelte agri
cole moderne, pe care au fost în- 
vățați să le mânuiască muncind o- 
goarele in comun, un sistem per
fecționat de irigații, posibil doar 
în cadrul cooperativei — toate con
cretizate în două recolte pe an, 
puțuri de apă potabilă forate, li
chidarea paludismului și analfabe
tismului, două plăgi care de obi
cei sini amintite împreună.

mijlocul cărora trăiesc "acești oa
meni. Iar bambusului i s-au găsit 
o mie și una de întrebuințări — 
sub formă de impletifturi artistice 
de tot felul, pereți despărțitori 
ce-ți dau impresia unor orgi, vase 
de diferite mărimi, instrumente 
muzicale. Dar thaii sînt neîntrecuți 
și în meșteșugul țesutului și al bro
deriilor. Am văzut una din tine
rele fete ale satului țesînd la un 
război simplu, dar original, o eșar
fă ce-i va Împodobi vestmântul de

nuntă. Alesăturile sînt atit de 
complicate, nuanțele de culori atit 
de diverse, incit e nevoie de multă 
măiestrie și migală pentru a le 
realiza. însă An — cum îi spune 
fetei — nu are de ce să se gră
bească. Logodnicul său, Ha Cong 
Ung, luptă împotriva agresori
lor americani. Plină de mîndrie 
ea îmi arată ultima scrisoare pri
mită de la el. ,E scrisă în dialect 
thai, în alfabetul propriu al aces
tei populații. Zgîrcit în amănunte, 
tânărul ostaș lasă să se întrevadă 
printre rînduri că unitatea sa apă
ră cum se cuvine cerul patriei. 
„Despărțirea noastră e dureroasă 
și pentru tine și pentru mine. Vi
sul nostru de a fi împreună e încă 
îndepărtat, dar cu atit vom fi mai 
fericiți cînd el se va împlini în 
zilele victoriei. Poți oare să te gîn- 
dești la tine, cînd pământul tău e 
atacat de dușmani, cînd trebuie să 
lupți împotriva lor ?“ Am redat 
acest fragment din scrisoare, cu 
îngăduința celei căreia îi era adre
sată, deoarece e semnificativ pen
tru felul de a gîndi și simți al a- 
aestor populații care se consideră 
una cu poporul vietnamez, avînd 
aceeași patrie, în apărarea căreia 
și-au trimis cei mai buni fii.

Sînt sentimente ce au fost în
crustate în stinca steiurilor, acolo 
unde zboară doar vulturii, de că
tre aceste populații care în Viet
namul socialist și-au regăsit pro
pria lor istorie și demnitate.
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Dezbaterile de 
politică generală

NEW YORK 25. — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite: Datorită faptului că 
trei din cei patru oratori care au 
luat cuvîntul luni dimineața în 
cadrul Adunării Generale a 
O.N.U., la reluarea dezbaterii po
litice generale, au fost reprezen
tanții unor state din Africa — res
pectiv Lesotho, Ghana și Republi
ca Sud-Africană — problemelor a- 
cestui continent le-a revenit pon
derea cea mai mare.

Primul ministru al statului Le
sotho, Lebua Jonathan, s-a ocupat 
de anumite probleme specifice ale 
acestei țări — una din cele mai 
sărace din lume — înconjurată din 
toate părțile de un vecin puternic 
și bogat, Republica Sud-Africană, 
datorită cărui fapt se vede în si
tuația de a întreține cu acesta re
lații de natură economică și de 
altă natură. Aceasta nu înseamnă 
însă că Lesotho intenționează să 
renunțe la individualitatea sa na
țională. Statele mici pot aduce o 
contribuție esențială în domeniul 
relațiilor internaționale, a subliniat 
el, adăugind : „Poporul nostru nu 
s-a străduit timp de un secol să-și 
dobîndească independența, pentru 
ca în prezent să intre din nou în 
anonimat și uitare

Alegerea ca președinte al actua
lei sesiuni a reprezentantului 
României constituie mai presus de 
toate o recunoaștere a meritelor po
litice ale acestei țări, care și-a 
cîștigat respectul întregii lumi, a 
spus la începutul cuvîntării sale 
J. W. K. Hartley, vicepreședinte al 
Consiliului național al eliberării 
din Ghana. Trecînd apoi în revistă 
evoluția continentului african în 
ultimul deceniu, el a declarat că 
aceasta s-a caracterizat prin elibe
rarea de sub colonialism a majo
rității teritoriilor acestui continent, 
dar că partea de sud a Africii ră- 
mîne încă sub controlul unor colo
nialiști și rasiști înveterați și că 
„vîntul prefacerilor" pare a se fi 
oprit pe malurile rîului Zambezi. 
Popoarele africane, cît și prietenii 
lor nu pot îngădui alianța pericu
loasă care pare a se închega în 
sudul Africii și care îi unește pe 
rasiștii de la Pretoria, pe colonia
liștii portughezi și pe rebelii din 
Rhodesia.

Conducătorul delegației R.S.A., 
ministrul afacerilor externe, Hil- 
gard Muller, care a încercat să 
răspundă la acuzațiile aduse și să

justifice politica guvernului său, 
și-a rostit discursul în fața unui 
auditoriu compus din numai cîteva 
persoane, întrucît marea majorita
te a delegaților, în frunte cu cei 
africani, au părăsit sala în semn 
de protest față de politica de a- 
pabtheid.

După ce și-a manifestat satisfac
ția că pentru prima oară fotoliul 
prezidențial este ocupat de repre
zentantul unei țări socialiste, Va
clav David, ministrul de externe al 
R. S. Cehoslovace, s-a ocupat de o 
serie de probleme ale situației in
ternaționale. El a arătat că bom
bardamentele americane contra 
Republicii Democrate Vietnam 
constituie „o nesocotire completă a 
normelor general recunoscute ale 
relațiilor internaționale". Spriji
nind poziția R. D. Vietnam și 
F.N.E. din Vietnamul de sud, 
el a declarat că revine S.U.A. 
să facă primul pas și să pună ca
păt bombardamentelor, „în loc de 
a pune condiții" și de a apela la 
Națiunile Unite, care nu sînt com
petente să se ocupe de această pro
blemă. Conducătorul delegației ce
hoslovace a' expus apoi poziția gu
vernului său în problema orientu
lui apropiat, a securității europene, 
a neproliferării armei atomice și 
alte probleme politice internațio
nale. El și-a manifestat adeziunea 
față de propunerile sovietice pri
vind necesitatea încheierii unei 
convenții asupra interzicerii folo
sirii armelor nucleare și a urgen
tării definirii noțiunii de agre
siune. Vaclav David a evidențiat, 
de asemenea, necesitatea ca ac
tuala sesiune să-și îndrepte cu 
precădere atenția asupra pregătirii 
declarației cu privire la interzice-? 
rea folosirii forței în relațiile in
ternaționale și-cu privire la depli
na expresie legală a dreptului po
poarelor la autodeterminare.

★

înainte de deschiderea ședinței 
de luni dimineața a Adunării Ge
nerale, biroul adunării a hotărît în 
unanimitate să recomande comple
tarea ordinii de zi definitive cu 
cele două puncte propuse de A. 
Gromîko în cuvîntarea sa de vi
neri, privind „încheierea unei con
venții asupra interzicerii folosirii 
armelor nucleare" și „necesitatea 
urgentării definirii agresiunii în 
lumina actualei situații internațio
nale".

După primul 
tur al 
canîanalelor»

Deși peste 40 la sută din cele 
15 milioane de alegători che
mați duminică la urne pentru 
alegerea a 1 771 consilieri ge
nerali s-au abținut de la vot, 
rezultatele parțiale ale primu
lui tur de scrutin sînt deosebit 
de semnificative.

Datele anunțate de ministrul 
de interne, Christian Fouchet, 
indică un progres simțitor al 
Partidului Comunist Francez, 
anumite progrese ale Comitetu
lui de acțiune al celei de-a 5-a 
republici și poziții staționare 
sau ușoare regrese ale celorlalte 
formațiuni politice. In 1111 can
toane' (din totalul de 1771 în 
care au avut loc alegeri), Parti
dul Comunist Francez a obținut 
26,30 la sută din voturi, Fede
rația stîngii democrate și socia
liste — 21,55 la sută, Comitetul 
de acțiune al celei de-a 5-a re
publici — 18,53 la sută, Centrul 
democratic — 8,10 la sută, 
Partidul socialist unificat — 
2,43 la sută, diverși moderați — 
10,33 la sută, iar cei fără aparte-

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS 

DE LA AL. GHEORGHIU

ACTIVITATEA PREȘEDINTELUI ADUNĂRII GENERALE
Luni la prînz, președintele Adună

rii Generale, Comeliu Mănescu, a a- 
vut, Ia sediul O.N.U., o întrevedere 
cu ministrul afacerilor externe al 
Franței, Couve de Murville, conducă
torul delegației franceze la actuala se
siune a Adunării Generale.

Tot luni, președintele Adunării Ge
nerale, Comeliu Mănescu, a avut o 
întîlnire cu ministrul afacerilor ex
terne al R.A.U., Mahmud Riad, șeful 
delegației R.A.U. la cea de-a XXlI-a 
Sesiune a Adunării Generale.

Ambele întîlniri s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

★
Ministrul afacerilor externe al Ce-

hoslovaciei, conducătorul delegației 
cehoslovace la actuala sesiune, Vaclav 
David, a oferit luni, la sediul repre
zentanței permanente a Cehoslova
ciei la O.N.U., un dejun în onoarea 
președintelui Adunării Generale, 
Comeliu Mănescu.

★
Conducătorul delegației române 

la cea de-a XXII-a sesiune a Adu
nării Generale, Mircea Malița, a 
participat la dejunul oferit de 
Maurice Couve de Murville, mi
nistrul afacerilor externe al Fran
ței, în cinstea conducătorilor unor 
delegații participante la prezenta 
sesiune.

nență la vreun partid — circa 
13 la sută.

In cinci din cele șase noi 
departamente ale regiunii pa
riziene, candidații comuniști 
au obținut de la primul tur 
cel mai mare număr de vo
turi. Acest progres evident 
este remarcat de presa franceză. 
„Succesele din regiunea parizia
nă nu pot fi subestimate, scrie 
„Paris Jour". Ele exprimă o ne
mulțumire netă față de politica 
economică și socială". Agenția 
France Presse apreciază pro
gresul partidului comunist ca cel 
mai remarcabil fapt al alegeri
lor cantonale. Acest progres al 
comuniștilor, de altfel așteptat
— menționează ziarul „Combat"
— „este plin de învățăminte 
pentru viitoarele consultări".

In legătură cu rezultatele pri
mului tur de scrutin, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Francez, Waldeck Rochet, a. de
clarat că ele reprezintă un'suc
ces important pentru toate for
țele de stingă. El a relevat că 
alegerile au indicat faptul că 
francezii condamnă politica an
tisocială a actualului guvern. 
Waldeck Rochet a adresat un 
apel partidelor de stingă de a 
proceda in al doilea tur de scru
tin la desistarea reciprocă a 
candidaților lor în favoarea can
didatului stîngii cel mai bine 
plasat în primul tur.

Concluziile definitive ale 
consultării electorale nu vor 
putea fi trase decît după 
acest tur de scrutin, care va a- 
vea loc duminica viitoare. Dar 
tendințele deja conturate ale 
primului tur permit să se între
vadă orientarea corpului electo
ral francez.

Concomitent cu cantonatele, 
au avut loc duminică și alegeri 
legislative parțiale în trei de
partamente, unde rezultatele din 
martie a.c. fuseseră invalidate. 
Cele trei mandate de deputați 
în competiție au fost cîștigate 
de opoziție ; două au revenit 
partidelor de stingă și unul cen
trului democratic. Comentatorii 
apreciază că în acest mod, majo
ritatea parlamentară de care 
dispune guvernul rămîne foarte 
slabă.

POLITICA „VIDULUI" Șl VIDUL M POLITICI
După cum au anunțat a- 

gențiile de presă, la în
ceputul acestei luni la Lon
dra s-a semnat un acord 
secret de colaborare între 
Anglia și S.U.A., prin care 
se preconizează crearea 
de baze militare în bazi
nul Oceanului Indian. Ne
gocierile s-au purtat pe 
marginea unor măsuri con
crete privind atît caracte
rul bazelor cît și reparti
zarea cheltuielilor între cei 
doi parteneri.

Tfema construirii de baze 
militare comune în zona a- 
rătată a fost abordată de 
mai multă vreme. încă la 
sfîrșitul anului trecut se a- 
junsese la o înțelegere prin 
care Marea Britanic a con
simțit să transfere Statelor 
Unite dreptul de a construi 
(singure sau împreună cu 
partenerul lor) baze mili
tare pe insulele de sub 
stăpînire engleză — Alda- 
bra, Deroches, Farquar și 
Diego Garcia situate în O- 
ceanul Indian.

Adepții creării acestor 
baze vorbesc adesea de „i- 
nevitabilitatea prezenței ur 
nor forțe militare ariglor. 
americane" în acea parte 
a lumii. Interesul țărilor 
respective de a-și crea noi 
puncte de sprijin în această 
regiune geografică, consi
derată ca „zonă vitală și 
nesigură" pentru ele, este 
determinat de marile schim
bări petrecute în lume, în 
ultimii ani. Anglia, ca ur
mare a mișcării de elibe
rare națională a popoarelor, 
este departe de a mai pu
tea controla — ca pe vre
muri — vaste spații a- 
fro-asiatice ; noile state,

independente, născute pe 
ruinele fostelor imperii 
coloniale, își afirmă' cu 
tot mai multă tărie pre
zenta activă în viața 
internațională, ca și vo
ința de a-și dezvolta e- 
conomia și a face noi pași 
pe calea progresului social, 
iar mișcarea de eliberare 
națională, lupta popoarelor 
pentru independență cu
nosc o amploare fără pre
cedent. Evident, cercurile 
colonialiste, departe de a 
recunoaște noile realități, 
fac tot ce stă în putință 
spre a frîna acest proces 
istoric și a-și menține ve
chile privilegii coloniale.

în acest context, cercurile 
militariste din S.U.A. au 
văzut în situația tot mai 
precară a Angliei în a- 
ceastă parte a lumii, un 
prilej pentru a-și promova 
propriile lor teluri. Recu
lul Angliei de pe vechile 

. ei poziții — afirmă aceste 
cercuri — a , creat în zona 
respectivă un „vid-de pu
tere", ce se cere pasămite 
umplut cît mai repede. A- 
ceste tendințe de a ocupa 
pozițiile partenerului. _ au 
fost înlesnite "și-de - faptul 
că economia engleză face 
față cu greu cheltuielilor 
necesitate.. dș,,"(< prezență 
militară puternică în sud- 
estul asiatic;*' Este pen
tru prima <^tă cînd An
glia, care 'altădată își 
apăra cu vehemență cuce
ririle împotriva „aliatului” 
de peste ocean, acceptă a- 
ceastă colaborare. Anglia 
pune la dispoziție bazele 
pe care le mai deține în 
această parte a lumii, iar 
S.U.A. va contribui cu bani 
și tehnică militară la dez-

fără echivoc că prezența 
bazelor militare străine în 
Oceanul Indian nu are alt 
scop decît „tinerea sub 
control a transformărilor 
politice care ar putea in
terveni în regiunile Asiei 
și Africii".

Politica bazelor militare 
pe teritorii străine este tot 
mai mult dezaprobată și 
respinsă de popoare. Sînt 
cunoscute protestele pe 
care le ridică prezența ba
zelor militare americane pe 
teritoriile unor state vest- 
europene. Marocul a evacuat 
încă în 1963 bazele militare 
străine de pe teritoriul 
său ; Turcia a respins ce
rința S.U.A. de a transfera 
pe teritoriul ei bazele 
militare americane din Li
bia. La Tripoli s-a încheiat 
o primă etapă a tratative
lor libiano-americane în 
vederea lichidării bazei de 
la Wheelus Field, conside
rată de Pentagon printre 
cele mai importante o- 
biective militare ameri
cane in străinătate.

în conștiința opiniei pu
blice se înrădăcinează tot 
mai adînc convingerea că 
bazele militare ale imperia
lismului sînt o sursă per
manentă de încordare și 
înveninare a relațiilor in
ternaționale, un generator 
permanent de conflicte, o 

«4 . amenințare la adresa in-
•■^Cu toate că., strategii an- dependenței și suveranită- 
glo-am^cani-calculau că .ții popoarelor. Singura so

luție coreSpUnzgțoare inte
reselor popoarelor este des
ființarea bazelor militare pe 
teritorii străine ca o condi
ție esențială a statornici
rii unor relații normale 
între state.

voltarea lor. Interesant 
este că nu numai în Ocea
nul Indian se petrece a- 
ceastă „rotație". Același 
lucru este pe cale să se 
producă în insula Malta, 
altădată sub deplină auto
ritate britanică și unde în 
prezent ancorează tot mai 
des vasele flotei a 6-a a- 
mericane. în protectoratul 
englez Bahrein au și sosit 
cîteva nave militare ame
ricane.

în referirile despre pro
iectatele baze militare din 
Oceanul Indian, oficialități 
și ziare din S.U.A. și 
Anglia nu uită să adauge 
că ele ar urmări scopuri 
„defensive" pentru apăra
rea unor „interese majore" 
în această parte a lumii. 
Despre ce interese e vorba 
se deduce din rolul pe care 
urmează să-1 aibă aceste 
baze. După cum au re
marcat nu puțini comen
tatori, de pe insulele res
pective ș.e pot ;ține sub 
amenințare atît statele din 
sud-estu! 'asiatic cît și a- 
celea din estul Africii, se 
pot susține mai îndeaproape 
guverne aservite cercurilor 
imperialistec-ias-în. „cazuri 
urgente" de .pe aceste baze 
se poate interveni rapid 
pentru înăbușirea mișcări
lor de,Yeliberaje națională 
ăjjopoarelor. x-t- .••■'?

folosirea acestor „locuri 
comode și sigure" — cum 
sînt numite minusculele 
insule din Oceanul Indian 
— le poate asigura posibi
litatea de a acționa în li
niște, reacțiile de protest 
nu au întîrziat să apară. 
Presa indiană a subliniat Dumitru POPA

Reuniunea Fondyfes
Monetar International

RIO DE JANEIRO 25 (Agerpres). 
— Luni s-a deschis la Rio de Ja
neiro (Brazilia) cea de-a 22-a se
siune anuală a Fondului Monetar 
Internațional și a guvernatorilor 
Băncii Mondiale. Participă 800 de 
delegați, între care și miniștri de 
finanțe din principalele țări occi
dentale. Timp de patru zile, cît vor 
dura lucrările acestei reuniuni, vor 
fi discutate problemele privind 
crearea de lichidități adiționale pe 
calea „extragerilor speciale", așa 
cum s-a hotărît la recenta întîlnire 
de la Londra a grupului ■ „celor 
zece", precum și reforma F.M.I.

Reuniunea a fost inaugurată prin- 
tr-o cuvîntare rostită de președin
tele Braziliei, Arthur da Costa e 
Silva, care și-a exprimat speranța

că hotărîrile ce vor fi adoptate vor 
ține seama de caracteristicile eco
nomiilor diferitelor țări membre ale 
F.M.I. Brazilia, ca țară în curs de 
dezvoltare, a spus Costa e Silva, are 
nevoie de diversificarea exporturi
lor sale cu scopul de a depăși sta
diul actual de simplu vînzător de 
materii prime pe piețele țărilor dez
voltate.

în cuvîntul său, Pierre Paul 
Schweitzer, directorul general al 
F.M.I., a subliniat că problema 
care se pune în prezent este aceea 
de a se stabili dacă există o pe
nurie de lichidități și în caz afir
mativ în ce cantități ar fi necesare 
după intrarea în vigoare a acordu
lui la care s-a ajuns în cazul „ce
lor zece".

Astăzi poporul yemenit sărbătorește cinci ani de la proclamarea Republicii 
Arabe Yemen. Instaurarea tinerei republici din Peninsula Arabă a avut loc 
la 26 septembrie 1962, în urma răsturnării monarhiei feudale de către un 
grup de ofițeri patrioți. în fotografie: Vedere din Sanaa, capitala Yemenului

Convorbiri 
economice 
româno-ungar©

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — 
La 25 septembrie a.c. au început la 
Budapesta convorbirile dintre Ma
xim Berghianu, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării din 
România, și Pardi Imre, președin
tele Comisiei de Stat a Planificării 
din Ungaria, cu privire la colabo
rarea economică dintre cele două 
țări, pe perioada 1971—1975. La 
convorbiri participă, de asemenea, 
specialiști.

ITALIA - în favoarea dezvol
tării relațiilor comerciale

A

dintre Est-Vest
ROMA 25. — Corespondentul A- 

gerpres N. Puicea transmite: La 
Universitatea din Triest a avut loc 
o conferință consacrată dezvoltării 
schimburilor comerciale între țările 
Europei occidentale și țările din 
Europa răsăriteană. Au participat 
economiști și experți din diferite 
țări europene. în referatele pre
zentate cu acest prilej au fost ilus
trate puncte de vedere care con
verg spre necesitatea intensificării 
relațiilor comerciale și economice 
între Vest și Est, spre lărgirea sfe
rei de colaborare și cooperare eco
nomică, subliniindu-se, totodată,

dezvoltarea pozitivă a acestor re
lații în ultimii ani.

într-o cuvîntare rostită cu acest 
prilej, Mario Zagari, subsecretar la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Italiei, a arătat că guvernul italian 
a susținut acțiunea de dezvoltare 
a relațiilor comerciale cu țările 
socialiste. El a subliniat totodată 
că este necesar să se acționeze cu 
fermitate pentru utilizarea instru
mentelor moderne de cooperare 
economică, cum sînt acordurile in
dustriale, tehnico-științifice și fi
nanciare.

Miișistral comerțului in
terior (d României, Mihail Le
vente, a vizitat expoziția comerțului 
interior „Ratio ’67“ de la Leipzig, uni
tăți comerciale din Berlin, Leipzig, 
Halle și Magdeburg, la invitația mi
nistrului pentru comerț și aprovizio
nare al R. D. Germane, Giinter. Siebert. 
In încheierea vizitei, luni a fost sem
nat un protocol care prevede extin
derea schimburilor de mărfuri între 
cele două țări. Cu ocazia semnării 
protocolului, a avut loc un cocteil la 
ambasada Republicii Socialiste Româ
nia.

Valul de inundații care a cuprins Me
xicul și Texasul, în urma trecerii ura
ganului Beulah, necesită urgente mă
suri de salvare a populației de pe 
întreg teritoriul de la sud de Rio 
Grande. în fotografie: Un copil de 
3 ani salvat împreună cu alte .16 per
soane de echipajele elicopterelor 
care acționează în regiunea fermelor 

inundate. (Matamoros — Mexic)

„feveyor-5" și-a în- 
trempl temporar activi
tatea. Specialiștii Laboratoru
lui de propulsie cu reacție de la 
Pasadena (California) au imobili
zat printr-un semnal transmis de 
pe Pămînt toate circuitele sondei 
lunare „Surveyor—5“, pentru ca 
aceasta să poată rezista ce
lor două săptămîni de noapte lu
nară. „Surveyor—5“’ care a a- 
selenizat lin la 10 septembrie, a 
transmis pe Pămînt 18 006 foto
grafii — mai mult decît dublul 
imaginilor transmise de două 
sonde lunare americane asemănă
toare precedente. Specialiștii din 
Pasadena speră că vor reuși ca 
„Surveyor-5“ să-și reia activitatea 
peste două săptămîni, cînd va în
cepe ziua lunară.

Președintele Mexicului a semnul tratatul privind de- 
nuclearizarea feericii Latine. Ministerul de Externe al Mexicului 
a anunțat că președintele țării, Gustavo Diaz Ordaz, a semnat tratatul privind 
interzicerea armelor nucleare în America Latină. Senatul mexican a ratificat 
tratatul la 12 septembrie, Mexicul devenind prima țară care a procedat la 
aceasta, iar președintele Ordaz este primul șef de stat care l-a semnat. înainte 
ca documentul să intre în vigoare, el trebuie să fie aprobat de toate țările 
Americii Latine și sprijinit de cele cinci puteri nucleare.

IlCCîd. Frontul de eliberare a sudului ocupat al Yemenului (F.L.O.S.Y.) 
și Frontul național de eliberare (F.N.L.) au căzut de acord să formeze un gu
vern de tranziție în Aden și celelalte teritorii ale Arabiei de sud, anunță agenția 
M.E.N. După cum s-a mai anunțat, în capitala R.A.U. au loo convorbiri între 
conducerile F.L.O.S.Y și F.N.L.

Cei de-al'XVHI-lea Congres astronautic internațional 
a început luni la Belgrad, sub patronajul președintelui Tito. La lucrări parti
cipă experți în astronautică — fizicieni, chimiști, biologi, astronomi, juriști, 
medici, din mai multe țări ale lumii. Din Republica Socialistă România parti
cipă o delegație condusă de acad. Elie Carafoli, președintele Comisiei de 
Astronautică a Academiei, vicepreședinte al Federației Internaționale de 
Astronautică.

Președintele Pakistanului, mareșalul flyub Khan, a 
sosit luni la Moscova într-o vizită oficială, la invitația guvernului sovie
tic. în aceeași zi, el a avut întrevederi cu Alexei Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și cu Nikolai Podgomîi, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. Tot luni au început convorbirile sovieto-pakistaneze 
în cadrul cărora — după cum arată agenția TASS — sînt abordate probleme 
ale extinderii în continuare a relațiilor bilaterale și probleme internaționale de 
interes comun.

La Washington a luat sfîr?it cea de'a 12_a reuniune consultativă 
a miniștrilor de externe din țările membre ale O.S.A. Convocată Ia propunerea 
Venezuelei, reuniunea a adoptat o rezoluție îndreptată împotriva Cubei sub 
pretextul că această țară ar încuraja și organiza „acțiuni subversive" în Ame
rica Latină. Recomandările rezoluției au fost atenuate, potrivit agenției France 
Presse, de „reticențele unora care se opun cu fermitate tuturor imixtiunilor, 
chiar și din partea O.S.A., în treburile interne ale unei țări (Mexic și Chile)", 
precum și de caracterul consultativ al reuniunii. într-o încercare de a izola 
Cuba, S.U.A. au propus întocmirea unei „liste negre" cuprinzînd firmele din 
țările occidentale care fac comerț cu Cuba. Propunerea a fost însă respinsă. 
O altă recomandare privind boicotarea navelor care fac escală în porturile Cubei 
a fost adoptată în urma unor dezbateri descrise ca „dure" de agențiile de presă. 
Chile, Columbia, Ecuador, Mexicul și Uruguayul s-au abținut la votarea acestei 
recomandări.

Todos1 Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
l-a primit pe ministrul industriei și comerțului internațional al Japoniei, 
Wataro Kanno, aflat în prezent la Sofia, cu care a avut o convorbire referi
toare la probleme ale colaborării economice dintre cele două țări. Ministrul 
japonez a luat parte la înființarea secției japoneze a Camerei de Comerț a 
R. P. Bulgaria, care urmează să se ocupe de probleme ale colaborării econo
mice și tehnico-științifice bulgaro-japoneze.

Simpozionul filmului ariistic cu tema ..Spiritul revoluției în 
arta cinematografică socialistă" se desfășoară la Praga. Participă delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Iugoslavia, Ungaria, U.R.S.S. Din partea Asoci
ației cineaștilor din țara noastră participă o delegație alcătuită din regizorul 
Manole Marcus și creatorul de filme de animație Bob Călinescu.

losip Broz Tito, președintele R. S. F. Iugoslavia, a primit luni 
pe membrii delegației parlamentare turce, conduse de Ferruh Bozbeyli, preșe
dintele Adunării Naționale, cu care a avut o convorbire prietenească.

La 25 septembrie, la Strasbourg și-a reluat lucrările cea de-a 
19-a sesiune ordinară a Adunării consultative a Consiliului Europei, organizație 
care grupează 18 state din Europa occidentală. Parlamentarul britanic Maurice 
Edelmann a prezentat un raport în care, printre altele, denunță metodele 
antidemocratice ale actualului guvern militar de la Atena. Raportul subliniază 
necesitatea ca Adunarea consultativă să ceară guvernului grec să respecte 
libertățile și să revină la o structură parlamentară. în raport au fost salutate 
inițiativele care merg pe linia destinderii între Est și Vest.

„Leul din Sun Marco", premiul pentru „cel mai bun periodic 
de popularizare cinematografică", a fost decernat revistei românești „Cinema", 
de Mostra cărții și periodicelor de cinema și televiziune din cadrul celui de-al 
XXVI-lea Festival internațional al filmului de Ia Veneția.

CONAKRY 25 (Agerpres). — La 
25 septembrie la Conakry s-a des
chis al 3-lea Congres al Partidu
lui Democrat din Guineea, la lu
crările căruia participă 2 000 de 
delegați și oaspeți de peste hotare. 
Din partea C.C. al Partidului Co
munist Român la lucrările Con
gresului participă o delegație în 
frunte cu Petre Blajovici, membru 
supleant al Comitetului Executivei 
C.C. al P.C.R. Congresul va face bi
lanțul rezultatelor obținute în do
meniul economic, cultural și social 
în cei nouă ani care au trecut de 
la eliberarea țării și va stabili sar
cini noi pentru activitatea viitoare.

Aplicații ale ■ 
trupelor sovietice

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
După cum anunță ageriția TASS, 
în Ucraina și Bielorusia au loc a- 
plicații ale trupelor sovietice. Cu 
acest prilej, duminică au sosit de
legații ale armatelor din R. P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.P.D. 
Coreeană, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, R.P. Polonă, conduse de 
miniștrii apărării. Delegația Repu
blicii Socialiste România este con
dusă de generalul-colonel Ion Io- 
niță, ministrul forțelor armate. De
legațiile armatelor din R.S.F. Iu
goslavia șl R. P. Ungară sînt con
duse de locțiitorii miniștrilor a- 
părării.

MOZAMBIC

Bilanțul celor 
trei ani de 
luptă împo
triva domina
ției coloniale

DAR-ES-SALAAM 25 (Ager
pres). — Eduardo Mohdlane, 
președintele Frontului de elibe
rare din Mozambic (FRELIMO), 
a făcut presei o declarație în 
care s-a referit la succesele ob
ținute de forțele patriotice în cei 
trei ani care au trecut de la în
ceperea luptei armate împotriva 
autorităților colonialiste portu
gheze. „Astăzi, poporul mozam- 
bican_ a proclamat în unanimi
tate începerea luptei generale 
armate împotriva colonialismu
lui portughez, pentru obținerea 
independenței depline a Mozam- 
bicului", a spus el. Primele deta
șamente înarmate ale FRELIMO 
au declanșat lupta împotriva 
trupelor colonialiste portugheze 
la 25 septembrie 1964. Folosind 
împotriva poporului mozambican 
armament din cel mai modern, 
obținut sub formă de ajutor din 
partea unor țări membre ale 
N.A.T.O., autoritățile colonialiste 
portugheze au pus Ia cale o se
rie de represiuni pentru a înă
buși lupta de eliberare națională 
a poporului mozămbican. în 
urmă cu trei ani, cînd poporul 
s-a ridicat la lupta pentru inde
pendența țării sale, FRELIMO 
dispunea de numai 250 de lup
tători înarmați. FRELIMO 
controlează în prezent peste 33 
Ia sută din teritoriul țării. De
tașamentele FRELIMO, a ară
tat el, au scos din luptă în 
cei trei ani care au trecut de la 
începerea ostilităților armate 
peste 2 000 de soldați pertughezi. 
In aceeași perioadă au fost dis
truse sau avariate 120 mașini mi
litare, 6 avioane, un mare număr 
de arme automate, provenind 
din țările occidentale.

Paralel cu lupta armată îm
potriva autorităților colonialiste, 
Frontul de eliberare din Mozam
bic desfășoară în regiunile eli
berate o vastă activitate pen
tru organizarea unei noi admi
nistrații. Pretutindeni sînt con
stituite cooperative agricole, in
stituții medicale. Pînă în pre
zent, în regiunile eliberate au 
fost înființate 100 școli n»i, în 
care învață circa 10 000 copil.
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