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Cînd m-am apropiat de 
cetate, cîțiva oameni su- 
pravegheați atent de unul 
din membrii echipei de 
cercetare, arheologul Ma
tei, consolidau cu grijă 
ruinele de piatră. Ploua 
mărunt, dar oamenii nu 
observau nimic, căufînd
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LUCRĂRILOR AGRICOLE
DE TOAMNA

Constantin IFTODI
vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole 

de Producție

Sosirea toamnei găsește oamenii 
muncii de pe ogoare antrenați în exe
cutarea multiplelor lucrări din acest se
zon. Toate campaniile agricole sînt de
osebit de importante și de urgente. 
Cea de toamnă deține primatul atît 
datorită complexității, cit și volumului 
mare de lucrări care sînt de executat.

Recoltatul culturilor tîrzii a început în 
toate regiunile. Datorită muncii harnice 
a țărănimii, pe total, aceste lucrări sînt 
cu 5—7 procente mai avansate decît 
în perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Bune rezultate au fost obținute 
/a strinsul florii-soarelui, lucrare reali
zată, pe țară, în proporție de 80 la sută, 
fiind încheiată în regiunea Suceava și 
pe terminate în regiunile lași, Bacău, 
Oltenia și București. Intrucit nu în toate 
unitățile s-au folosit combinele, treiera
tul este rămas în urmă și de aceea se 
impune o intensificare a acestei lucrări, 

în- 
în-
ra- 
de
a-

La sfecla de zahăr recoltatul se 
cadrează, în general, în graficele 
tocmite cu fabricile de zahăr, în 
port cu stadiul culturii și capacitățile 
prelucrare. Trebuie acordată toată 
tenția recoltării corecte, sortării pe mă
rimi și conservării sfeclei pînă la li
vrare, în așa fel îneît să nu se înre
gistreze'pierderi prin deshidratare.

Recoltarea celei mai importante cul
turi de toamnă — porumbul—s-a inten
sificat în regiunile Suceava, Oltenia, 
lași, lucrarea executîndu-se pe mai mult 
de jumătate din suprafața cultivată. Da
torită condițiilor naturale și a hibri
zilor folosiți, stadiul de coacere 
este diferit de la o unitate la alta și

al 
de

VITEAZUL" 
doilea spărgător 
gheață construit 
la Oltenița

cuiînd va sosi în portul deIn 
reședință Constanța cel de-al doi
lea spărgător de gheață românesc 
— „Viteazul”, realizat de construc
torii de la șantierul naval Oltenița.

Spărgătorul de gheață, care se 
deplasează cu o viteză de circa 
13,5 noduri pe oră, este destinat 
să asigure circulația navelor pe 
Dunăre între Sulina și Brăila și să 
acorde ajutor navelor maritime și 
tluviale sub orice pavilion, care se 
află în apele teritoriale ale Româ
niei. Instalațiile și aparatele mo
deme, materialele și procedeele 
superioare folosite la construcție 
asigură navei o automatizare com
plexă și o exploatare rațională.

(Agerpres)

chiar de la o tarla la alta. De aceea 
necesar să se 
turilor cu un 
respunzător și 
jele pe care 
jeze culturile 
regiunile din 
tarlale unde porumbul este copt, se ma
nifestă tendința de a amîna recoltatul 
pînă la sfîrșitul acestei luni sau înce
putul lui octombrie. Este o practică 
greșită, izvorîfă dintr-o tradiție care nu 
mai este actuală. Culfivîndu-se hibrizi 
timpurii porumbul a dat în copt mai 
devreme. în regiunea Mureș-Autono- 
mă Maghiară se motivează, pe alocuri, 
că masa folieră încă nu s-a uscat. Dar 
la un control efectuat mai îndeaproape 
se poate constata că știulejii sînt copfi, 
boabele au un conținut mic de umi
ditate. Recoltatul se poate executa cu 
condiția bunei depozitări a știuleților.

In toate regiunile a început și recol
tatul cartofilor, orezului, legumelor de 
toamnă, fructelor, strugurilor și celorlal
te culturi. In cooperativele agricole din 
unele regiuni mai nordice s-au declan
șat și însămînțările de orz, secară și 
grîu și se pregătește, de asemenea, pa
tul germinativ pentru culturile de toam
nă, ca și ogoarele adinei.

Această gamă complexă de lucrări 
la ordinea zilei în agricultură reclamă 
din partea conducerilor de cooperative 
agricole, uniunilor cooperatiste, specia
liștilor din unitățile agricole și de la 
consiliile agricole o perfectă coordo
nare a acțiunilor din toate sectoarele 
in așa fel îneît executarea acestora să 
se desfășoare în timp cît mai scurt și 
de bună calitate. Penfru aceasta pla
nurile operative, întocmite de unități, 
trebuie urmărite zilnic și depuse efor
turi pentru îndeplinirea lor. Să fie com
bătută practica unor unități care se 
preocupă doar de porumb și negli
jează culturile de pe suprafețele mai 
mici. Sigur, trebuie stabilită cu discer- 
nămînt, în raport cu condițiile locale, 
ordinea de executare a lucrărilor.

Porumbul este principala plantă de 
cultură și ocupă cele mai mari supra
fețe. De aceea trebuie să se bucure 
de prioritate la recoltat. Dar anul tre
cut unele cooperative agricole din re
giunile Bacău, Brașov și altele pe consi
derentul că sfecla de zahăr și cartofii 
stau bine în pămînf au amînaf recoltarea 
lor.
lor 
ceea 
degradarea acestor produse. Deci toate 
culturile trebuie să se bucure de aten
ția cuvenită, iar lucrările să se facă cu 
discernămînt. Bineînțeles trebuie să se 
înceapă cu strînsul recoltei de pe su
prafețe ce urmează a se însămînța cu 
culturi de toamnă. Și în această privință 
este necesar să se aibă în vedere unele 
învățăminte din anul trecut. In ' regiu-

grăbească recoltarea 
grad de maturitate 
mai ales de pe suprafe- 
urmează să se însămîn- 
de toamnă. îndeosebi în 
Transilvania, deși există

Venind ploile toamnei scosul 
a fost apoi îngreunat mult, 

ce a provocat, pe alocuri,

(Continuare în pag. a HI-a)

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Vă exprimăm dumneavoastră și poporului frate român 
mulțumiri pentru felicitările trimise cu prilejul sărbătorii 
naționale a poporului coreean tt a 19-a aniversare a creării 
Republicii. Populare Democrate Coreene.

Sîntem încredințați că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre popoarele țărilor noastre se vor întări și dezvolta pe 
baza principiilor internaționalismului proletar, în lupta co
mună împotriva forțelor agresive ale i"; 
frunte cu cel american, i 
lismului și urăm poporului român noi succese în lupta 
pentru prosperitatea și dezvoltarea țării.

KIM IR SEN
Secretar General al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele cabinetului de miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene
TOI EN GHEN

Președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreeane

imperialismului, în 
pentru triumful marii cauze a socia- 

sa

a prof. dr. Anghel N. Rugină
Marți la amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, a primit 
pe prof. dr. Anghel N. Rugină, origi
nar din România, în prezent pro
fesor de științe economice și finan
ciare la Universitatea 
— S.U.A., președintele

de consilieri economici ai guver
natorului statuliii Massachusetts, 
care se află într-o vizită în Ro
mânia.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, a 
participat tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit marți la a- 
miază pe Alteța Sa Imperială, prin
țul Abdol Reza Pahlavi, care se 
află într-o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au par
ticipat Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Gri- 
gore Geamăna, secretarul Consiliu-

munca culturală

tori români la

lui de Stat, și Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior al A- 
griculturii.

A fost prezent, de asemenea, 
S. H. V. Sanandaji, ambasadorul 
Iranului la București.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a oferit un dejun în 
cinstea Alteței Sale Imperiale, 
prințul Abdol Reza Pahlavi.

(Agerpres)

Centenară și sărbătorită astăzi 
ou respectul cuvenit evenimente
lor ce au marcat evoluția și îm
plinirea spiritualității românești, 
Biblioteca Academiei nu repre
zintă numai un lăoaș în rafturile 
căruia de-a lungul a zece decenii 
s-au alăturat milioane de to
muri. Dacă timp de un secol ;— 
în clădirea mai întîi modestă, cu 
ferestrele dînd în însăși inima 
orașului și mai apoi în moderna 
construcție ce pare o adevărată 
oază printre copacii ce își pierd 
vîrsta în timp — cărțile, revistele, 
ziarele, manuscrisele ar fi intrat 
numai pentru a alcătui acel patri
moniu național al tipăriturilor 
încă ar fi fost prea puțin. Biblio
teca Academiei nu a tezaurizat 
pur și simplu înțelepciunea ome
nească subliniată în pagina tipă
rită și în gîndul așternut pe fila 
de manuscris ci, mai mult decît 
atît: de aici au pornit timp de 
un veac marile opere ale culturii 
românești, monumentale dicțio
nare și ediții critice. Fără îndoială 
orice bibliotecă adevărată caută 
să fie în primul rîhd un instru
ment de lucru și prin aceasta ea 
își justifică rațiunea de a fi în 
evoluția unei culturi naționale. 
Dar mai mult decît atît, Biblio
teca Academiei noastre a căpătat 
o adevărată valoare de simbol 
prin faptul că aici, în sălile ei, în 
foșnetul filelor de carte și de ziar, 
în privirile concentrate asupra 
paginii de manuscris, generații și 
generații de oameni, au învățat 
nobila pasiune a muncii intelec
tuale, dăruirea, renunțarea și une
ori chiar eroismul ei. Să ne amin
tim ce a însemnat pentru fiecare 
dintre noi ziua și clipa cînd am 
pășit în sala de lectură sau sus, 
în sala manuscriselor ? Să ne 
amintim cu ce. emoție am în
ceput să răsfoim miile de fișe 
înnegrite la colțuri din sala cata
loagelor ? Să ne amintim fiorul 
întâlnirii cu ziarele și revistele lui 
Eliade și Kogălniceanu, cu ma
nuscrisele lui Eminesou sau cu 
scrisorile lui Caragiale ? Au fost 
pentru toate generațiile cîte au 
năzui t să se devoteze acestei înde
letniciri clipe supreme nu numai 
de împlinire a unei dorințe ce 
hrănise pînă și visele adolescenței, 
ci și sentimentul că aici se află 
înseși sursele, niciodată pieri- 
toare, ale geniului românesc, că 
aici simțim pulsul viu al progre
sului nostru cultural, acea dăru
ire necondiționată și uitare de 
sine ce a dat de atîtea ori im
pulsul marilor fapte de cultură. 
Pentru fiecare generație munca în 
Biblioteca Academiei nu a în
semnat numai accesul spre datele 
istoriei ci și o exemplară lecție 
de etică, de ținută intelectuală. 
Aici am învățat că opera dura
bilă nu se realizează decît cu 
prețul unei munci neîncetate ce 
nu cunoaște nici grabă și nici 
odihnă.

Aș spune că aici, în atmosfera 
de încordare creatoare

Valeriu RÂPEANU

fului, E vorba de cetatea 
care a fost distrusă com
plet prin 1601—1604 și 
din pietrele căreia D. 
Banfy și-a clădit nu prea 
departe cunoscutul castei 
de la Bonțida.

Dar e vorba de o cetate 
mult mai veche...

„Cronica pictată de la 
Viena" | 
„orașul" 
gătură cu 
prin 1068, 
săptămînă, 
ghiar Solomon, 
se amintește de 
tele de Dăbîca" 
luase probabil titulatura 
de la localitatea de re
ședință a comitatului, si
tuată în centrul acestuia, 
de obicei întărită ca o 
cetate, îndeplinind func
ții administrative și mili
tare totodată.

Dar e vorba de o ce
tate și mai veche, a cărei 
istorie poartă în ea sem
nificații adînci și deosebit 
de prețioase pentru po
porul român,..

Penfru descifrarea aces
tor semnificații a fost 
însă necesară (și cerce
tările continuă), o pasio
nată căutare și recunoaș
tere a celor mai : 
vechi urme materiale.

lometri 
mul ce 
se face pe mîna siîngă 
un drum, ce sfrăbătînd va
lea Lunei, frece prin sa
tele Luna și apoi Dăbîca.

In extremitatea satului 
de azi, restrîns, localizat 
pe fundul văii, pe o terasă 
netedă a unui deal înalt, 
cu pante abrupte, se află 
locul numit de localnici 
„Cetate", de pe care pri
virea domină un versant 
al înălțimii vecine și 
culmile a încă trei co
line mai depărtate de 
pe care se poate sem
naliza cu ușurință. Pozi
ție prielnică pentru stră- 
juirea, apărarea și contro
larea împrejurimilor și în
deosebi a drumului în
gust de la poale, „dru
mul sării" spre Porțile 
Meseșului. (Sarea pe vre
muri fiind valorată în aur). 
Poziție prielnică ce a de
terminat locuirea ei din 
vechime.

Oamenii îi zic 
tate”. Și de fapt, mai mult 
denumirea transmisă din 
tată în fiu este cea care 
a contribuit' la păstrarea 
în memoria lor a unei 
realități istorice, ale cărei 
urme în secolul nostru, 
le-a putut identifica numai 
ochiul expert al specialis-

(Continuare 
în pag. a II-a)
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(Continuare în pag. a IV-a)

scandinave
Un pericol public - autovehiculele acad. Andrei OȚETEA, 

președintele Comisiei naționale 
române pentru UNESCO

cu defecțiuni tehnice

S-a închis inelul de 220 Kv al 
sistemului energetic național

BACĂU (corespondentul „Scîn- 
teii”). — Energeticienii întreprinde
rilor electro-montaj Bacău și Cîm- 
pina au pus ieri sub tensiune 
cu cinci zile mai devreme față de 
prevederi, linia electrică aeriană 
de 220 Kv Bicaz — Borzești, în 
lungime de peste 120 kilometri. 
Odată cu aceasta s-a dat în ex
ploatare și stația de conexiuni de 
la Borzești.

Prin intrarea în funcțiune a aces
tei linii de transport a energiei e- 
lectrice la tensiune înaltă s-a în
chis inelul de 220 Kv al sistemului 
energetic național. în felul acesta 
s-a realizat o legătură mai bună 
între centrala producătoare și con
sumatorul de energie electrică, 
sporind totodată și siguranța în 
funcționarea întregului sistem ener
getic național.

Zilnic, milioane de cetă
țeni iau autobuzul pentru 
a se deplasa la locul de 
muncă sau înapoi spre ca
să. Zeci și zeci de mii de 
autocamioane, basculante, 
dube, furgonete transportă 
zilnic bunuri de la un colț 
la altul al tării, ca să asi
gure buna aprovizionare a 
populației, a șantierelor, a 
fabricilor și uzinelor. Este 
azi o realitate cunoscută dc 
toată lumea că o economie 
modernă nu poate fi con
cepută fără funcționarea 
ireproșabilă a transporturi
lor auto.

Ce se întîmplă însă atunci 
cînd autovehiculele nu sînt 
exploatate și întreținute 
cum cer regulile severe, le
giferate, menite să garante
ze securitatea transporturi
lor ? Faptele, din păcate 
numeroase, arată că pune-

rea în. circulație a unui au
tovehicul cu defecte tehnice 
poate avea urmări tot atit 
de funeste ca și atunci cînd 
ai încărca în el, fără măsu
rile de prevedere necesare, 
un explozibil care la zdrun
cinături poate face ca totul 
să sară în aer. Iată un 
exemplu.

Un autobuz cu 58 de pasa
geri cobora din Poiana spre 
orașul • Brașov în viteza a 
III-a. La curba de la Tur
nul Alb, șoferul Czifre An
drei constată că frîna de 
serviciu a devenit ineficace. 
Avînd greutate mare și 
panta fiind înclinată, auto
buzul a prins viteză, șofe
rul nu a mai putut face vi
rajul, a intrat în parapet, 
l-a rupt și s-a răsturnat de 
la trei metri înălțime. Con
secințele : doi morți, șapte 
răniți grav, alții mai ușor...

Cauzele (în ordinea gravită
ții) 1) ineficacitatea comple
tă a frînei de serviciu care 
s-a datorat ruperii conduc
tei de aer de la compre
sor ; 2) supraîncărcarea au
tobuzului față de normal — 
58 de persoane în loc de 28 
admise de constructor; 3) 
coborîrea pantei într-o 
treaptă de viteză superioa
ră, manifestare a lipsei de 
experiență a șoferului care, 
contrar prevederilor legale, 
a fost angajat fără să fi a- 
vut un stagiu prealabil de 
cel puțin cinci ani pe auto
camioane.

Rîndurile de mai sus sînt 
extrase dintr-un raport al 
organelor miliției care pre
veniseră la timp întreprin
derea de transporturi din 
Brașov asupra stării vehi
culelor. Pot fi date, din pă
cate, și alte asemenea ca
zuri. Chiar dacă în statistici

în

deaccidente 
mai sus să se

tehnic efec-

accidentele care au drept 
principala cauză starea teh
nică necorespunzătoare a 
mașinilor nu au ponderea 
cea mai mare, urmările lor 
se caracterizează însă prin- 
tr-o deosebită gravitate.

Se pune întrebarea :
ce măsură există sau nu 
pericolul ca 
felul celui de 
repete ?

Un control
luat de miliție imediat după 
accidentul amintit a scos la 
iveală o stare de lucruri a- 
larmantă : din 17 autobuze 
ale întreprinderii de tran
sporturi Brașov, 13 aveau 
defecțiuni tehnice la siste
mul de frînare, asemănă
toare celor pe care le avea 
autobuzul amintit mai sus.

Controlîndu-se starea teh
nică a autobuzelor tran
sportului orășenesc din șap
te orașe importante ale ță-

rii s-a putut face constata
rea de loc îmbucurătoare că 
aproape jumătate din nu
mărul lor circulă cu defec- ' 
țiuni tehnice. Un procent 
destul de mare de autovehi
cule, nefiind reparate la 
timp, sînt imobilizate. O 
constatare, asemănător de 
gravă, s-a făcut și la auto
bazele de călători și măr
furi ale Direcțiilor regio
nale de transporturi auto 
(D.R.T.A.) din cadrul Mi
nisterului Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene. A- 
gravant este faptul că nu
mărul sancțiunilor, al retra
gerilor actelor de circulație 
ale mașinilor este relativ 
redus. în plus, o adresă a

Al. PLĂIEȘU

Recent s-au încheiat la Istanbul lucrările con
ferinței subregionale a Comisiilor naționale pen
tru UNESCO din țările balcanice și țările scan- 
ainave. Ea a constituit un eveniment remarcabil 
pe linia împlinirii obiectivelor pe care le urmă
rește . Organizația Națiunilor Unite pentru 
educație, știință și cultură și anume dez
voltarea și difuzarea științei, ameliorarea educa
ției, răspîndirea culturii și favorizarea cunoaște
rii și înțelegerii recipro.ee între națiuni. Ultima 
sesiune a Conferinței generale UNESCO (Paris, 
octombrie—noiembrie 1966), care a marcat tot
odată a 20-a aniversare a organizației, a elaborat 
un amplu program de activitate pe următorii doi 
ani, menit să favorizeze îndeplinirea acestor 
obiective și prin aceasta să contribuie la întări
rea păcii și la progresul umanității.

Viața a demonstrat însemnătatea pe care o are 
pentru desfășurarea rodnică a activității 
UNESCO cooperarea Comisiilor naționale pentru 
UNESCO pe plan regional, cu alte cuvinte între 
țări din aceeași zonă geografică, între care există 
în mod firesc multiple afinități și tradiții de co
laborare în domeniile culturii, științei, artei. Por
nind de la această idee și în conformitate cu po
litica externă consecventă a României de promo
vare a unor relații de bună vecinătate și priete
nie între țările din regiunea balcanică, comisia 
română pentru UNESCO a avut inițiativa coope
rării cultural-științifice între Comisiile naționale 
pentru UNESCO din țările balcanice. Programul

(Continuare in pag. a Il-a) (Continuare în pag. a V-a)

recipro.ee


PAGINA 2 SClNTEIA — miercuri 27 septembrie 1967

r

Legătura cu spi°

talul -o condiție

„sine qua non"

Socială,
O poștăriță din Hunedoara ne 

scrie pe larg despre „tragedia" 
distribuirii corespondenței. Face 
drumuri lungi și inutile. Blocu
rile n-au numere, apartamentele 
n-au numele locatarului. Proble
ma este de ordin mai general. 
Vrem să ne sosească la vreme 
corespondența ? Perfect, este un 
drept al fiecăruia. Dar unde, la 
ce bloc, la ce apartament ? Aveți 
număr la bloc ? Aveți numele pe 
ușă P Ar fi și un respect față de 
vecinul deranjat, pentru dv. de 
omul de la gaze, lumină, lapte, 
etc., etc.

are 
mai

Șah la chiri
așul incorect

Se știe că chiriile noastre sînt 
foarte mici. Totuși, știți cîți bu- I
cureșteni sînt restanțieri, azi, la |
plata chiriei P Numărul celor care .
„uită” că plata chiriei este o obli- I
gație cetățenească elementară că- I
tre stat se ridică la 62 600. Va- |
loarea restanțelor însuma ieri I
4 520120 lei. Iată o statistică : *
peste 45 000 au restanță o lună; |
10 600 — două luni, 2 978 — trei j
luni, 1358 — patru luni etc. ■
„Recordul" îl deține prestigiosul I
nostru prestidigitator Iozefini •
care nu și-a... onorat ehiria din I
ianuarie 1965 I Cuprinși de o le
gitimă (și profesională) curiozi
tate, vom ruga I.A,.L.-ul să ne 
trimită lista integrală a restanție- | 
rilor recidiviști I S-ar putea 
aflăm lucruri interesante.

Vorbim despre aprovizionarea 
eu ouă în trimestrul ce vine. Mi
nisterul Comerțului Interior a dis
pus ca Trustul Gostat Iași să li
vreze Sucevei 1100 000 ouă. Ace
lași minister (coordonator al fon
dului de mărfuri) a cerut ca Su
ceava, la rindu-i, să trimită... 
1 100 000 ouă la București 1 (Nu 
puteau fi livrate de la Iași direct 
la București ?). Se imobilizează 
de pomană 7 vagoane, mașini, 
plus alte cheltuieli nejustificate, 
încrucișarea de mărfuri nu-i com
pletă. Ar trebui ca Suceava să 
trimită Bacăului, Bacăul — Plo- 
ieștiului, Ploieștiul — Bucureștiu- 
lui..„ Vorba aceea r de ce să fie 
simplu, cînd poate fi și compli
cat ?

Lucrez de 15 ani în spe
cialitate ca ortoped-trau- 
matolog, și de aproape 10 
ani exclusiv la policlinica 
Spitalului unificat de adulți 
Oradea. Am citit articolul 
din „Scînteia" și nu numai 
că subscriu din toată ini
ma la ideile exprimate de 
colegii mei, dar consider 
necesar să insist asupra im
portanței pe care o 
luarea în discuție și
ales punerea cît mai ur
gentă în aplicare a unor a- 
semenea propuneri con
structive, judicioase.

Puțini din cei care nu 
sînt în cauză își pot da sea
ma ce înseamnă pentru un 
tînăr medic specialist chi
rurg, ortoped, ginecolog etc. 
să fie rupt de spital; de pa
tul bolnavului, de sala de o- 
perație, printr-o măsură ar
bitrară care îl izolează în
tr-un cabinet unde acordă 
consultații, face mică chi
rurgie și o mare scripto- 
logie. Prăpastia dintre spi
tal și policlinică s-a adîncit 
an de an, „specialistul de 
policlinică" a devenit un 
medic handicapat 
forța împrejurărilor fată 
de colegii din spital. Ori- 
cîtă bunăvoință ai avea, 
nu te poți perfecționa în 
chirurgie numai citind tra
tate și reviste, consultînd 
bolnavi (dar și chiulangii 
și rău intenționați !). '6 ore 
pe zi, ani de-a rîndul, rămî- 
nînd însă lipsit de ceea ce 
este pentru chirurg o con
diție „sine qua.non".: sala 
de operație !

Consider că rezolvarea a- 
cesței probleme prezintă un 
interes general, urgent, 
care vizează îmbunătățirea 
asistentei medicale de spe
cialitate atît în policlinici, 
cît și în spitale (gîndlți-vă 
cu cîtă tragere de inimă 
vor lucra chirurgii sau alti 
specialiști în spitale 
ce 10 ani au lucrat 
în policlinici I), prin 
larea și, în general, 
zarea unui numeros corp 
medical (dintre care nu 
puține cadre valoroase, cu 
largi posibilități intelectua
le și profesionale).

Soluțiile date de medicii 
din Arad sînt judicioase ; 
indiferent dacă rotația din
tre medicii din spital si po
liclinică s-ar face la 3—6 
luni sau la 1—2 luni, ea va 
fi importantă pentru respec
tarea principiului îmbunătă
țirii calității asistenței me
dicale de specialitate prin 
ridicarea nivelului profesio
nal al fiecărui medic în par
te. Or, acest lucru — mai 
ales pentru specialitățile 
chirurgicale — nu se poate 
realiza decît printr-o unifi
care reală, organică, științi
fică (și nu administrativă) 
între policlinică și spital, 
care să însemne pentru 
medic o îmbinare armoni
oasă între consultațiile am
bulatorii și urmărirea și 
tratarea bolnavilor în spi
tal, între activitatea chirur
gicală din sala de operații 
și rezolvarea urgentelor 
cabinetele de gardă.

prin

dună 
numai 
stimu- 
activi-

în

Dr. Alex. CRIȘAN 
medic primar ortoped 
Policlinica de adulji 
Oradea

promovare în spitale, cli
nici, institute de cercetare 
etc. Aspectul lipsei pre
gătirii practice continue la 
patul bolnavului și a con
tactului cu cadre medicale 
cu calificare superioară — 
fapte amintite de unii me
dici din rețea — se bazea
ză totuși pe realități și tre
buie căutată o soluționare.

Legătura profesional-func- 
țională între policlinică și 
spital — în cadrul spitalu
lui unificat — este defici
tară, întrucît formele utili
zate pînă acum nu au reu
șit să-și atingă scopul și 
deci să ofere rezultatele 
scontate. . datorită fie ine
ficacității măsurilor preco
nizate, fie nerespectării lor 
de către cei vizați. De fapt, 
acest aspect, al menținerii 
legăturii cu spitalul, trebuie

nuare prin publicarea opi
niilor a cît mai multe ca
dre cu o înaltă pregătire și 
experiență va duce la solu
ționarea multora din defi
cientele semnalate, precum 
și la înfăptuirea dezidera
telor propuse.

Firește, nu se poate spu
ne că în acest domeniu lu
crurile se află la început de 
drum. Pentru continua pre
gătire și perfecționare a 
corpului medical de toate 
gradele au fost organizate 
diferite forme de invăță- 
mînt, s-au creat reale po
sibilități de progresare te
oretică prin tinerea la cu
rent cu realizările științei 
contemporane, mărirea nu
mărului de abonamente la 
diferite reviste de speciali
tate, organizarea în cadrul 
U.S.S.M. de simpozioane, 
concursuri internaționale și '■ discutat numai la nivelul

poteiHi ?

De ce sînt
rupți de spit 
medicii din

Cinstea, spiritul de dreptate 
și de adevăr trebuie să caracte
rizeze pe orice cetățean. Cu atît 
mai mult pe lucrătorul miliției 
noastre, om al ordinei publice, 
lntîmplarea însă contravine eticii 
sale profesionale cunoscute. In 
comuna O ești (Curtea de Ar
geș), Maria Tomulescu, de 50 de 
ani, a fost accidentată mortal de 
o mașină care a fugit apoi de la 
locul accidentului. Din comodi
tate sau din jena de a raporta un 
accident mortal eu autor necu
noscut, cei însărcinați cu anche
ta au întocmit acte fictive din 
care rezultă că victima... a că
zut dintr-un cireș (la 50 de ani I). 
Desigur, adevărul a fost restabi
lit. Cum rămîne însă cu autorii 
acestei tentative de înșelăciune ?

simbioză

Problema ridicării nive
lului profesional al medici
lor din rețea are o impor
tanță deosebită și socotesc 
că. dezbaterea ei în conti-

naționale, schimburi de ex
periență în țară și străină
tate etc,

Plecînd 
existente pe teren, de 
necesitatea asigurării 
asistențe medicale cît mai 
buhe, mai prompte și 
calificate, cred că, în 
diul actual, oricărui cadru 
medical îi stă Ia îndemînă 
posibilitatea de mărire 
bagajului său de cunoștințe 
profesionale din domeniul 
respectiv.

Oricît de atacabile ar fi 
concursurile pentru promo
varea în posturi, ele sînt, 
deocamdată, singura mo
dalitate de a face o selec
ționare cît mai justă, o a- 
preciere cît mai obiectivă 
asupra celor ce sînt mai 
bine pregătiți, asupra ce
lor ce au reale posibilități 
de promovare și dorința 
fermă de a progresa.

Locul de muncă : policli
nică, dispensar de între
prindere, circumscripție ru
rală sau urbană, nu presu
pune neapărat lipsa de do
cumentare, de tinere la cu
rent cu descoperirile noi, 
cu problemele de cercetare 
științifică de actualitate, 
care sînt dezbătute pe des
tule căi, în actualul sistem 
de organizare.

Așadar, tendința de a jus
tifica unele lacune ale unor 
cadre care lucrează în 
tea printr-o organizare 
ficitară a procesului de 
struire nu are nici un 
mei.

Cît privește dorința 
de a se apropia cît 
mult de patul bolnavului, 
deci de a pătrunde în spi
tale, mi se pare îndreptă
țită, dar nu lipsită de con
secințe negative, dacă se 
urmărește o generalizare, 
fără selecție. Prin aceasta , 
s-ar ajunge la un adevărat 
exod spre spitale a majo
rității medicilor de medi
cină generală si a specialiș
tilor din policlinici și între
prinderi. s-ar descompleta 
rețeaua respectivă — și așa 
deficitară — pe de o parte, 
iar pe de alta s-ar crea o 
atmosferă nesănătoasă în 
mijlocul acestei grupe de 
medici, ce și-au ales la mo
mentul oportun postul, spe
cificul de muncă, speciali
tatea. pe care nu o pot însă 
părăsi cu orice ocazie ivită 
pe parcurs.

Organizarea de concur
suri pe specialități oferă 
continuu posibilitatea de

de la realitățile 
la 

unei
mai 
sta-

a

re
ci e- 
in- 
te-

lor 
mai

(Urmare din pag. I)

Fata canto
nierului

La consfătuirea de producție a 
districtului a fost invitată și ea 
— fata cantonierului. Maria Se- 
lejean, de 14 ani. Părăsise canto
nul 462 plecînd spre stația Tur- 
daș (Banat) să ia personalul. 
Descoperind însă o șină ruptă, 
s-a întors din drum, dînd alarma. 
Un tren de marfă care se apro
pia cu toată viteza dinspre Orăș- 
tie a fost oprit la vreme. Linia a 
fost reparată și circulația s-a re
luat. Oamenii au felicitat-o 
Maria s-a roșit toată. Fata de 
cantonier nu se dezminte.

de :Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA
Ștefan DINICÂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Direcției generale a transporturilor 
auto propune intensificarea controlu
lui de către miliție pe arterele de 
circulație, la autobuze și autocoloane 
D.R.T.A., deoarece numărul de acci
dente care au drept cauză principală 
defecțiunile tehnice se menține ri
dicat, cerîndu-se sancționarea celor 
ce nu-și îndeplinesc obligațiile — re
vizori tehnici, șefi de garaje etc.

Dar să vedem și cum stau lucrurile 
pe teren. Iată-ne la Autobaza 3 că
lători din Capitală. Un autobuz este 
gata să iasă pe poartă (31-B-4755); la 
volan șoferul Alexandru Ambrozie. 
Vehiculul prezintă defecțiuni la sis
temul de semnalizare și la cel de frî- 
nare. Alt autobuz, 32-B-4833, avînd la 
volan pe șoferul.Dinu Dumitru, so
sește la garaj. Sistemul de’ direcție 
prezintă joc exagerat la volan, frîna 
de ajutor este ineficace, conducta 
metalică de legătură de la compre
sor este înlocuită cu un furtun de 
cauciuc.

— Știți, e mai elastic și mai bun 
decît cel metalic, nu plesnește! Ține 
de trei luni și va mai tine mult — 
încearcă să ne convingă șoferul, au
torul modificării improvizate.

Cu totul nepregătit din punct de 
vedere tehnic, conducătorul auto nu 
știe că particulele de ulei împroșcate 
de compresor dizolvă treptat cauciu
cul, iar benzina și vaporii de benzină 
prezintă un pericol și mai mare pen
tru rezistența materialului. Dar se 
vede treaba că timp de trei luni ni
meni nu i-a controlat din punct de 
vedere tehnic mașina. Nu este sin
gurul caz. In repetate rînduri au fost 
găsite autocamioane și autobuze cir
cuited cu sisteme de frînare și alte 
ansamble de care depinde siguranța 
circulației „simplificate" de către șo
feri iresponsabili.

— Principala dificultate, care gene
rează această stare de lucruri, este 
provocată de lipsa pieselor de rezer
vă, subliniază directorul Autobazei 3 
călători. Alexandru Costăchescu. A- 
ceasta ne provoacă un mare număr 
da imobilizări. Sintem obligati la o

specialităților de medicină 
internă și al specialităților 
chirurgicale. Un n.adic cu 
specialitate chirurgicală 
trebuie șă păstreze legătura 
cu masa de operație, cu ac
tul chirurgical, cu urmări
rea bolnavului, pre, intra, 
dar mai ales post operator.

Un chirurg din rețea, în 
orice specialitate ar activa 
și lă orice nivel ierarhic 
— secundar, specialist sau 
medic primar — are nevoie 
de menținerea unei manua- 
lități operatorii și de per
fecționarea tehnicilor, care 
nu se pot realiza activind 
numai în policlinică. Schim
bul de experiență efectuat 
pe. uni interval, scurt — dăr 
cel. puțin 3 Juni pe an — în
tre spital și policlinică este 
absolut necesar și consider 
că este singura măsură or
ganizatorică eficace, 
timpul în care medicul 
specialitate chirurgicală sau 
medicină internă este deta
șat in spital, unde este ne
cesar să fie. integrat în toa
tă activitatea corespunzător 
pregătirii și titlului pe ca
re-1 deține, trebuie să fie 
înlocuit de medicul cores
punzător din spital, încadrat 
pe linie de sfat.

Pentru un interval de 
timp .mai scurt — evaluat 
la 2--3 șăptămîni pe semes
tru — chiar cadrele didac
tice pot.fi dirijate în poli
clinică cu grupele de stu- 
denți, oferindu-le acestora 
posibilitatea să cunoască 
specificul activității de po-
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exploatare forțată a parcului, nume
ric insuficient, și prelungim timpul 
de funcționare a mașinilor făcînd în 
cadrul reparațiilor curente operațiuni 
care, în mod obișnuit, se fac în cadrul 
reparațiilor capitale. Dacă trebuie 
schimbat un pinion sau o furcă la cu
tia de viteze — piese în valoare de o 
sută-două de lei — sîntem deseori ne- 
voiți să schimbăm întreaga cutie. 
Una nouă costă în jur de patru mii 
lei, iar recondiționată aproape trei 
mii. Cheltuiala de 15—20 de ori mai 
mare trebuie făcută. A imobiliza o 
mașină înseamnă o pierdere zilnică 
de aproximativ 2 000 lei la încasări. 
Multe piese nu se pot obține decît 
prin intervenții și relații.

Pinionul cutiei de viteză este numai

;S

liclinică, iar medicul cu 
profil de cadru didactic de 
specialitate să păstreze le
gătură cu . terenul,, să urmă
rească unele din cazurile o- 
perate de el care au reve
nit în urmărirea policlinicii 
după ieșirea din spital.

Este necesar, de aseme
nea, ca în temele de cerce
tare științifică întocmite de 
șefii secțiilor spitalicești să 
fie antrenați și încadrați cu 
o muncă efectivă și medicii 
din policlinici sau între
prinderi, înserîndu-se în 
plan teme cu aspecte ale 
activității ■ medicale din te
ren. ‘

Insist asupra interesului 
și inițiativei pe care trebuie 
să le manifeste fiecare me
dic din teren în pregătirea 
sa profesională, referin- 
du-ne în acest sens la ne- 
precupețirea utilizării în 
scopul semnalat a timpului 
său liber, pe care-1 poate 
dedica contactului cu spi
talul. Există, astfel, posibili
tatea medicilor din policli
nică sau cabinete de între
prinderi de a activa în spi
tal diminețile, în perioada 
în care își au planificate 
consultațiile în tura de după 
masă. Fără sacrificiu nu se 
poate face știință și nici rea
liza o pregătire de calitate.

Astfel privind problema, 
am putea evita crearea si
tuației pe care unii medici 
o consideră pe nedrept ca : 
„demobilizanită științific, 
stopantă în dezvoltarea teh- 1 
nico-profesională, sau bla- 
zantă prin sentimentul de 
ratare".

Păstrarea legăturii func- 
țional-profesionale Între po- i 
liclinică și spital va con
tribui la ridicarea continuă 
a nivelului profesional al i 
cadrelor din policlinică, 
oferindu-le posibilitatea, în I 
special celor cu speciali- , 
tate chirurgicală, să dea o 
asistență din ce în ce mai 
calificată. 1

Situîndu-ne pe această I 
poziție vom ajuta în același 
timp la descongestionarea I 
spitalelor de acei bolnavi . 
care prezintă afecțiuni ce 
pot fi rezolvate la nivelul 
policlinicii, în condiții tot 
asa de bune : chiste sino- I 
viale, lipoame, etc. aceștia 
fiind operați cu destulă I 
competentă șl In policlinică. , 

în concluzie cred că, îm
binarea celor două moda
lități : utilizarea dimineț.iloi' 
libere pentru a participa la I 
activitatea de spital și ro
tația cel- .puțin pe timp de I 
3 luni într-un an a ca- i 
drelor din policlinică în | 
spital. Ia care se adaugă și j 
includerea în tematica sti- ; 
intifică de plan a medicilor I 
din policlinici,, va duce la I 
ameliorarea situației ce se I 
semnalează în miilocul me- i 
dieilor de teren, în ceea ce | 
privește ridicarea continuă | 
a nivelului lor profesional, 
prin contactul cu spitalul, f

Dacă la aceasta se mai s 
adaueă si antrenarea unui « 
număr din ce în ce mai a 
mare de medici din rețea f 
la cursul de perfecționare j 
în' cadrul ■ învățămîntuluî 
nost universitar — care I 
pare a tinde să-și măreas- fi 
că capacitatea în fiecare an 6 
— consider că poate fi re- i 
zolvată. problema dezbătută. |

1

ISTORIE
de Traian LUNGU

cercetător principal la Institutul de istorie „Nicolae lorgo“ al Academiei

In șirul cărților consacrate proble
melor majore ale trecutului nostru 
istoric, momentelor de seamă din 
lupta poporului român pentru liber
tate națională si socială, pe care ci
titorii le găsesc cu o mai mare frec
ventă în ultimul timp în librării, se 
înscrie și lucrarea Refacerea Parti
dului Social-Democrat din 
nia 1900—1910, semnată de 
Copoiu. apărută în Editura 
fică.

Este cunoscut Că mișcarea 
torească din tara noastră, ca orice 
proces istoric în desfășurare, a cu
noscut. de-a lungul dezvoltării sale, 
alături de perioade de puternic a- 
vînt revoluționar, și momente de re
gres temporar, sau de refacere, care 
au precedat trecerea la o nouă etană. 
superioară, de luptă. Investigarea 
întreprinsă de autorul lucrării de 
fată îmbrățișează tocmai un aseme-

Româ- 
Nicolae 
Știinti-
munci-

poporului, evidențiază drumul ascent
dent al luptei ei pentru o organizare 
politică Proprie, corespunzător ce
rințelor vitale ale progresului socie
tății românești.

Astfel, chiar din primii ani ai a- 
cestui veac, partea înaintată a prole
tariatului, militanți revoluționari ca 
Ioan C. Frimu, Ștefan Gheorghiu, 
Mihail Gh. Bujor. Alecu Constanti- 
neșcu, Vasile Anagnoste și alții au 
trecut la o intensă activitate de pro
pagare a ideilor socialiste în cercuri 
din ce în ce mai largi de muncitori,

Analizînd cele mai importante mo
mente ale luptei pentru refacerea 
mișcării muncitorești, lucrarea relie
fează marile acțiuni și greve desfă
șurate în această perioadă, intensifi
cate odată cu crearea și dezvoltarea 
primelor organizații sindicale din 
țara noastră. Ea înfățișează poziția

Ion MIULESCU »
doctor în științe medicale g 
șef de lucrări
I.M.F.-București m
medic primar chirurg

nea moment : desfășurarea procesu
lui de refacere a mișcării muncito
rești care succede unei perioade 
deosebit de grele pentru clasa mun
citoare de la noi. marcată de dezor
ganizarea PSDMR prin așa-numita 
trădare a ..generoșilor" din anul 
1899.

Deși literatura istorică marxistă 
din tara noastră a făcut ample cer
cetări asupra acestei perioade, unele 
dintre evenimentele netrecute între 
anii 1900—1910 au rămas, totuși, în 
afara sferei de cercetare sau au fost 
abordate numai în linii generale. 
Afirmația este valabilă pentru unele 
din marile greve din anii 1906—1907, 
pentru activitatea ideologică desfășu
rată în acei ani în mișcarea socia
listă si chiar pentru Congresul de 
reconstituire a P.S.D, din 1910. Defi
citară a fost, de asemenea. încadra
rea dezvoltării mișcării muncitorești 
în contextul vieții economice și po
litice generale a tării. Autorul a- 
cestei lucrări are meritul că. prin 
completarea în bună parte a cerce
tărilor efectuate pînă acum în isto
riografia românească, a reușit să 
alcătuiască o primă lucrare de sin
teză asupra datelor pripoipale ale is
toriei mișcării muncitorești din tara 
noastră în perioada luptei pentru re
constituirea Partidului 
mocrat.

Autorul creionează de 
ceput tabloul dezvoltării ......... _
României la începutul secolului al 
XX-lea. caracteristicile esențiale ale 
vieții economice si social-politice a 
clasei muncitoare.

Analizînd nuantat împrejurările 
care au dus la dezorganizarea vre
melnică a PSDMR. el demonstrează 
că aceasta nu a însemnat si distru
gerea mișcării muncitorești. De alt
fel. principalul merit al lucrării con
stă tocmai în faptul că subliniază 
pregnant creșterea maturizării și a- 
firmarea clasei muncitoare din tara 
noastră în această perioadă ca forța 
cea mai înaintată, continuatoarea ce
lor mai bune tradiții de luptă ale
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mișcării muncitorești față de princi
palele probleme ale dezvoltării so- 
cial-economice și politice a României, 
în primul rînd solidarizarea ei cu ță
rănimea răsculată în 1907, evidenția
ză solidaritatea muncitorilor români 
cu revoluția rusă șî alte mișcări de 
amploare ale proletariatului interna
țional. Toate aceste manifestări ale 
proletariatului din România — subli
niază autorul — au contribuit la gră
birea procesului de înțelegere de că
tre socialiștii români a esenței reali
tăților social-economice și politice 
ale epocii si a sarcinilor luptei lor 
politice, la creșterea forței și influ
entei mișcării muncitorești, chiar în 
condițiile în care clasa muncitoare 
era lipsită de un partid propriu.

Congresul din 31 ianuarie 1910 avea 
să consfințească, astfel, efortul de 
mai bine de un deceniu al proletaria
tului român pentru refacerea parti
dului socialist. Pe drept cuvînt se 
arăta în expunerea de motive la 
Proiectul de program al P.S.D. publi
cată în România muncitoare din 24 
ianuarie 1910 : „Ca o adîncă necesi
tate, izvorîtă din frămîntările 
luptele proletariatului industrial din 
România, răsare azi noul Partid so
cial-democrat, vrednic vlăstar al ve
chii rădăcini socialiste, pe care nimic 
n-a putut-o distruge, și considerînd 
ea patrimoniu legitim al său. pe lin
gă adevărurile socialismului științific, 
tradițiunile și întreaga literatură so
cialistă română de treizeci de ani în
coace".

Dacă lucrarea are merite incon
testabile, ajutîndu-1 pe cititor să a- 
dîncească, din unghiuri inedite de 
vedere, cunoașterea unei perioade în- 
semnat.e' în istoria mișcării noastre 
muncitorești, ea prezintă însă și unele 
scăderi.; ■ Astfel, deși autorul înfăti- 
șează lupta clasei muncitoare în con
textul general al vieții politice a 
timpului, creionînd un. tablou cuprin
zător al activității grupărilor burghe
ze democratice, progresiste, el nu 
reușește să facă o diferențiere sufi
cient de nuanțată a rolului jucat de 
principalele partide politice. Totodată 
considerăm că ar fi fost necesar ca 
autorul să insiste mai mult asupra 
contribuției însemnate a sindicatelor 
muncitorești — care constituiau baza 
de masă a mișcării politice proletare 
— la refacerea P.S.D. Lipsa, unei bi
bliografii finale complete privează pe 
cititor de o informare rapidă într-un 
domeniu în care literatura noastră de 
specialitate a rămas, și, din păcate, 
continuă să rămînă. datoare număru
lui crescînd al iubitorilor științei is
torice. Observăm. în sfîrsit, absența 
unor informații bibliografice din lite
ratura străină referitoare la perioada 
analizată. Aceste deficiente nu afec
tează. desigur, fondul principal al- lu
crării, dar evitarea lor ar fi contri
buit, în mod neîndoielnic, Ia ridicarea 
nivelului științific general al cărții.

In ansamblu, prin problematica ei. 
ca și prin modul de tratare, lucrarea 
constituie o realizare monografică 
meritorie în literatura de specialitate. 
Ea prezintă interes pentru istorici, 
cadre didactice, cursantii diferitelor 
forme ale învătămîntului de partid, 
studenți. pentru toți cei ce doresc să 
aprofundeze cunoașterea istoriei miș
cării noastre muncitorești.
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Cetatea 
lui Gelu 
(Urmare din pag. I)

poi montată, la loc, înlocuindu-i-se 
piesele bolnave. După un astfel de 
tratament — ne informează ing. Ra- 
chieru — autovehicolul ar trebui să 
reprezinte cam 90 la sută din ceea 
ce a fost cînd a ieșit nou-nouț pe 
poarta uzinei constructoare. De reți
nut acest „ar trebui", deoarece rare 
ori se întîmpla așa ceva. Cauza ? Tot 
din lipsă de piese de schimb. Pentru 
„reparații capitale" se folosesc repere 
vechi, foarte multe nici măcar recon
diționate sau recondiționate în mod 
necorespunzător. „Azi (20. IX. n.r.) nu 
putem lucra la montajul autocamioa
nelor „Carpați" pentru că n-avem 
piese pentru cutiiie de viteză. Acum 
cîteva zile am stat fiindcă ne lipseau 
piese pentru diferențial. Uneori mon-

preiau mașinile reparate, cei de la 
întreprinderile de reparații recunosc 
și calificarea șoferului. Unul o preia 
într-un ceas-două, uitîndu-se mai 
mult la vopsea, altul își urmărește 
mașina o zi-două, verificînd și 
controlînd agregatele principale, 
multe din piesele importante. Din 
păcate sînt mulți încă din ca
tegoria primilor. Nu este vorba 
atît de dezinteres, cît de nepricepere, 
De asemenea lasă de dorit în multe 
locuri calificarea însăși a lucrători
lor atît din atelierele de reparații cu
rente ale autobazelor, cît și ale aces
tor întreprinderi. Astfel, la un con
trol efectuat la autobaza Calafat a 
reieșit că în posturi de revizori teh
nici, șefi de brigadă, mecanici —

un exemplu. Mai aflăm și de altele. 
Lipsa și calitatea proastă a ferodo-u- 
lui (produs de „Metaloglobus“-Bucu- 
rești), a releelor pentru semnaliza
toare (,,Electrometal“-Oradea), a 
discurilor de ambreiaj, tamburilor de 
frînă (fabricate în întreprinderile 
M.I.C.M.) etc., etc. sînt tot atîtea cau
ze care îngreunează întreținerea co
respunzătoare a autovehiculelor.

Pentru a cunoaște modul în care 
intră în a doua lor viață autovehicu
lele ieșite din reparații capitale, am 
vizitat I.R.A. — 3 din Capitală, cea 
mai mare întreprindere de acest fel, 
despre care ni s-a relatat că lucrează 
acum mai bine. Pe poarta acestei 
unități ies anual peste 8 000 de auto
vehicule reparate capital.

Ce înseamnă „reparat capital" ? în
seamnă mașina desfăcută piesă cu 
piesă, controlată și verificată de 
„doctori" specialiști în materie, și a-

tăm chiar piese cu uzură mai accen
tuată, din lipsa altora mai bune. Sînt 
cazuri cînd pînă potrivim un astfel 
de element deficitar cu o anumită 
uzură Ia o mașină se fac cîteva mon
tări și demontări succesive, irosind 
inutil munca — ne informează ing. 
șef Zainea Gheorghe. Uneori însă și 
din motive de economie greșit înțe
leasă se montează piese cu uzură îna
intată chiar cînd există piese de 
schimb, ne informează organele de 
control. Despre calitatea unor astfel 
de reparații capitale vorbește de la 
sine și numărul mare al „căderilor" 
în termen de garanție.

Ar fi, desigur, exagerat să se a- 
firme că toate racilele întreținerii 
tehnice reparațiilor capitale necores
punzătoare s-ar datora exclusiv lip
sei pieselor de rezervă. Nu trebuie 
subestimat factorul om. După uzajul 
unor piese și după felul în care se

oameni cărora li se cere să stăpî- 
nească temeinic meseria — erau în
cadrați... frizeri, cizmari, croitori, zi
dari. Iar în toate I.R.A. sînt numeroși 
tineri care n-au trecut prin nici o 
școală profesională și lucrează la o- 
perații de mare răspundere lipsiți 
de un control și îndrumare corespun
zătoare. Iată de unde apare explo
zibilul de care aminteam Ia începu
tul acestui articol.

In afara faptului că reparațiile de 
proastă calitate reprezintă un pericol 
pentru siguranța circulației, nu tre
buie neglijat aspectul economic al 
chestiunii. Un studiu parțial privind 
imobilizările, în decursul unei peri
oade de patru luni din acest an, a 
unui număr de 1 850 de autovehicule, 
„căzute" după ce au fost reparate 
capital în cadrul a opt I.R.A., arată 
că pagubele provocate de pe urma

nefolosirii vehiculelor, a kilometrilor 
parcurși inutil, a consumului de ben
zină și ulei depășește 7 milioane lei. 
Deci numai la asemenea „căderi" este 
vorba de pagube de multe zeci de 
milioane lei anual la nivelul tuturor 
întreprinderilor de reparații auto 
din tară.

Aceste însemnări sînt de natură să 
atragă atenția asupra situației grave 
în domeniul întreținerii si a repara
țiilor auto. Organele răspunzătoare 
de aceasta sînt foarte precis deli
mitate. Este vorba în primul rînd 
de .unitățile deținătoare de autovehi
cule — sfaturi populare, întreprin
deri de transport orășenesc și ale 
diferitelor ministere, unități din a- 
grlcultură — care, în pofida preve
derilor legale, mențin în circulație 
autovehicule'cu grave deficiențe teh
nice.

Primul loc în această enumerare îl 
ocupă însă Ministerul transporturilor 
auto navale și aeriene, din partea că
ruia este de așteptat să dea dovadă 
de înaltă răspundere și de mult spi
rit de prevedere în acest domeniu. 
Trebuie să fie limpede tuturor fac-, 
torilor răspunzători că situația cere 
măsuri ferme și neîntîrziate, nu cir- 
culări și adrese. Se impune o grijă 
consecventă pentru buna organizare 
a atelierelor de întreținere și a în
treprinderilor de reparații. încadra
rea acestora cu cadre calificate, asi
gurarea pieselor de schimb, din care 
multe se fabrică în unitățile Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
mașini. Este regretabil că acest mi
nister nu acordă atenția cuvenită 
producției la nivelul necesități’or a 
unor piese de schimb de înaltă ca
litate, cerință vitală pentru buna 
exploatare a parcului auto și pre
lungirea vieții acestuia.

O bună întreținere tehnică este o 
condiție esențială pentru evitarea ac
cidentelor și folosirea rațională, eco
nomică a autovehiculelor.

să păstreze cu ctt mai multă grijă, să 
confere temeinicie și celei mai mă
runte vestigii. Se muncise atît pină în 
această zi de certitudini de. septem
brie 1967...

Un prim sondaj arheologic cu re
zultate interesante s-a făcut la Dă- 
bica prin anul 1943. Sub pre
siunea evenimentelor istoriei contem
porane, cifăva vreme lucrările au fost 
întrerupte. Tainele Dăbicăi rămîn în 
continuare în mare parte neexploraie, 
mirajul existenfei și semnificației lor 
persiștînd mai ales în conștiinfa primi
lor oameni de știință care au cerce- 
lat-o, dar și în conștiința sătenilor, 
care, săpînd temelii adînci noilor lor 
locuinje, găseau la adincime urmele 
unor vetre din vechime, despre care 
nici bătrînii satului nu puteau da 
clare lămuriri.

Din toamna anului 1964 însă, Dă
bica devine terenul unui șantier ar
heologic în care se desfășoară, an 
de an, pe baza dalelor cunoscute, 
sub îndrumarea profesorului Ștefan 
Pascu și sub conducerea cercetătoru
lui Mircea Rusu, o investigație orga
nizată, riguroasă și sistematică.

Și astfel, cu ajutorul unor vechi 
urme materiale, unele răzlețe, altele 
concentrate, istoria acestor locuri este 
împinsă cu mult înainte de construi
rea cetajii, în epoca romană, în prima 
vîrstă a fierului, în epoca bronzului, 
pînă în neolitic (mileniul III î.e.n.).

De o deosebită importanță pentru 
istoria noastră, — săpăturile de la 
Dăbica atestă în aceste părți, ca 
pe o realitate incontestabilă, continui
tatea neîntreruptă a populației, în pe
rioada prefeudală (sec, IV—VIII).

Ele demonstrează de asemenea că 
în secolele următoare Dăbîca era o 
așezare statornică și de certă însemnă
tate ce acoperea o suprafa(ă întinsă, 
ah cărei diametru depășea 300 de me
tri și a cărei populajie avea o cultură 
materială destul de dezvoltată. Stau 
mărturie cele trei tipuri de locuințe 
dezgropate — ultimele cu pereți de 
lemn sprijiniți pe lespezi de piatră 
— tipuri care se suprapun uneori pe 
același teren, indicînd succesiunea în 
timp. Stă de asemenea mărturie, spri
jinind datarea așezării în secolul IX—X, 
întreg inventarul arheologic descope
rit : ceramică superioară, smălfuită, lu
crată la roata rapidă, intr-o tehnică 
proprie populației romanice, (păstrată 
deci de o populație ce nu și-a părăSf 
locul originar) tehnică pe care nu o 
cunoșteau celelalte populații ce s-au 
perindat pe aceste meleaguri : avari, 
slavi, pecenegi, unguri. De asemenea, 
căldărușe de lemn cu cercuri și mi
nere de fier, cuțite, pinteni carolin- 
gieni, vîrfuri de ,săgeți; vîrful unui 
ciijit de plug, o cruce bizantină, o- 
biacte de podoabă. Multe dintre a- 
ceștea vorbesc de persoane cu po
ziție socială și politică superioară 
(juzi sau cnezi români)) aparjinînd unei 
populații cu grad ■,înalt. de dezvoltare 
a culturii, care practică o agricultură 
evoluată și era în relații' cu imperiile 
Carolingian și bizantin.

Fortificațiile au apărut tocmai dato
rită însemnătății la care ajunsese așe
zarea civilă probabil în a doua jumă
tate a secolului al IX-lea. Ele au ur
mat și au stat mărturie cursului ca
pricios al vremurilor. Cdncepute sub 
diverse stăpîniri să reziste mereu, cînd 
pecenegilor, cînd ungurilor, cînd cu
manilor, cînd tătarilor, .-fortificațiile 
Dăbicăi au cunoscut mai multe faze 
(pîr.ă acum identificate patru) și nu
meroase alte etape oe construcții, re
parații, adăugiri. Probabil,. curtina de 
piatră cu un zid gros de aproape trei 
metri, format din blocuri legate cu 
mortar, ale cărei urme mai evidente 
au fost descoperite în primul rînd, a 
fost ridicată după năvălirea tătarilor 
din 1241 și înaintea celei din 1285, 
pe cînd Dăbica, cetate regală, nu fu
sese dăruită încă banului Micud. Ea 
reprezintă însă de-abia ultima fortifi
cație, fiind precedată de cîteva altele.

Să ne oprim însă mai mult asupra 
primelor fortificații datînd din secolul 
IX — constituite dinfr-un val de pî- 
mînt, sprijinit interior de un gard de 
stîlpi groși infipți vertical, de bîrne 
puse orizontal și dintr-un șanț de apă
rare adine, ce adăposteau mai multe 
incinte. Suprafața mare înconjurată de 
aceste prime fortificații, obiectele gă
site in prima incintă și indicînd aici 
locul .de reședință al unui, puternic 
feudal, urmele materiale găsite în in
cinta a treia, ridicată după ce satul 
fusese întărit cu șanț, valul de apă
rare al celei de-a patra incinte, indi
cînd locul cetății întregii colectivități, 
vorbesc de o cetate puternică și bine 
organizată. Cum cetățile fortificate pe 
o asemenea întindere erau rare pe 
acea vreme, s-a dedus că Dăbîca a 
aparținut unui conducător politic al 
Transilvaniei, cneaz sau voievod, cu 
centrul pe Someș.

Așa a apărut ipoteza, cît se poate 
de plauzibilă, și argumentată cu nu
meroase alta date, conform căreia, ce
tatea aflată în centrul unui teritorii) 
mărginit de alte cetăți ar fi aparținut 
și ar fi fost poate chiar reședința voie
vodului independent Gelu.

Și astfel, figura învăluită în . lumini 
tainice de legendă, a unuia dintre 
primii voievozi români („quidam Bla- 
cus", „dux Blacorum") cel a cărui stă- 
pînire prin părțile astea este atestată 
de cronici, cel despre care Anonymus 
preciza că avea cetatea situată pe So
meș („juxta fluvium Zomus posifum") 
revine peste secole în atenția istorici
lor. Astfel, figura lui Gelu, cel a că
rui cădere și moarte eroică Ungă rîul 
Căpuș a evocat-o Coșbuc, bardul a- 
cestor locuri transilvănene, născut nu 
departe de Dăbîca, revine tulburător 
în memoria și conștiința poporului.

Tocmai de aceea, prețioasele desco
periri făcute la Dăbîca — cetate care 
și după Gelu, timp de șapte seco'e a 
jucat un rol de seamă în istoria Tran
silvaniei, cunoscînd vremuri de glorie 
și de restriște — au atras mii de oa
meni de prin împrejurimi. Sărbătoarea 
populară organizată la Dăbica s-a 
transformat într-o adevărată procesi
une în fața lemnului carbonizat, a 
pietrelor înroșite de foc, într-un adevă
rat ritual de reînviere a vechilor tra
diții, care, secole la rînd, s-au dovedit 
nepieritoare.
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A devenit o caracteristică a progre
sului accelerat al științei și tehnicii 
pe plan mondial creșterea într-un ritm 
nemaiîntîlnit a volumului de publi
cații care consemnează noutățile și 
descoperirile apărute. Numai în dome
niul științific și tehnic, numărul pe
riodicelor a ajuns de la 1 000 în 1950 
la 10 000 în 1960 și la 100000 în pre 
zent. Se constată, în acest sens, c 
organizarea cît mai temeinică a fiu 
xului informației științifice a devenii 
o necesitate de prim ordin, de o în
semnătate covîrșitoare, determinant; 
pentru progresul economic. Aprecie
rea este întrutotul valabilă și în cazul 
fenomenelor economice, în jurul că 
rora s-a creat un vast cîmp de cerce 
tare științifică, de studiu și analiză, 
exploatat intens și cu efecte favora
bile de economiști.

In acest context, se pune întreba
rea : se ridică documentarea și infor
marea economică la nivelul impus de 
amploarea și importanța pe care o au 
la ora actuală problemele economice? 
Evident, în ultimii arii, se constată o 
îmbunătățire în acest domeniu, asi- 
gurîndu-se cercetătorilor, economiștilor 
și cadrelor de conducere din între
prinderi un bogat material informa
țional. Acum, principalele surse de 
documentare și informare economică 
sînt cărțile și periodicele. Nu avem 
nimic de obiectat în ce privește va
loarea și utilitatea acestor surse. Dis
cutabilă este modalitatea de creare a 
fondului de documentare și informare

economică, serie de
lacune de natură organizatorică, ce-i 
diminuează substanțial eficiența în 
utilizare. Dacă ne referim la achizi
ționarea cărților și periodicelor, de 1:. 
început se semnalează deficiențe. In 
locul prospectării sistematice și corn 
petente a pieței străine a cărții, al cu
noașterii aprofundate a celor mai im 
portante lucrări apărute, sondajul res
pectiv so face, în general, empiric, p' 
baza sugestiilor primite de la un cert 
restrîns de cercetători și specialiști 
care la rîndul lor se informează prii, 
intermediul reclamelor, unor recenzii 
și cataloage sporadice, incomplete. Se 
înțelege — în acest caz — că nu 
există certitudinea procurării la timp 
a celor mai necesare cărți. Fondurile 
valutare alocate instituțiilor în acest 
scop sînt cheltuite, astfel, într-o mă
sură apreciabilă, neeficient. Totodată, 
multe cărți comandate prin 
„CARTIMEX", organizație specializa
tă a Ministerului Comerțului Exterior, 
ajung la beneficiari cu mari întâr
zieri.

Asemenea deficiențe, poate de o 
amploare incomparabil mai mare, se 
consemnează și în domeniul docu
mentării și informării legislative și 
statistice, de natură economică. De
parte de a fi minore, ele împiedică 
fructificarea, în cunoștință de cauză, 
a potențialului vast de publicații și 
reviste sau cărți valoroase în favoa
rea întreprinderilor și unităților eco
nomice. Pentru a le contracara,

PORȚILE DE FIER:

Numeroase lucrări în avans

C.I.L.-Comânești (vedere aeriană)

față de grafic

Constructorii de pe șantierul Sistemului hidroenergetic și de na
vigație de la Porțile .de Fier și-au îndeplinit sarcinile de plan pe pri
mele trei trimestre ale anului. Sînt condiții ca pînă la siîrșitul lunii 
să se execute peste plan un volum de construcții în valoare de 
33 000 000 lei.

La majoritatea lucrărilor constructorii se află în avans față de 
grafic. La betonare, de pildă, avansul cîștigat este de 13 zile, iar 
la draaaje de 25.

Succesul se datorește depășirii atît a nivelului de productivitate 
a muncii planificate, cît și a indicilor de utilizare a mașinilor.

(Agerpres)

ultima vreme s-au depus eforturi de 
coordonare și organizare pe plan na
țional a activității de documentare și 
informare, inclusiv a celei economice. 
Tocmai în acest scop a .și fost înfiin
țat Centrul de documentare științifică 
al Academiei. Numai că, inexplicabil, 
documentarea și informarea econo
mică au fost lăsate pe ultimul plan, 
ignorîndu-se însemnătatea lor pentru 
perfecționarea activității de organiza 
re și conducere a întreprinderilor. Or. 
o asemenea neglijare a problemelor 
este cu atît mai intolerabilă, cu cît, 
după cum se știe, toate unitățile in
dustriale sînt adine angrenate în ac
țiunea de organizare științifică a pro
ducției și a muncii.

Firește, posibilitățile și căile de re
mediere a situației sînt multiple. în a- 
cest sens, materialul informativ și de 
documentare economică poate fi valo
rificat în bune condiții, dacă, mai întîi, 
este supus unui strict proces de orga
nizare, în raport cu necesitățile. Mo
dalitatea organizării diferă în funcție 
de condițiile, posibilitățile și experien
ța fiecărei unități de documentare și 
tocmai pe aceasta ar trebui pus mai 
bine accentul. în acest mod, s-ar 
depista elementele de organizare spe
cifice, precum și cele comune, pe baza 
cărora s-ar putea realiza o folositoare 
colaborare interdepartamentală. Ar 
trebui elaborate însă unele criterii 
precise de organizare a documentării 
economice, care să fructifice la maxi
mum aceste elemente comune, să le 
dezvolte, în funcție de procedeele mo
derne, folosite în țările avansate în 
acest domeniu.

Dar se constată unele deficiențe 
chiar in procesul intim de constituire 
a fondului de documentare și infor
mare economică. în acest sens, prima 
operație o reprezintă așa-zisa „despu
iere" a materialului, care constă în 
traducerea sumarelor la periodice și 
la cărți, fișarea și întocmirea unor 
scurte prezentări la materialele mai 
importante. O asemenea muncă pre
supune cunoașterea temeinică a lim-' 
bilor străine și, în același timp, a do- j| 
meniului respectiv de specialitate. Im- H 
pletirea acestor elemente nu este însă 
suficient favorizată, mai ales în docu- j 
mentarea și informarea economică. I 
Se simte tot mai mult lipsa persona
lului calificat, bun cunoscător al lim- j 
bilor străine și în acest sens sînt ne- ij 
cesare măsuri ferme din partea orga
nelor de învățămînt superior.

Esențială în problemele pe care le j! 
discutăm este însă fișarea materialului 
cercetat, care se face acum rudimen- 5 
’ar și nu mai poate fi lăsată în ăc?as- g 
tă stare, caracterizată prin lipso unor 
criterii științifice de selectare si a o- i 
mogenității la întocmirea fișelor. în lj 
prezent, tocmai datorită unor astfel 
de neajunsuri, cercetătorul sau eco- | 
nomistuî poate găsi, cu greu, în sec- j 
tiile de documentare ale oricărei insti- 
iuții, materialul legat de profilul ! 
subiectului abordat. Pretextul sub care J 
se amînă mereu rezolvarea probleme- B 
lor fișării 
tronice — este, după părerea noastră, 
nefondat și el nu poate duce, în ulti
mă instanță, decît la perpetuarea co
modității, a provizoratelor, cu corte
giul lor de consecințe, parte din ele 
amintite. Așa se tolerează mari lacune 
și la întocmirea bibliografiilor cu ca
racter economic, pe ramuri și chiar 
pe probleme, care constituie o formă 
avansată de organizare a fondului do
cumentar și de informare.

Lipsa unei strînse colaborări 
între instituțiile care editează bu
letine documentar-informative, du
blată de modul empiric al selecțio
nării lor. generează repetări și para
lelisme, interferențe, ca și omisiuni 
ale diferitelor probleme considerate 
„mărunte", sau care ar putea fi tra
tate... în altă parte, cu altă ocazie.

Neîndoielnic, perfecționări sînt ne
cesare și în domeniul traducerilor, sub 
aspectul specializării și selecționării 
pe instituții a materialelor, ținerii u- 
nei evidențe slricțe pentru a evita pa
ralelismele, difuzării operative — în 
cantități suficiente — a respectivelor 
traduceri. De toate aceste probleme

lipsa mașinilor elec-
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(Urmare din pag. I)

nile Cluj, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Brașov și Crișana semănatul griului s-a 
prelungit chiar în luna noiembrie, în spe
cial datoriiă întîrzierii strîngerii recol
tei de pe terenurile destinate a fi cul
tivate cu grîu. Asemenea deficiențe nu 
trebuie să se mai repete. De aseme
nea, în raport cu evoluția temperatu
rii, cooperativele agricole să se îngri
jească de scosul cartofilor, recoltatul 
legumelor și al altor produse predis
puse la îngheț. Baza furajeră poate 
fi completată prin recoltarea ultimelor 
plante de nutreț, depozitarea și însilo- 
zarea lor cu grijă.

Culesul porumbului, florii soarelui, 
scosul cartofilor, sfeclei de zahăr, re
coltatul produselor horticole trebuie să 
fie urmate de măsuri corespunzătoare 
pentru transportul și depozitarea cores
punzătoare a acestor produse. Un an 
întreg membrii cooperativelor agricole 
s-au străduit, printr-o muncă intensă, să 
obfină recolte mari, care să ducă la 
consolidarea economică a unităfii din 
care fac parte, la sporirea veniturilor 
proprii. Ar constitui un dispreț pentru 
munca depusă, dacă produsele respec

și de altele cunoscute, cine sa se o- 
cupe ? Noi credem că cea mai po
trivită ar fi Comisia de economie a 
Consiliului Național al Cercetării Ști
ințifice. Acest for ar putea emite nor
me bine determinate și obligatorii, 
care să asigure perfecționarea neîn 
tîrziată a documentării și informării 
economice. De mare însemnătate este, 
în această oidine de idei, instruirea 
traducătorilor și documentariștilor, 
în acest mod, prin rezolvarea 
deficiențelor — care, repetăm, sînt 
cunoscute — s-ar da o mai frumoasă 
utilizare fondurilor valutare alocate de 
stat, iar cercetătorii și'economiștii, în
treprinderile industriale, ar putea dis
pune de o documentare și informare 
economică mai promptă, deosebit dc 
utilă în organizarea științifică a pro
ducției și a muncii.

tribuna
experiențeî

cîteva date sumareIată 
despre evoluția producției 
la întreprinderea de unelte 
și scule din Brașov. De la 
numai 95 tipodimensiuni de 
unelte și sC'ule în 1959, pro
ducția întreprinderii a a- 
juns la 375 în 1963, pentru 
ca să salte pină la aproape 
500 tipodimensiuni în acest 
an. Fără îndoială, o aseme
nea creștere nu a fost, lipsi
tă de anumite greutăți, le
gate de deficiente în orga
nizarea producției, folosirea 
fondului de timp, care au 
influențat nefavorabil rit
mul realizării sarcinilor de 
plan. în cursul acestui an, 
activitatea întreprinderii 
din Brașov a consemnat un 
reviriment. Pe opt luni, 
planul a fost de.pășit, dîn- 
du-s'e peste prevederi pro
duse în valoare de 4 262 000 
lei, în condițiile în care 
productivitatea muncii a 
crescut cu aproape 10 la 
sută față de sarcina stabili
tă. Rezultate demne de re
marcat s-au înregistrat și la 
ceilalți indicatori : preț de 
cost, beneficii, producție 
marfă vîndută și încasată.

Asemenea sporuri de pro
ducție au izvorul în valori
ficarea la maximum a re
zervelor de capacitate, ne-a 
spus tov. Dumitru Galeș, 
inginer șef al întreprinde
rii. S-au biruit în acest mod 
unele concepții care circu
lau, potrivit cărora o creș
tere simțitoare a producției 
nu ar fi posibilă fără inves
tiții. De mare ajutor a fost 
analiza critică a întregului 
proces tehnologic, dovedin- 
du-se practic marile rezer
ve importante în domeniul 
utilizării capacităților de 
producție.

Ce a reliefat această ana
liză critică ? în ultimii ani. 
aici s-au montat utilaje mo
derne, s-au realizat preți
oase raționalizări și inovații 
tehnice. Ele au dus la apa
riția unor neconcordante 
între capacitățile de pro
ducție ale diferitelor secții 
și ateliere, sub forma stran
gulărilor și locurilor îngus
te. Deci, era strict necesară 
înlăturarea acestor necon-

Revista cuprinde articolele : 
„îmbunătățirea folosirii siste
mului informațional economic 
de către economiștii de finan
țare" de F. M. Popovici ; „Per
fecționarea muncii de urmări
re și analiză a cheltuielilor de 
circulație" de C. Velcu ; „Pro
bleme valutare ale țărilor în 
curs de dezvoltare" de D. Lă- 
zăroiu.

La rubrica „Creșterea renta
bilității — obiectiv principal în 
activitatea economică" apar 
articolele : „Posibilități de 
rentabilizare insuficient valo
rificate" de E. Luputencu ; 
„Sporirea eficienței utilizării 
mijloacelor circulante" de M. 
N. Popeangă.

Revista mai cuprinde rubri
cile : „Puncte de vedere", „Fi
nanțele țărilor socialiste", „Fi
nanțele țărilor capitaliste", 
„Critică și bibliografie" și 
„Răspunsuri la întrebările ci
titorilor".

De asemenea, ca anexă, apare 
suplimentul revistei „Acte nor
mative și dispoziții privind 
finanțele și creditul".
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fabrica de mașini-unelte și agregate din București, secția monfaj-genera!

Randamente maxime

cordanțe, pe baza optimiză
rii capacităților de produc
ție și a tehnologiilor. S-a 
început cu sculăria. Și nu 
întîmplător, întrucît. asi
gurarea producției cu 
S.D.V.-uri in cantități su
ficiente și de o bună cali
tate are o însemnătate deo
sebită. Această secție era 
dispersată în mai multe a- 
teiiere, fapt care nu permi
tea organizarea la un nivel 
superior a producției și, în 
primul rînd, mecanizarea 
transportului (manipulări) 
și ridicării matrițelor grele. 
Piesele parcurgeau un drum 
lung și întortocheat, irosin- 
du-se mult timp tehnologic. 
Iată de ce s-a luat hotărî- 
rea comasării tuturor ate
lierelor într-o singură hală, 
prelungindu-se cea existen
tă, raționalizării fluxului 
tehnologic și a mecanizării 
lui. în mod practic, supra
fața sculăriei nu s-a mă
rit. Totuși, prin măsurile 
luate, în mai puțin de un an 
s-a dublat capacitatea de 
producție. Paralel, s-a tre
cut la modernizarea pro
ducției de S.D.V.-uri cu un 
grad de tehnicitate și com
plexitate ridicat. Toate a- 
cestea au drept efect creș
terea indicelui de echipare 
cu scule, dispozitive și ve
rificatoare și folosirea in
tensivă a capacității mași
nilor și utilajelor.

Similar s-a procedat și 
în cazul secției forjă — 
un sector de primă impor
tanță în angrenajul între
prinderii. Aceasta deoarece 
circa 95 la sută din pro
ducția de unelte și scule 
suportă lucrări de forjare. 
Deși din 1962, aici nu s-au 
mai executat lucrări de in
vestiții, totuși capacitatea 
ei de producție s-a dublat. 
Și aici s-a pornit de la de
terminarea cu precizie a 
capacității mașinilor, reexa
minarea tehnologiilor, de
pistarea și lichidarea locu
rilor înguste. Printre nu
meroasele măsuri aplicate 
în scopul folosirii intensive

DESFĂȘURAREA
OM» ti TOAMNĂ
tive s-ar deprecia din cauza păstrării 
necorespunzătoare. Cu toate acestea, 
chiar și acum la începutul aces
tei campanii de recoltare se con
stată risipă de produse și mai ales 
lipsă de grijă pentru depozitarea lor. 
In regiunea Suceava, de exemplu, floa
rea soarelui a stat multă vreme pe cîmp 
neireierată ; în unele cooperative agri
cole din diferite regiuni știuleții de 
porumb zac direct pe pămintul 
umed și din această cauză boabele se 
alterează. Asemenea neajunsuri pot fi 
înlăturate prin organizarea judicioasă a 
transportului și depozitării produselor 
in magazii sau livrarea lor la bazele 
de recepjie, conform contractelor în

cheiate. Această importantă aefiune este 
determinată, in bună măsură, de buna 
folosire a mijloacelor de transport și 
a forjei de muncă. Volumul mare de 
lucrări din campania de toamnă nece
sită deplasarea a peste 24 milioane 
tone produse, în cadrul unităfilor și la 
bazele de recepfie. De aceea organi
zarea și planificarea riguroasă a mij
loacelor de transport constituie una din 
mportanfele căi de asigurare a bunei 
desfășurări a campaniei. Pe lîngă ca
mioanele proprii, la dispoziția cooperati
velor agricole există /numeroase mij
loace de transport ale D.R.T.A. și sta
țiunilor de mașini și tractoare. Princi
palul este să fie bine utilizate mijloa

cele proprii ale cooperativelor, și îndeo
sebi toate atelajele și autocamioanele. 
Deosebită grijă trebuie acordată menți
nerii în stare de funcționare și apoi re
partizarea după nevoi a acestor mij
loace. Este necesar să fie combătută 
tendința de a se aștepta numai auto
camioanele sau remorcile închiriate. In 
primul rînd trebuie folosite atelajele 
proprii.

Efectuarea la timp a tuturor lucrărilor 
care se execută necesită o bună orga
nizare a muncii. Antrenarea unui nu
măr cît mai mare de cooperatori la 
recoltat și la efectuarea celorlalte lu
crări este chezășia succesului în această 
campanie. Uniunile cooperatiste poartă

a capacităților de producție 
se află cea care se referă 
la preîncălzirea matrițelor. 
Despre ce este vorba ? Pînă 
în acest an, matrițele se în
călzeau după montare, 
direct „pe ciocan". Din a- 
ceastă cauză un ciocan stă
tea imobilizat între 1—2 ore 
(cît dura preîncălzirea). în 
același timp, la fiecare cio
can era imobilizat pe 
schimb și cite un forjor, 
care asigura preîncălzirea. 
Calculînd timpul ce se pier
dea în acest mod la cele 8 
ciocane se ajungea la irosi
rea a mii de orc anual. In
ginerul Mircea Șipoș — a- 
cum șeful secției — nu s-a 
împăcat cu această stare de 
lucruri. După studii și ex
perimentări, operația s-a 
perfecționat, cu ajutorul u- 
nui dispozitiv anume con
ceput, cu ajutorul căruia se 
pot încălzi deodată pînă la 
8—9 matrițe. Evident, nea
junsurile amintite s-au eli
minat, iar cîștigul se mate
rializează în sute de mii de 
piese executate în plus. 
Măsurile luate în secția for
jă au avut și un alt efect : 
asigurarea unui stoc tam
pon de semifabricate, cu 
rezultate pozitive asupra 
desfășurării ritmice a pro
ducției în secțiile prelucră
toare. în același timp, ele 
au facilitat posibilitatea a- 
similării unor noi tipuri de 
scule.

A apărut, însă, și.un nea
juns. Cantitățile sporite de 
semifabricate, asigurate de 
către secția forjă, nu pu
teau fi prelucrate în între
gime din lipsă de capacita
te. De aceea și în acest do
meniu s-au preconizat une
le măsuri privind opti
mizarea capacităților de 
producție. Printre acestea 
amintim: executarea a două 
mașini de rectificat, a două 
noi posturi de călire prin 
curenți de inducție. în sec
ția unelte, prin desființarea 
unor magazii intermediare 
și reamplasarea utilajelor 
în ordinea succesiunii ope
rațiilor, s-a cîștigat un spa
țiu disponibil, în care s-a 
amenajat un atelier de tra-

tament termic. Pe de alta 
parte, în urma raționaliză
rii fluxului tehnologic la 
fabricația .lamelor de fierăs
trău pentru metale, capaci
tatea de producție Ia acest 
produs a crescut de Ia 5 la 
6 milioane bucăți pe an.

Dar, un rol de seamă l-a 
avut stabilirea unor loturi 
optime de producție, ne-a 
relatat ing. Simion Stoica- 
nea, șeful serviciului pro
ducție. Nu-i un secret că 
pină în acest an nu am dat 
prea mare atenție lansării 
în fabricație a unor loturi, 
optime. Nici nu puteam, cît 
timp multi dintre beneficia
rii noștri ne cereau loturi 
mici de piese. De aici, nu
meroase reglaje care se sol
dau cu mii de ore stagnări. 
Pe lîngă' faptul că ele con
stituiau o frînă în folosirea 
întregii capacități a utilaje
lor și, deci, în realizarea 
unei productivități ridicate, 
loturile fiind .reduse, nu 
puteau fi nici rentabile. în 
urma studiilor întreprinse 
și a măsurilor aplicate, lo
turile cele mai economice 
au devenit azi o realitate.

Important este și următo
rul fapt : lansarea comenzi
lor s-a făcut pe loturi și nu 
pe maiștri. 
înainte. Aceasta prezintă a- 
vantajul dă nu .se mai între
rupe comanda la termina
rea fiecărui schimb, într’u- 
cît lucrul continuă pînă la 
încheierea întregului’ lot. în 
felul acesta, se elimină în 
bună măsură desele reglări 
de mașini, cu toate conse
cințele. S-a permis, totoda
tă, urmărirea producției pe 
bază de grafice, ceea ce asi
gură în orice moment cu
noașterea stadiului realiză
rii comenzilor lansate în 
fabricație. Astfel do măsuri 
s-au împletit cu cele apli
cate în vederea utilizării 
mai judicioase a fondului 
de timp de lucru. Iată ce 
ne-a relatat în acest sens 
ing. Andrei Iosof. șeful or
ganizării producției și a 
muncii :

— Pînă nu de mult, la

cum era mai

răspunderea pentru buna organizare a 
muncii în cooperativele agricole, care 
să permită participarea la lucrări a tu
turor brafelor de muncă. Repartizarea 
judicioasă a acestora pe lucrări, orga
nizarea muncii în așa fel îneît fiecare să 
aibă o productivitate cît mai ridicată 
și asigurarea unei evidențe corecte a 
muncii depuse sînt principalele căi de 
mobilizare a cooperatorilor. Este foarte 
important ca cooperatorii să execute 
recoltatul pe parcelele pe care au efec
tuat tot complexul de lucrări, în așa 
fel îneît în raport cu producțiile obfi- 
nute să li se calculeze și retribuirea 
suplimentară.

La eliberarea terenului de coceni, 
tulpini de floarea soarelui, vreji și alte 
subproduse, un stimulent puternic îl 
constituie aplicarea indicațiilor privind 
acordarea unei cote din producție pen
tru lucrările de tăiat și adunat coceni, 
colete, recoltarea culturilor intercalate 
și culesul fructelor,

Concomitent cu recoltatul este nece
sar să ne preocupăm de o valorificare 
superioară ’ a producției ob)inufe. De 
aceea, sortarea produselor pe calități, 
rezervarea seminței necesare, livrările 
la fondul central și asigurarea nevoilor

interne trebuie să se facă cu toată răs
punderea. Plata muncilor S.M.T., achi
tarea și depășirea obligațiilor asumate 
prin contract constituie o datorie de o- 
noare pentru cooperativele agricole și 
uniunile cooperatiste și în același timp 
sursa principală a veniturilor bănești. 
Stadiul actual al livrărilor dovedește că 
nu peste tot această latură a muncii 
este în centrul preocupărilor. Astfel, la 
floarea soarelui numai regiunile Oltenia 
și în parte București au o situație mai 
bună. La celelalte regiuni predările la 
baze sînt doar la început. Aceeași si
tuație se prezintă și la fasole, iar la 
porumb aejiunea este încă în faza de 
început. Este de datoria uniunilor co
operatiste să se îngrijească cu mai 
multă atenfie de respectarea graficelor 
de livrări pentru a evita deprecierea 
produselor și aglomerarea mai tîrziu 
a bazelor de recepții. După îndeplini
rea acestor îndatoriri se va trece la 
repartizarea produselor cuvenite coope
ratorilor pentru munca prestată și retri
buirea suplimentară, ca și la atribuirea 
ajutorului pentru bătrîni.

Tot în această perioadă se pun ba
zele recoltei viitoare. Ploile care au

noi se consemna o mare ri
sipă de timp de lucru mai 
ales la începutul și sfirșitul 

■ schimburilor. Se împămîn- 
tenise obiceiul ca fiecare 
schimb să se preocupe nu
mai și numai de munca lui. 
Interesa prea puțin dacă cei 
ce vin în schimbul urmă
tor au sau nu pregătit lo
cul de muncă, sculele sau 
materialele , necesare. Lu
crările erau privite îngust. 
Iată de ce lotizarea opti
mă și lansarea comenzilor 
pe Ioturi aii avut un efect 
binefăcător asupra lichidării 
golurilor în producție, îm
bunătățirii ritmicității și a 
nivelului productivității 
muncii.

Progresele remarcabile 
ale colectivului întreprin
derii de unelte și scule Bra
șov, în acest an, vor fi con
solidate de alte și alte mă
suri. Amintim printre aces
tea pe cele care se referă 
la dotarea ciocanelor matri- 
țoare cu cuptoare de mare 
productivitate, cu vatră ro
tativă și reglare automată 
a regimului de încălzire, 
deservirea maxipresei și a 
mașinii de forjat orizontală 
cu instalație de încălzire a 
materialului prin inducție, 
extinderea sistemului de 
matriță cu montare și re
glare raDidă în suport. Se 
prevăd, de asemenea, mă
suri în direcția mecanizării 
în continuare a unor ope
rații de tratament și sabla- 
re. Esențial este că o parte 
din utilajele cu care se va 
„înzestra" producția vor fi 
executate prin autodotare, 
folosindu-se în acest scop 
credite de mică mecanizare. 
Toate acestea vbr asigura 
realizarea unei producții 
suplimentare în valoare de 
peste 8 milioane lei, spori
rea productivității muncii 
cu circa 12 la sută față de 
cea planificată, obținerea 
unor însemnate economii și 
beneficii suplimentare.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

BIBB

căzut în ultimul timp în majoritatea re
giunilor asigură condiții deosebit de fa
vorabile pentru pregătirea terenurilor 
și efectuarea semănatului. De aceea, tre
buie mobilizate toate mijloacele în așa 
fel îneît însămînfările să se poată exe
cuta în perioadele optime, folosindu-se 
semințe din soiurile intensive, condițio
nate și tratate, conform recomandărilor 
specialiștilor. O mare însemnătate are 
mărirea densității lor în raport cu crește
rea posibilităților de fertilizare a solului, 
crearea unui pat germinativ la un nivel 
calitativ ridicat etc. Mărimea normei de 
sămînță în raport cu aceste condiții 
constituie unul din mijloacele importante 
de sporire a producției de grîu.

Sîntem așadar în plină campanie de 
recoltare și însămînțare. Depinde de toți 
cei ce muncesc pe ogoare ca recolta 
acestui an să fie adunată în bune con
diții și totodată trecînd masiv la 
semănatul griului să punem baze solide 
pentru noul an agricol.

Uniunile cooperatiste în sfrînsă cola
borare cu consiliile agricole trebuie 
să-și aducă din plin aportul la îndru
marea și ajutorarea cooperativelor, în 
așa fel îneît lucrările agricole de toamnă 
să se termine în timpul cel mai scurt.
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schife, 
făra- 

români

sa epocă de dezvoltare și creație. Ne-o 
demonstrează varietatea tematică, va
loarea operelor create sau traduse, ci
frele impresionante ale tirajelor, dar mai 
ales rafinarea gustului, diversitatea ape- 
tențelor și ardoarea lecturii unui popor 
care nu mai are analfabeți. Biblioteca 
este un colț prezent în fiecare casa, 
mărturisind cum hrana spirituală a deve
nit din luxul sau privilegiul de altă dată 
o necesitate a tuturor.

Asemenea reflecții generează gîndul 
unor ediții monumentale care să marche
ze durabil reușitele epocii noastre.

UN ALBUM AL
ISTORIEI NAȚIONALE

llHBIMIIIIllllll    Virnil r.ÂNDFA . J

Pictori romani

Cartea este un monument de cul
tură pentru că întruchipează, mai bine 
adesea decît marmura sau bronzul, idea
lurile, iscusința, voința de afirmare a 
unei epoci. ,

Aspirațiile culturii românești la în
ceputul veacului al XVI-lea, cultură gata 
să adopte noul meșteșug al tiparului, 
gria să trimită cărți frumos împodobite 
altor popoare, le deslușim din prima 
tipăritură de la noi, Lifurghierul lui 
Macarie din 1508. Cotitura pe care a 
însemnat-o introducerea limbii românești 
în cultura noastră ni se înfățișează prin 
tipăriturile coresiene. Formarea limbii 
române literare o ilustrează șirul de 
cărți în curata limbă a poporului de la 
Cazania lui Varlaam la Biblia lui Șerban 
Cantacuzino.

In cărfile reprezentanților Școlii Arde
lene, tipărite la Blaj, Buda, Viena avem 
mărturia noii conștiințe naționale, a 
originii latine, a dreptului la libertate, 
cucerire a secolului al XVIII-lea. Presa 
moldo-valahă ctitorită de Asachi și 
Eliade este documentul fundamental al 
opiniei publice militante pentru inde
pendență și progres dm anii pregătitori 
revoluției de la 1848. Kogălniceanu, 
Bălcescu, A. T. Laurian, prin Arhiva 
românească și Magazin istoric pentru 
Dacia întemeiază presa noastră științifi
că, organ al istoriografiei moderne ro
mânești, restauraloarea tradiției, apără
toarea drepturilor poporului.

Și astfel, fiecare epocă de luptă 
și de creație culturală, fiecare treaptă 
urcată spre libertate și lumină este, 
la noi, marcată de anumite „cărți de 
căpătîi' ale perioadei respective.

Cărturarii mai noi au înțeles această 
funcțiune monumentală, comemorativă 
a cărții și fiecare din ei s-a străduit 
să rezume construcția lor sau a contem
poranilor printr-o carte mare. Hasdeu 
a închipuit, poate prea devreme, un 
Elymologicum magnum Romaniae, te
zaur al limbii române ce se va realiza 
abia peste un veac, din care el ne-a 
lăsat, grandioase, temeliile. Odobescu a 
marcat prin trei tomuri impunătoare, 
stadiul cercetărilor românești de arheo
logie și istorie de artă din vremea sa 
prin frumosul, eruditul Tezaur de la 
Pietroasa. Bianu, Hodoș, Simonescu au 
zidit marele monument al tiparului nos
tru prin cele patru volume 
grafiei românești vechi. 
Densușianu, lorga și atîția 
au construit împreună alt 
prin cele peste patruzeci 
ale Documentelor privitoare la istoria 
României.

Tiparul trăiește în zilele noastre marea

ale Bib/io- 
Hurmuzaki, 
alfi istorici 
monument 

de volume

teatre

Ediții pentru care avem creatori — au
tori și meșteri tipografi —, avem mij
loace, avem beneficiari. Edifii impună
toare prin temă și realizare grafică, 
reprezentative pentru stadiul atins de 
cultura noastră spirituală și materială. 
Edifii pe dimensiunile idealurilor noas
tre.

Intre cele dinții asemenea monumente 
vedem necesar un Album istoric al po
porului român. L-au imaginat luptătorii 
și cărturarii epocii lui Cuza. Talentul lui 
H. Trenk, luminat de erudifia și patrio
tismul lui Odobescu a lăsat primul pro
iect al acestui album în planșele de la 
Muzeul de artă. Pictorul Gh. Tatlarescu 
a ostenit în același sens. N. lorga a 
împlinit o parte din muncă prin seriile 
sale de portrete de „domni" și „doam
ne" din 1930 și 1937. In ansamblul său, 
proiectul a rămas încă nerealizat.

Un album istoric în 
me mari, capabil să ne restituie acel 
chip al fării și poporului pe care trebuie 
încă să-l imaginăm, capabil să ne arate 
locul nostru în tabloul lumii, va începe, 
negreșit, cu Arfa și meșteșugurile pre
istorice din România. Atîtea opere des
coperite la noi se bucură de un presti
giu mondial nu numai prin curiozitatea 
sau prin valoarea lor informativă, dar și 
prin calitatea lor artistică absolută. Cera
mica de la Cucuteni, uneltele și armele 
de la Poiana, vasele sau figurile antropo
morfe de la Cîrna, „Gînditorul" de la 
Hamangia sînt dovezi instructive dar 
mai ales frumoase, evocatoare asupra 
iscusinței și gustului locuitorilor de altă 
dată ai patriei noastre. Publicarea în 
perfecte reproduceri, în culori, a aces
tor străvechi opere, ne-ar umple mintea 
și inima de giuvaeruri ale tezaurului 
cultural al acestui pămînt, ne-ar dărui 
pentru instruire și bucurie estetică opere 
pe care le știu, adesea, numai specia
liștii.

Un alt volum al 
ar fi acela despre 
versală. Tezaure ale 
medievale cuprind 
strămoșilor noștri și

mai multe volu-

© Teatrul de stat de operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO 
— 19,30.
® Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : OA
MENI SI ȘOARECI — 19,30,
(sala Studio) : SERINGA — 
19,30.
9 Teatrul de Comedie : CAPUL 
DE RAȚOI — 20.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ 
BLAJI.NU
© Teatrul „Țăndărică" : GULI- 
VER IN TARA PĂPUȘILOR — 
15; 17.

20.

I

necesarului corpus 
Dacii în arfa uni- 
sculpturii antice și 
adesea înfăfișarea 
a fării de la Co

lumna traiană la Tropaeum Traiani, de 
la basoreliefurile Arcului lui Constantin 
pînă la reproducerile artiștilor Renașterii. 
Fotografii ale așezărilor dacice, recon
stituiri de orașe și cetăți, case, unelte, 
costume pot oferi elementul științific de 
comparație imaginilor rezultate din in
terpretarea artiștilor a aproape două 
milenii.

Lumea 
diferitele 
nomice, 
obiectul 
istoric. Cetăfi, biserici, palate, tipuri și 
costume, unelte, podoabe, opere de 
artă așteaptă să fie răspîndite în toată 
strălucirea lor, în veșmintele grafice de 
care prea pufine s-au învrednicit pînă

aproape două

u

medievală
ei manifestări 
culturale) ar 

ailor volume

românească în 
(politice, eco- 
putea formă 
ale Albumului

CENTENARUL BIBLIOTECII ACADEMIEI
Marți după-amiază, o dată cu în

cheierea sesiunii de comunicări și re
ferate, au luat sfîrșit manifestările pri
lejuite de sărbătorirea Centenarului 
Bibliotecii Academiei Republicii So
cialiste România.

în cele două zile de lucru, în Ca
drul sesiunii au fost susținute aproxi
mativ 30 de comunicări și referate 
care au tratat probleme privind con
tribuția bibliotecii la dezvoltarea ști
inței și culturii în țara noastră și 
funcția ei ca bibliotecă națională, re
lațiile externe ale acesteia. Specialiștii 
români — profesori universitari, di
rectori de biblioteci, cercetători știin
țifici — au înfățișat, totodată, o serie 
de documente inedite și piese de mare

valoare existente în patrimoniul bi
bliotecii, rolul unor cărturari din tre
cut în formarea fondului bibliotecii și 
în activitatea ei.

în comunicările prezentate de 
oaspeții de peste hotare la sesiune au 
fost abordate aspecte ale relațiilor bi
bliotecilor respective cu biblioteca din 
România, probleme actuale specifice 
activității proprii. Una dintre aceste 
comunicări a prezentat o serie de do
cumente originale din vremea lui 
Cuza Vodă — donate de prof. dr. 
Anghel Rugină de la Universitatea din 
Boston, Bibliotecii Academiei, cu o- 
cazia acestei aniversări.

(Agerpres)

(Urinare din pag. I)

vegheată de tomurile maeștrilor, 
s-a înnodat firul neîntrerupt al 
vieții noastre intelectuale, pasiu
nea cercetării și a descoperirii, 
dragostea pentru ceea ce geniul 
românesc a produs mai ales. Cîți 
ani din viață nu și-au petrecut 
aici lorga, Xenopol, Pârvan, Lovi- 
nescu, și atîtea nume ilustre. Aici, 
noi, cei încă tineri astăzi, l-am 
văzut zi de zi, de-a lungul a 
numeroși ani, pe Perspessicius 
descifrînd cu o devoțiune nici
odată istovită manuscrisele emi
nesciene pentru alcătuirea monu
mentalei ediții a „Luceafărului", 
aici l-am văzut pe Șerban Ciocu- 
lescu despicînd foile ziarelor și 
ale revistelor în căutarea urme
lor nestemate ale lui Caragiale. 
Aici i-am întîlnit pe Tudor

Viann șt pe Vladimir Streinu, pe 
toți acei savanți ai istoriei noastre 
literare care ne-au transmis și ne 
transmit și o lecție de probitate 
intelectuală. Pășind în Biblioteca 
Academiei, privind munca celor 
dinaintea noastră, fiecare dintre 
noi a simțit deopotrivă frumu
sețea acestei nobile pasiuni dar 
și răspunderile pe care ea le im
plică.

Și sentimentul acesta l-a trăit 
fiecare generație. De aceea aș 
spune că centenarul Bibliotecii 
Academiei este mai degrabă un 
simbol -al trăiniciei și al continui
tății culturii noastre. Dacă Ate
neul Român întruchipează nă
zuința noastră spre frumos mereu 
mai vie. mereu mai proaspătă și 
niciodată stinsă, Biblioteca Aca
demiei dă măsura temeiniciei și a 
solidității mișcării noastre intelec- 
tuale. De aceea spunem astăzi că 
centenarul ce-1 sărbătorim repre
zintă mai mult decît o dată în- 
sorisă în calendar. Este o perma
nență și un etalon al forței 
noastre creatoare.

acum. Cunoaștem un singur album, cel 
consacrat de UNESCO monumentelor 
din Moldova de nord care să fi reușit 
a sugera cu cele mai bune mijloace teh
nice contemporane splendoarea frescelor 
de la Voronef, Sucevifa și surorile lor 
drapate în chipuri și culori. Așa cum 
numai colecjia Documente de arfă ro
mânească în manuscripte vechi începută 
de Ion Bianu in 1922 (și întreruptă tot 
atunci) ne-a înfățișai în reproduceri bune 
măiestria unui mare miniaturist român, 
Gavriil Uric, prin Tefraevanghe/uj din 
1429 păstrat azi Io Oxford. Dar aceste 
mărturii ale viefii, aspirațiilor, talentu
lui înaintașilor noștri nu trebuie să ne 
fie relevate doar de lungi călătorii sau 
pitorești ruine. Le dorim adunate siste
matic, comentate, reînviate astfel într-o 
lucrare la îndemîna oricui, care să le 
integreze astfel lumii de cunoștințe și 
imagini a fiecăruia dintre noi.

Există numeroase desene, 
acuarele înfăfișînd costumele
nilor, tîrgove(i!or, ostașilor
din deosebite timpuri. O impresionan
tă colecfie de reproduceri de pe 
hărji vechi ale tării noastre (între ele 
acelea ale lui loan Honterus din Brașov, 
a stolnicului Cantacuzino, a lui Dimitrie 
Cantemir) editate în 1933 de Dem. Di- 
măncescu, dar numai în trei exemplare 
și astfel Monumente cartographies Ro
maniae rămîne încă o prețioasă raritate 
pentru uzul cercetătorilor români sau 
străini. Albumul istoric trebuie să cu
prindă și asemenea reproduceri înfăti
șînd pămîniul tării cu așezările și bo
gățiile lui din trecut.

Epoca modernă și contemporană adu
ce un spor incomparabil al imaginilor 
evocatoare. Un pionier al fotografiei, 
Szatmary, ne-a lăsat veridice documente 
vizuale ale Bucureștilor de acum un 
veac. Desenatori și pictori au adăugat 
imaginile filtrate prin privirile lor ro
mantice, impresioniste, realiste, admi
rative sau acuzatoare. Dar cît ne-ar 
bucura să avem sub ochi, ca într-un 
film reluat mereu cu emofie, orașele 
noastre în chipul lor vechi. Cît ne-ar 
ajuta cunoașterea portretelor aiifor oa
meni de seamă, ctitori ai României mo
derne și contemporane, a locurilor în 
care s-a făurit societatea noastră de azi, 
a armelor cu care poporul nostru și-a 
cucerit independenta, a flamurilor. în 
umbra cărora au căzut atîția eroi.

O întreagă lume de imagini risipite 
în locuri și epoci depărtale, imagini 
ale istoriei și culturii mondiale, dar în 
primul rînd ale noastre, așteaptă să fie 
reconstituită într-o mare realizare știin
țifică, artistică și grafică, O operă a 
specialiștilor, arheologilor, istoricilor 
antichității și ai arfei, a fotografilor 
de artă, tehnoredactorilor, graficienilor 
și meșterilor noștri tipografi.

Ne-am adunat documentele istorice și 
în bună parte cele lingvistice sau litera
re în mari corpuri. Documentele icono
grafice își așteaptă monumentul vrednic 
de tradițiile ca și de prezentul nostru.

15,45 — Fotbal : Steaua Bucu
rești — F. C. Austria 
din cadrul ..Cupei cu- 
nelor". Transmisiune de 
la Stadionul „Republi
cii".

17,30 — Fotbal : Trakia Plovdiv 
— Rapid București din 
cadrul ..CuDei campioni
lor europeni". Transmi
siune de la Plovdiv (Re
publica Populară Bul
garia). în pauze ; Film 
documentar: „Orizont
științific nr. 7". — Tele- 
cronica economică. Spe
cializarea întreprinderi
lor în industria con
structoare de mașini.

19,20 — „30 de minute cu... si 
pentru tineret". „Obiec
tivul îndrăgostit".

19,50 — Telejurnalul de seară.
20.10 — Improvizații în Do ma

ior cu Iancsi Kordsy si 
Luiza Costache.

— Cabinet medical T. V. 
îngrijirea dinților 
copii si la adulti.

— Avanpremiera.
— Film artistic : „Maga

zinul de pe strada 
Mare". O producție a 
Studiourilor cehoslova
ce. Film distins cu pre
miul Oscar.

23.10 — Telejurnalul de noapte.

20,50
21,05

20,30

nașteri!
Ini Pirandello
Centenarul nașterii scriitorului 

italian Luigi Pirandello a prile
juit marți după-amiază o mani
festare organizată de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Uniunea Scriitorilor și Comisia 
Națională a Republicii Socialiste 
România pentru UNESCO, în 
sala Teațrultți „C. I. Nottara" din 
Capitală.

După un cuvînt introductiv 
rostit de dramaturgul Floria Lo- 
vinescu, directorul Teatrului „C. 
I. Nottara", personalitatea și cre
ația marelui scriitor au fost evo
cate de prof. univ. dr. docent 
Alexandru Bălăci, membru cores
pondent al Academiei, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă.

în continuare, colectivul Tea
trului „C. I. Nottara" a prezentat 
cunoscuta piesă a lui Luigi Piran
dello „Henric al TV-lea".

(Agerpres)
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CULTURALĂ
Nu cu multă vreme în 

urmă, o profesoară din 
Timișoara, veche activistă 
culturală, își memora cu 
nostalgie anii petrecuți în 
comunele Banatului alături 
de alți entuziaști purtători 
ai făcliei culturii în mijlo
cul maselor.

— Iarna, își amintea cu 
o undă abia simțită de 
mîndrie profesoara, pregă
team- cu țăranii „Noaptea 
furtunoasă" sau „Scri
soarea pierdută", organizam 
coruri și șezători. Forma
sem pe atunci un nucleu 
cultural admirabil, care și-a 
păstrat vitalitatea multă 
vreme. Astăzi însă aproape 
toți activiștii culturali, deși 
au rămas prieteni fideli ai 
culturii de masă, au pără
sit această sferă îndreptîn- 
du-se spre alte profesii.

De ce se produc aseme
nea fenomene 7 în primul 
rînd, trebuie spus că mul
te organe locale neglijează 
cu totul principiul volun
tariatului. E foarte’ răspîn- 
dită ideea că de munca 
culturală de masă nu s-ar 
putea ocupa decît activiștii 
salariați ; de aceea e prea 
puțin cultivată pasiunea a- 
celor intelectuali care, a- 
vînd diverse meserii la 
bază, ar fi gata să consa
cre o parte a timpului lor 
liber organizării unei in
tense vieți culturale.

Alături de larga rețea a 
activiștilor voluntari, tre
buie desigur selecționate un 
număr de cadre salariate, 
poate mai mic decît în pre
zent, dar cu o mai bună 
calificare. Se simte nevoia 
unor forme stimulative, 
menite să atragă în această 
direcție oameni cu o temei
nică pregătire cultural-ar- 
tistică, adevărată, specia
liști ai muncii culturale de 
masă. O caracteristică a so
cietății noastre socialiste o 
constituie dorința continuă 
de perfecționare a oameni
lor, în profesia căreia i 
s-au dedicat, emulația per
manent prezentă în toate 
domeniile de activitate. 
Autodepășirea continuă, 
tendință indisolubil legată 
de viața contemporană, este 
stimulată și prin recunoaș
terea de către colectivitate 
a experienței și priceperii 
acumulate o dată cu trece
rea anilor, a cunoștințelor

dobîndite. Fiecare profesie 
are un sistem propriu de 
norme și grade de califi
care. un fel de scară a 
valorilor, la îndemîna ori
cui dă dovadă de aptitudini 
și pregătire corespunză
toare. Fiecare instituție se 
preocupă de creșterea ca
drelor proprii.

Singur sistemul organi
zatoric al culturii de masă 
continuă să ignore acest 
principiu esențial ,al for
mării unor cadre compe
tente. Se favorizează astfel 
greșita concepție, prezentă 
din păcate îndeosebi la 
tinerii absolvenți ai insti
tutelor 
superior, 
munca 
zintă doar o trambulină 
din mediul rural spre oraș. 
De asemenea, actuala for
mă organizatorică creează 
cadrul propice proliferării 
empirismului în cultura de 
masă. în prezent sînt des
tul de numeroși în acest 
sector activiști fără nici o 
tangență cu meseria exerci
tată. După cum ne spune 
Petre Ardeu, directorul Ca
sei regionale a creației 
populare Hunedoara, func
ția de coregraf la a- 
ceastă instituție a stat 
cîțiva ani neocupată de
oarece solicitatorii nu e- 
rau de specialitate. Iar 
atunci cînd exigența con
ducerilor nu funcționează, 
urmările acestei stări de 
lucruri care se perpetuează 
de mai multă vreme sînt 
lesne de constatat. Chiar la 
o cercetare superficială se 
poate cu ușurință observa 
penuria de cadre în cultura 
de masă și, mai ales, fluc
tuația lor. Desigur o sursă 
a lipsei de stabilitate a 
noilor angajați poate fi 
alegerea lor pripită, igno- 
rînd criteriile verificării 
pregătirii profesionale. Dar 
principala cauză o consti
tuie absența din sistemul 
culturii de masă a elemen
telor stimulatorii de pers
pectivă, 
creț ni se 
secretara 
șenesc de 
Arad, de patru ani ocupînd 
această funcție, ne împăr
tășea acum 2—3 luni pla-

de învățămînt 
după care 

culturală repre-

Un caz con- 
pare edificator : 
comitetului oră- 
cultură și artă

la Sao Paulo
La 23 septembrie 

deschis în Brazilia ediția 
1967 a Bienalei de la 
Sa6 Paulo, care, împre
ună cu Bienala de la Ve
neția, este cea mai im
portantă confruntare in
ternațională de artă plas
tică.

Prezentăm în rîndurile 
care urmează, participan- 
ții români la această ma
nifestare.

de Dan HÂULICX

„Sînt artiști pe care
nu-i cunoști, dar ii aștepți 
intr-un fel și îi pre
simți" : astfel se exprima 
Lionello Venturi, vorbind 
despre unul din pictorii 
români cei mai autentici, 
Gheorghe Petrașcu, 
care-l descoperise la 
Bienală venețiană. 
trașcu era un artist rigu
ros, avar cu efuziunile; 
dar, văzindu-i tablourile, 
Venturi putea rscunoaște 
în el un prieten, tocmai 
pentru că această artă nu 
voia să fie îngust locală, 
ci să se așeze, caracteris
tic și limpede, pe coor
donatele picturii euro
pene. „Arta are patrie", 
declara, acum citeva de
cenii, un pictor român 
care a fost, și o conștiință 
teoretică, Francisc Șirato. 
Dar tot el, întrebindu-se 
care i-au fost izvoarele, 
răspundea cu aceste vorbe 
definitorii: „Cezanne și 
arta populară românea
scă". Ceea ce însemna un 
program de sinteză, intre 
specificul național și ne
voile universalității.

Mutatiș mutandis, 
astfel de program se regă
sește nu o dată, in efor
turile artiștilor noștri de 
astăzi. Bineînțeles, cînd 
spunem „artă populară", 
nu trebuie să luăm ter
menii într-un sens 
măruntă etnografie, 
contextul nostru istoric,. 
arta țărănească este mai 
mult decît o supraviețuire 
a unor epoci apuse; mai 
mult decit un pretext de 
paseism sentimental. „Fi
delă convențiilor care-i 
alcătuiesc stilul, ea nu-i 
niciodată sistematică 
scria uimit Henri Foclllon, 
caracterizind această vi
vace creație anonimă, 
ivită, cu milenii în urmă, 
pe malurile Dunării. „Ea 
are aerul de a fi fost in
ventată in ajun". A merge 
spre aceste umile bogății 
nu înseamnă a găsi un 
alibi .pitoresc și comod,

SHBMBOTWiraMj

DE
nurlie sale de viitor: părăsi
rea actualului post și reo
cuparea locului la catedră. 
Ne-am interesat ce a de
terminat-o să facă acest 
pas. Răspunsul a fost fără 
echivoc : nu considerente 
de ordin material (în cul
tură avea un salariu mai 
măre ca în învățămînt) ci 
lipsa posibilității de a pro
gresa în vechiul post.

Subscriind la acest punct 
de vedere, numeroși (acti
viști 
ideea că prin introducerea 
unor norme după sistemul 
celor didactice (o Ierarhi
zare a salarizării corelată 
proporțional cu vechimea, 
cunoștințele șl pregătirea 
individuală), cu examene 
periodice obligatorii pen
tru toți salariații, s-ar asi
gura atît o creștere conti
nuă a calificării la locul 
de muncă cît și cointeresa
rea activiștilor culturali.

Foarte utile în acest sens 
s-au dovedit cu ani în urmă 
cursurile centrale de per
fecționare pe specialități. 
Ele ar merita să fie reluate, 
fără însă a se opri ca atunci 
la simpla predare a unor 
cunoștințe. Privite prin 
prisma ideii de cointere
sare, ele ar trebui să con
stituie unul din criteriile 
sporirii remunerației, pro
porțional cu asimilarea or
ganică a celor învățate, cu 
aplicarea lor în practică. 
Cei care, depășind lăstări
șul problemelor minore, do
vedesc o reală creștere, cei 
care devin 
mițînd și 
propriului 
vor putea 
și de o recunoaștere ma
terială a eforturilor făcute. 
Acest pas odată realizat, 
cu siguranță că numărul 
celor care vor dori să 
obțină o înaltă specializare 
va crește considerabil, ast
fel că o veche propunere 
pe care o reluăm cu acest 
prilej — înființarea cursu
rilor fără frecvență în în- 
vățămîntul superior pen
tru activiștii culturali -- ar 
deveni o reală necesitate, 
meritînd să intre în aten
ția C.S.C.A. și a Ministeru
lui învățămîntului.

Pe de altă parte, noul 
sistem de norme ar imprima 
muncii un caracter știin
țific, dînd posibilitate ce-

•O •M? :
o

un

de 
în

pentru a eluda aspra ce
rință a sintezelor moder
ne. Cum am uita? — sin- 
tem in țara lui Brâncuși, 
artistul inefabil și funda
mental, care ne-a lăsat 
exemplul unei rare alianțe 
de îndrăzneală și înțelep
ciune ; care a putut ex
trage, din 
folclorică, 
cristalină 
ontologice, 
revelații primordiale.

în ambianța unor atare 
determinări n-are înțeles 
să stabilești vreo divi
ziune pedantă intre ar
tiști erudiți și genuini. 
Candoarea poetică, bu
năoară, din tablourile lui 
Aurel Cojan — cel mai 
virstnic din selecția ro
mânească pentru Sao 
Paulo — filtrează valori 
de străveche sensibilitate. 
Un aer vrăjit, de poveste 
orientală, în game de cu
loare deloc dulci, care au 
nu știu ce putredă gravi
tate, cu un timbru cald, 
cîteodată, precum acela al 
unor ceramici de demult; 
nu-i greu de văzut că a- 
cest fabulos depășește in
spirația picturii naive, o- 
bligînd la alte confrun
tări, purtindu-ne spre gra
ția savant ingenuă a unui 
Klee.

această zestre 
o 
de

de

arhitectură 
concepte 
sublime

O anume gravitate hie
ratică se citește și in com
pozițiile -lui Virgil Almă- 
șanu; cutare creștet, de 
altminteri, dintr-un tablou 
numit Rapsozii, se lasă 
pe umăr cu un fel de 
abandon visător, precum 
capul brâncușian care se 
cheamă Muza dormind. 
Existența pe care o vi
sează aceste figuri este 
aceea pe care o implică 
pictura vechilor noastre 
fresce medievale : străină 
de orice orgoliu, de orice 
exhibare virtuozistică; de 
retorica volumelor, ca și 
de aceea a culorii. Ma
teria se scutură de onctu- 
ozitatea complezentă a 
uleiului, se lasă multiplu 
zgîriată, imprevizibil mor
tificată, condusă spre as
pectul mat și venerabil 
al vechilor ziduri, mag
nific uzate de vreme. E 
o chimie de metamor
foze, nu simplu materia
le, ci conținind o întrea
gă ascensiune spirituală: 
astfel, pictura de șevalet
— dintr-un instrument al 
discontinuității indivi
dualiste — aspiră să de
vină expresia unei mari 
coeziuni colective, astfel
— rămînînd el însuși, 
fără a cădea în pastișă
— artistul accede la o 
nouă dignitate, imperso
nală și profundă.

Pe aceste suprafețe, de 
o textură austeră și com
plexă, pictorul aruncă vo
lutele unui desen destins 
care face „Meandre cal-

pasionați trans- 
altora căldura 
lor entuziasm 

beneficia astfel

me“; care se vălurește 
modulat, in ritmul de li
tanie die fană al unui 
Lamento pentru victimele 
răscoalei din 1907.

Iar la Ion Bițan, cel de 
al treilea pictor prezent 
in selecția României, flui
ditatea liniilor se des
fășoară mai exploziv, bi- 
ciuitoe-, eu o spontaneitate 
plină de elan liric. Cu 
mijloace „clasice", rafi
nat minuite, el realizează 
o suplețe dezinvoltă, de 
pictură gestică ; după 
cum, curios de a depăși 
antinomiile, el se amuză să 
asocieze aluzia arheolo- ( 
gică — imaginea unor ves
tigii sau monumente, de 
la noi. ori din Italia — cu 
note acut moderne, cu e- 
leganțe provocator publi
citare, de tipul unor silu
ete din afișele pop-art. 
Sînt „dimensiuni comple
mentare" — cum se inti
tulează un tablou al său 
— dimensiuni cu atit mai 
revelatorii, cu cît acest 
artist nerăbdător și divers 
s-a născut într-un pă
mînt străvechi, plin de 
soare și de auguste amin
tiri, inumerabil supra
puse — de la expediția 
persană a lui Darius, de 
la cetățile greco-romane, 
pînă astăzi: în Dobro^ea, 
această Sicilie a Româ
niei, menită să cunoască, 
insă, și ea, în zilele noas
tre, efervescența de efor
turi tinere și proaspete 
vocații, pe care a declan
șat-o epoca socialistă.

culturali subliniau

lor interesați să se afirme 
ca oameni de valoare și 
în această ramură de acti
vitate. O' muncă susținută 
de cercetare, valorificarea 
studiilor în revistele de 
specialitate sau în sesiuni 
științifice reprezintă tot 
atitea etape ale unei preo
cupări care întrunește toate 
premisele depășirii forma
lismului și festivismul ac
tual din cultura de masă.

Se știe că marea majori
tate a activiștilor culturali 
sînt cadre didactice, absol
venți ai universităților și 
institutelor pedagogice de 
3 ani, ai școlilor normale. 
Fiind vorba de aceleași 
cadre, ar fi deci firesc ca 
la aceleași condiții de studii 
sau vechime, salariile să 
fie identice în învățămînt 
și cultură, Lucrurile nu 
stau însă așa. De pildă, 
Casa de cultură din Făget 
stă fără director de 4 ani. 
Solicitanți care să îndepli
nească condițiile cerute de 
regulament (5 ani vechime 
și studii superioare) s-au 
găsit, dar cu toții au re
nunțat cînd au aflat că în
cadrarea era aci cu mult 
mai mică decît cea din în
vățămînt, la exigențe de , 
studii similare. Ni se pare 
de aceea necesar ca 
C.S.C.A. în colaborare cu 
Ministerul Finanțelor să 
treacă la revizuirea actua
lelor scheme de încadrare, 
corelîndu-le cu cele din în
vățămînt.

De rezolvarea favorabilă 
a problemei cadrelor din 
cultura de masă depinde 
în bună măsură lichidarea 
deficiențelor semnalate. O 
dată cu 
de Stat 
Artă ar 
hotărîte 
cesul în 
„păsărilor călătoare", 
nu au intenții serioase de 
activitate (eventual prin in
stituirea unui contract pe 
minimum 3 sau 5 ani), pen
tru îndepărtarea celor care 
de ani în șir dovedesc lipsă 
de interes și nepricepere în 
conducerea vieții cultura
le a orașelor și satelor, 
precum și pentru atragerea 
de noi cadre cu pregătire 
superioară.

Radu CONSTANTINESCU

acesta, Comitetul 
pentru Cultură și 

trebui să ia măsuri 
pentru a bara ac- 
cultura de masă al 

care

© FANTOMAS CONTRA SCOTLAND YARD — 
cinemascop : PATRIA — 9,15; 11,30; 14; 16,45; 19; 
21,15, STADIONUL DINAMO — 20, BUCUREȘTI
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21,15, MODERN — 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 17,45; 20,30, ARENELE LI
BERTĂȚII — 19,30 (la ultimele trei cinemato
grafe completarea Permanențe), FEROVIAR — 
8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,45; 21,15, EXCELSIOR — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15 (la ultimele două 
cinematografe completarea Albina românească — 
Apis Melifica Carpatina).

— cinemascop (ambele serii) : 
SALA PALATULUI (seria de bilete 2 001 — orele 
18), REPUBLICA — 9,15; 12,45; 16.30; 20.
• ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE : VICTORIA 
(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 : LUCEAFĂ- 

— £U1,15:13,30: 1S>15: 18-30; 20>45- GRĂ- 
P^țJ.A pDINA — 19 (la ambele completarea 
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.
O SUS MÎINILE, DOMNILOR POLIȚIȘTI ! : 
CAPITOL (completare Tovarășa) — 9,30; 11.45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45; la grădină — 19,30 GRI- 
VIȚA (completare 450 de ani de la tîrnosirea bi
sericii Mînăstirii Argeș) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45.
• SURCOUF. TIGRUL CELOR 7 MĂRI - cine
mascop : FESTIVAL (completare Cancerul meta
lelor) - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină
— 19,30, GLORIA (completare Orizont științific 
nr. 8/1967) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20,30, MELO
DIA (completare 23 August 1967) — 8,45; 11 15- 
13,45; 16,15; 18,45; 21.
• CINE VOIA S-O UCIDĂ PE JESSIE : LU
MINA (completare Examenul) — 9,15; 11,30; 13,45: 
16; 18,30; 20.45.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 
9; 10.
• SINGUR PE LUME : DOINA (completare Cos
tumul 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 DRAGOSTEI
— APARTAMENTUL — HANOI DE LA RĂSĂ
RIT LA ASFINȚIT — RĂSCRUCE — PICTORI
ȚELE DIN UZDINSK — CVARTET — DACĂ 
AȘ FI ȘTIUT - GUSTAV ÎN ALARMĂ : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• CASTELANII : GIULEȘTI (completare Per
manențe) — 15,30; 18; 20,30. BUCEGI (completare 
Sesiunea Marii Adunări Naționale) — 16; 18 15’
20.30. la grădină — 19,30. FLOREASCA (comple
tare Tînjeaua) — 16; 18,30; 20,45.
• CUM SĂ FURI UN MILION — cinemascop : 
DACIA (completare Mîinlie pictorului) — 7,45— 
20,45 în continuare, ARTA (completare Gustav 
șahistul) — 15; 18; 20.45; la grădină — 19, VOL
GA — 9,15; 11,45; 15.30; 18; 20,30.
• ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRIȚĂ : CRÎN- 
GASI (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Brașov) — 15,30; 18; 
20,30.
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Lucrările Comisiei pentru sănătate, 

prevederi și asigurări sociale 
și ale Comisiei juridice 

ale Marii Adunări Naționale
Marți 26 septembrie a avut loc, 

la Palatul Marii Adunări Naționale, 
o ședință comună a Comisiei pen
tru sănătate, prevederi și asigurări 
sociale și Comisiei juridice ale 
Marii Adunări Naționale, sub pre
ședinția tov. acad. Ștefan Milcu, 
președintele Comisiei pentru sănă
tate, prevederi și asigurări sociale. 
A fost discutat Proiectul de decret 
privind protecția sanitară a surse
lor, construcțiilor și instalațiilor 
centrale de alimentare cu apă pota
bilă și a apelor minerale pentru 
cura internă, trimis spre avizare de 
Consiliul de Stat. Tovarășii acad. 
Aurel Moga, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale, și Gheorghe 
Hoșsu, președintele Comitetului de 
Stat al Apelor, au prezentat preve
derile proiectului de decret și au 
răspuns la întrebările puse de de- 
putați.

In aceeași zi. Comisia juridică, 
întrunită sub președinția tov. prof, 
univ. Traian lopașcu, președintele 
Comisiei, a discutat Proiectul de

Up dublu avantaj: 

dobîndă și cîștiguri 

in autoturisme
Depunătorii care își păstrează 

economiile bănești la C.E.C. pe 
librete cu dobîndă și cîștiguri în 
autoturisme, beneficiază de do- 
bînzi și de cîștiguri în autoturis
me, care se acordă prin trageri la 
sorți trimestriale. La tragerile la 
sorți pentru acordarea autoturis
melor, participă libretele de eco
nomii care au în tot cursul tri
mestrului pentru care se efec
tuează tragerea la sorți, un sold 
de minimum 5000 de lei. Trage
rea la sorți pentru trimestrul UI 
a.c. ca avea loc în Capitală la 26 
octombrie. Cu acest prilej, Casa 
de Economii și Consemnațiuni va 

I acorda 240 autoturisme din măr- 
" oile :Fiat 1800, Volga, Skoda 1000 

M.B., Trabant 601.
In vederea participării la tra

gerea la sorți pentru trimestrul 
IVI1967, se pot efectua depuneri 
pe libretele de economii cu do
bîndă și cîștiguri în autoturisme 
numai pînă la data de 30 sep
tembrie a.c., inclusiv.

SPORT
Turneul internațional de v@lel

---- --  ROMÂNIA — JAPONIA 3-1 ~~
(CLUJ, redacția ziarului „Făclia'). „Vedeta* zilei a treia a tur

neului internațional masculin de volei de la Cluj a opus forma
țiile României și Japoniei. Am asistat la o dispută desfășurată la 
cea mai înaltă tensiune, timp de mai bine de două ore. Publicul a 
asistat la o adevărată risipă de energie; fazele de înalt nivel au 
sculat tribunele în picioare, aplauzele răsplătind în egală măsură 
pe voleibaliștii români și japonezi pentru fazele de mare spectacol 
create. Setul al patrulea, decisiv, a durat 47 de minute. Scor final 
3—1. (8—15, 15—9, 15—13 19—17). S-au remarcat în mod special 
Schraiber, Drâgan și Tîrlici din echipa română și Yakoia și Ki
mura din echipa japoneză.

în deschidere au avut loc întîlntrile: Bulgaria — România (ti
neret) 3—0 și U.R.S.S. — R. D. Germană 3—0. Pentru turneul final 
s-au calificat România și Japonia din seria I, U.R.S.S. și Polonia 
din seria a U-a.

în cîteva rînduri
» în turneul pe care îl întreprinde 

în Cehoslovacia, echipa feminină de 
baschet Mureșul Tg. Mureș a învins 
la Olomouc 57—34 (21—11) formația 
V.S.Z. Olomouc.

0 La turneul candidatelor la titlul 
mondial de șah, care se desfășoară la 
Subotița, Alexandra Nicolau (Româ
nia) a pierdut la Kozlovska (U.R.S.S.). 
Margareta Perevoznic a întrerupt cu 
avantaj la Asenova (Bulgaria). Lidera 
clasamentului, Tereza Stadler, a obți
nut o nouă Victorie, de data aceasta 
la șahista sovietică Aleksandria. No
vara a cîștigat la Friedman.

în clasament, după 13 runde, con
tinuă să conducă Stadler cu 10 puncte 
(2), urmată de Kușnir, Kozlovska 7,5 
puncte (2), Aleksandria 7,5 puncte (1), 
Zatulovska, Nedelcovici 7 puncte (2), 
Nicolau 6,5 puncte (1) etc. Marga
reta Perevoznic are 3,5 puncte și o 
partidă întreruptă.

• La Bratislava a avut loc trage
rea la sorți a meciurilor din cadrul 
celei de-a 8-a ediții a „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal femi
nin. în primul tur, Rapid București 
va avea ca adversară formația nor
vegiană Idrottslang Brandvall. 

Azi la București, ^loieșii, si Plovdiv 
STEAUA, PETROLUL Șl RAPID 

susțin meciuri în competiții europene
Stadionul Republicii din Capitală găzduiește astăzi, cu în

cepere de la ora 15,45, în cadrul „Cupei Cupelor" la fotbal, meciul 
retur dintre echipele Steaua și F. C. Austria

Tot astăzi, la Ploiești, Petrolul susține meciul retur cu Dinamo 
Zagreb în „Cupa orașelor tîrguri", în timp ce la Plovdiv, Rapid 
București întîlnește pe Trakia în „Cupa campionilor europeni".

Stațiile noastre de radio vor transmite, alternativ, cu începere 
de la ora 15,45 aspecte din partidele de la București și Ploiești, 
urmînd ca în continuare să transmită meciul de la Plovdiv. Trans
misiile se vor face pe programul I.

decret privind declararea ca orașe 
raionale a comunelor Mărginită și 
Ineu din regiunea Crișana, Proiec
tul de decret privind ratificarea A- 
cordului cultural între guvernul 
Republicii Socialiste România și 
guvernul Republicii Italiene și 
Proiectul de decret privind ratifi
carea Acordului cultural între Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Imperial al Iranu
lui, trimise spre avizare de Consi
liul de Stat,

Proiectele de decrete au fost 
prezentate de către tovarășii Ion 
Chirilescu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru îndrumarea 
și Controlul Organelor Locale ale 
Administrației de Stat, și Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, care au dat explica
țiile cerute de deputați.

în urma dezbaterilor care au avut 
loc, proiectele de decrete au fost 
avizate favorabil. Avizele au fost 
înaintate Consiliului de Stat.

(Agerpres)

vremea

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut frumoasă și călduroasă cu ce
rul variabil, exceptînd Maramure
șul și jumătatea de nord a Moldo
vei, unde în cursul după-amiezii 
s-au produs înnorări accentuate și 
au căzut ploi slabe locale. Vîntul a 
suflat slab pînă Ia potrivit. Tempe
ratura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 18 grade la 
Avrămeni, Sighet și Iași și 29 de 
grade la Calafat. In București: 
Vremea a fost, frumoasă și căldu
roasă, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a fost de 27 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 29 și 30 septembrie : Vremea se 
menține frumoasă șl călduroasă la 
începutul intervalului, cu cer varia
bil. Către sfîrșitul intervalului se 
vor produce înnorări mai persis
tente, începînd din jumătatea de 
vest a țării, unde vor cădea ploi lo
cale. în reșt ploi izolate. Vint slab 
pînă la potrivit, Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 7 și 17 
grade, iar maximele între 18 și 28 
de grade. în București : Vremea va 
fi în general frumoasă la început 
apoi va deveni ușor instabilă., cu 
cer schimbător. Vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura ușor variabilă.

COIPIOOTELE
REPUBLICANE

Tir

La poligonul Tunari au început 
Ieri campionatele republicane de 
tir. în proba de pistol viteză titlul 
de campion a revenit maestrului 
emerit al sportului Ion Tripșa (Di
namo) cu 592 puncte. Pe echipe în 
frunte s-a clasat Dinamo cu 2 351 
puncte. La armă liberă calibru re
dus, poziția culcat, 60 focuri, pe lo
cul întîi s-a situat Nicolae Rotaru 
(Steaua) — 594 puncte. Pe echipe 
a cîștigat Dinamo cu 2 358 puncte.

Proba de armă standard 3 X 20 
focuri s-a încheiat cu victoria spor
tivei Eda Baia (Arhitectura) 561 
puncte. Titlul la echipe a fost cu
cerit de Arhitectura cu 1 656 punc
te.

Tenis

Pe terenurile Progresul din Ca
pitală au continuat finalele cam
pionatelor republicane de tenis. 
Iată cîteva rezultate: I. Țiriac— 
Spătaru 6—0, 6—1, 6—2 ; I. Năsta- 
se-—Boldor 6—2, 6—2, 6—3 ; C. Năs- 
tase—Balogh 6—3, 6-—3, 6—2 ; Se- 
rester—Baia 6—2, 6—1, 6—0.

(Agerpres)

Vizita ministrului comerțului 
internațional și industriei al Japoniei

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, 
a primit marți după-amiază pe 
Wataro Kanno, ministrul comerțu
lui internațional și industriei al 
Japoniei, care, la invitația minis
trului comerțului exterior, ne vizi
tează țara.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au luai 
parte Gheorghe Cioară, ministru) 
comerțului exterior, precum și am
basadorul Japoniei la București, 
Akira Shigemitsu,

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme legate de relațiile econo 
mice între România și Japonia.

★
Ministrul japonez, însoțit de con

silieri și experți, a făcut marți di
mineața o vizită la Ministerul Co
merțului Exterior, unde a avut o 
întrevedere cu Gheorghe Cioară.

Au fost de față Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțului, 
Ion Datcu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Tokio, pre
cum și ambasadorul Japoniei la 
București, Akira Shigemitsu.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de înțelegere de
plină.

In onoarea lui Wataro Kanno, 
Gheorghe Cioară a oferit marți un 
dejun în saloanele restaurantului 
Athenee Palace.

★
La amiază, oaspetele japonez, 

împreună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, a făcut o vizită la 
Ministerul Afacerilor Externe, unde

Vizita ministrului comerțului 
și aprovizionării din Sudan

Marți după amiază, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, Gheor-, 
ghe Rădulescu, a primit pe Ahmed 
al Sayed Hammad, ministrul co
merțului și aprovizionării din Su
dan, care se află în țara noastră la 
Invitația ministrului comerțului 
exterior.

în discuțiile purtate s-au exami
nat, într-un spirit de înțelegere re 
ciprocă, perspectivele dezvoltării 
cooperării economice intre cele 
două țări.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială a partici
pat Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Alexandru Al-

Cronic

Marți, ambasadorul Iranului la 
București, S. H. V. Sanandaji, a 
oferit, în saloanele hotelului 
Athenee Palace, un dineu în onoa
rea Alteței sale imperiale, prințul 
Abdol Reza Pahlavi.

La dineu, care s-a desfășurat în
tr-o ambianță de cordialitate, au 
luat parte Ilie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Grigore Geamânu, secretarul Con
siliului de Stat, Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale.

★
Marți seara, s-a înapoiat în Ca

pitală, Mihail Levente, ministrul 
comerțului interior, care, la invita
ția lui Giinter Sieber, ministrul co
merțului ?i aprovizionării al Repu
blicii Democrate Germane, a făcut

După încheierea 
„Raliului României" 1967

La sfîrșitul săptămi- 
nii trecute, pe un tra
seu în lungime de pes
te 1 500 km, s-a desfă
șurat „Raliul Româ
niei" — prima compe
tiție automobilistică de 
amploare din anii de 
după război. Deși pro
gramat oarecum con
comitent cu „Turul ci
clist al României", a- 
cest raliu a constituit 
un succes, o incontes
tabilă reușită a spor
tului automobilistic din 
țara noastră. Organi
zarea, asigurată de Au
tomobil Clubul Român, 
s-a situat în general 
la nivelul și importan
ța competiției, creînd 
condiții bune de desfă
șurare a întrecerilor. 
Din acest punct de ve
dere, membrii celor 63 
de echipaje participan
te la raliu și-au expri
mat satisfacția, au avut 
aprecieri pozitive. Sfa
turile populare, or
ganele de miliție din 
regiunile, orașele și ce
lelalte localități de pe 
traseu și-au dat un 
substanțial și prețios 
concurs. Este de re
marcat totodată că s-a 
asigurat corespunzător 
și asistența medicală 
de urgență.

Interesul de public, 
în ciuda unei debile 
popularizări a traseu
lui și a competiției în 
general, a întrecut aș
teptările. De la plecare 
și pînă la sosire, auto- 
mobiliștii au fost în 
centrul atenției popu
lației locale. De-a. lun
gul șoselelor sau în 
zonele punctelor de 
control, mii și mii de 
cetățeni au făcut o pri
mire entuziastă concu- 
renților. Chiar la ort 

tirzii din noapte, in 
zorii zilei, localnicii 
s-gu aflat prezenți la 
trecerea automobiliști- 
lor, aplaudîndu-i. încu- 
rajîndu-i.

Sînt de subliniat, de 
asemenea, și rezulta
tele pur tehnice înre
gistrate de partici
pant. Majoritatea con- 
curenților, pasionați și 
pricepuți automobiliști, 
au realizat medii orare 
ridicate, și-au dovedit 
măiestria și curajul în 
acest mare maraton 
automobilistic în care 
s-a șofat fără întreru
pere peste 26 de ore, 
timp în care au avut 
loc și probe speciale 
de viteză în coastă, de 
viteză în circuit.

Se poate aprecia 
deci că prin recentul 
raliu, Ă.C.R.-ul și-a 
făcut practic un debut 
promițător în sportul 
automobilistic româ
nesc. Desigur, expe
riența acestui mare 
concurs va fi utilă în 
viitor atît- prin aspec
tele pozitive — care 
sînt susceptibile în 
continuare de perfec
ționare — cit și prin 
unele lipsuri și ca
rențe.

a avut o întrevedere cu George Ma- 
covescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Au participat ambasadorul Ro
mâniei la Tokio, funcționari supe
riori din minister și din Ministe
rul Comerțului Exterior, precum și 
ambasadorul Akira Shigemitsu.

★
în aceeași zi, ambasadorul Japo

niei a oferit un dineu cu ocazia 
vizitei ministrului Wataro Kanno, 
la care au participat Gheorghe 
Cioară și alți reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Comerțului Ex
terior, Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, con
ducători ai unor întreprinderi ro
mânești de comerț exterior.

★
Ministrul japonez a făcut urmă

toarea declarație pentru Agenția 
„Agerpres" : Este prima mea vizită 
în România și sînt foarte mulțumit 
că mi s-a oferit acest prilej. Ea are 
desigur o semnificație deosebită, 
mai ales dacă se iau în considera
ție relațiile economice dintre Ja
ponia și România, care în ultimul 
timp au devenit foarte strînse.

Deși vizita mea este foarte 
scurtă, doresc să am întrevederi 
cu personalități ale vieții de stat 
și economice românești, să cunosc 
mai bine realizările poporului ro
mân și, bineînțeles, să găsim îm
preună noi componente ale dezvol
tării în continuare a schimburilor 
dintre cele două țări.

(Agerpres)

bescu, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

★
Marți dimineața, ministrul co

merțului și aprovizionării din Su
dan — Ahmed al Sayed Hammad, 
a făcut o vizită la Ministerul Co
merțului Exterior, unde a avut o 
întrevedere cu Alexandru Albescu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior. La convorbiri au luat 
parte funcționari superiori din mi
nister, conducători ai unor între
prinderi românești de comerț ex
terior, precum și membrii delega
ției economice și comerciale suda
neze.

(Agerpres)

Q z e *
o vizită de cîteva zile în această 
țară.

■ir
Marți dimineața, Theo Burauen, 

primarul orașului K<51n din R. F. a 
Germaniei, președintele Consiliului 
de administrație al Societății de 
tîrguri și expoziții din acest oraș, 
și dr. Robert Krugmann, directorul 
societății au făcut o vizită la Sfa
tul popular al orașului București, 
unde au avut o întrevedere cu Ion 
Cosma, președintele Comitetului 
executiv.

★
Marți a părăsit Capitala, îndrep- 

tîndu-se spre patrie, delegația Co
mitetului femeilor bulgare, care, la 
invitația Consiliului Național al 
Femeilor a făcut o vizită de prie
tenie în țara noastră,

(Agerpres)

S-a dovedit astfel a 
avea efecte negative 
nefoloșirea unei apara
turi de cronometrare 
riguros exactă ; a unui 
corp de arbitri cronc 
metrori bine instruit’ ; 
a unei comisii tehnice, 
aflată sub directa con
ducere a organizatori
lor, care si fie prezen
tă pe traseu și să ur
mărească întrecerea în 
orice caz in punctele 
ei cheie, asigurindu-se 
toate condițiile incit și 
în această ramură a 
sportului ca și în ce
lelalte să nu-și facă 
loc subiectivismul și 
arbitrariul. Asemenea 
carențe au determinat, 
după închiderea- cursei, 
o serie de momente 
penibile în desemnarea 
cîștigătorilor pe cate
gorii de clase, cores
punzătoare capacități
lor cilindrice ale auto
mobilelor.

„Raliul României" 
din acest an se înscrie 
totuși și în mod incon
testabil ca o realizare 
pe drumul dezvoltării 
mișcării noastre auto
mobilistice.

Publicăm mai jos re
zultatele definitive ale 
„Raliului României"- 
1967.

Echipajul A.C.R. format din Puiu Aurel șl 
Deubel Ottmar — care în clasamentul ge
neral a realizat 1 470 puncte, pe o mașină 
R 8 Gordini 1 245 cmc — a fost declarat cîș- 
tigător al Raliului. Iată si primii clasați pe 
clase de cilindree : Clasa VII—VIII : M. 
Sterescu — Th. Sterescu (Renault 16) ; Clasa 
VI : M. Dumitrescu — M. Georgescu (Fiat 
1 300) : Clasa V : Gh. Sorescu — E. Bîră (Re
nault 10 Major) : Clasa IV : N. Iacob — H. 
Pelger (Skoda 1 000), Al. Laszlo — A. Hamar 
(Wartburg) ; Clasa III : E. Ionescu — N. Io- 
nescu (Flat 850) ; Clasa I—II î V. Demeter — 
A. Kovacs (Trabant 601).

L D.

Conferință 
republicană 
de motoare 
cu ardere 
internă

Sub auspiciile Academiei Repu
blicii Socialiste România și în co
laborare cu o serie de ministere și 
instituții centrale, marți după-a
miază s-au deschis la București 
lucrările primei Conferințe repu
blicane de motoare cu ardere in
ternă.

La lucrările conferinței partici
pă ; Roman Moldovan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președinte al Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, acad. Mi
ron Nicolescu, președintele Aca
demiei, Ion Baicu, ministrul tran
sporturilor auto, navale și aeriene, 
Mihai Marinescu, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, aca
demicieni, cadre didactice din in
stitutele tehnice din întreaga țară, 
cercetători, ingineri, tehnicieni și 
alți specialiști. Participă, de ase
menea, oameni de știință de renu
me din Anglia, Austria, Belgia, 
Canada, Cehoslovacia, Danemarca, 
Franța, R. D. Germană, R. F, a 
Germaniei, Italia, Iugoslavia, Nor
vegia, Polonia. Suedia, Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

în cadru] ședinței de deschidere 
au luat cuvîntul Roman Moldovan, 
acad. Miron Nicolescu, Constantin 
Dinculescu, președintele Consiliu
lui Național al Inginerilor și Teh
nicienilor, rectorul Institutului Po
litehnic din București și prof. ing. 
George Bărănescu, membru cores
pondent al Academiei, președintele 
comitetului de organizare a confe
rinței.

Timp de 5 zile, oamenii de știin
ță români și străini vor prezenta 
în cadrul conferinței peste 70 de 
referate și comunicări de speciali
tate în care se vor analiza rezul
tatele obținute în cercetarea, pro
iectarea, fabricarea și exploatarea 
motoarelor cu ardere internă din 
țara noastră și de peste hotare, 
precum și căile de intensificare a 
aplicării în practică a studiilor 
efectuate.

O serie de oaspeți de peste ho
tare au adus un salut călduros 
conferinței.

Participanții la conferință au a- 
doptat textul unei telegrame, adre
sată Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, prin care își 
exprimă adînca recunoștință pen
tru grija caldă și permanentă pe 
care partidul și guvernul țării o 
poartă dezvoltării cercetărilor ști
ințifice și tehnice în domeniul mo
toarelor cu ardere internă, întări
rii continue a bazei materiale și 
creării condițiilor optime de acti
vitate colectivelor care lucrează în 
acest domeniu.

Vom munci cu devotament, cu 
abnegație pentru dezvoltarea in
dustriei de motoare cu ardere in
ternă. pentru înflorirea cercetări
lor științifice din patria noastră — 
se spune în telegramă. Dorim să 
rezolvăm la un nivel tehnic cît mai 
înalt problemele majore ale pro
ducției, să folosim întreaga noastră 
capacitate de muncă pentru împli
nirea cît mai cuprinzătoare a sar
cinilor de cinste ce ne-au fost în
credințate de partid.

Lucrările conferinței continuă.

încheierea colocviului
tehnicii de calcul

Participanții la colocviul.de „Teh
nică de calcul și calculatoare", care 
a început în București la 22 sep
tembrie — sub egida Consiliului 
Național al Cercetării Științifice — 
s-au întîlnit marți, în aula Acade
miei, în cadrul unei mese rotunde 
cu tema „Calculatoare electronice 
în conducerea operativă a între
prinderilor".

După aceea, participanții — spe
cialiști din instituții și centre de 
calcul, cadre didactice din învăță- 
mîntul superior, cercetători din 
București și din țară ca și din di
ferite centre universitare existente 
în 11 țări ale Europei și Americii 
de Nord — au asistat la ședința de 
închidere a colocviului de „Tehni
că de calcul și calculatoare". Cu a- 
cest. prilej, prof. dr. M. Drăgănes- 
cu, membru în comitetul de orga
nizare a acestei reuniuni științifice 
internaționale, a declarat redacto
rului agenției „Agerpres", Adina 
Pristavu : Cele peste 120 de comu
nicări și conferințe expuse în ca
drul colocviului au adus remarca
bile contribuții originale în dome
niu] programării informatice, uti
lizării calculatoarelor și, implicit, 
în conducerea operativă a între
prinderilor. Deosebit de important 
este, de asemenea, faptul că s-au 
realizat soluții comune referitoare 
la cîteva din cele mai importante 
domenii ale tehnicii actuale de 
calcul : formarea cadrelor de spe
cialiști, limbaje de. programare, fo
losirea calculatoarelor în automati
zare. în conducerea întreprinderi
lor, îmbogățind și colaborarea exis
tentă între centrele românești de 
calcul și altele asemănătoare din 
diferite țări ale lumii.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

de acțiuni în scopul dezvoltării co
operării științifice interbalcanice a 
fost adoptat la prima reuniune a 
reprezentanților acestor comisii, 
care s-a ținut în mai 1964 
la București. La cea de-a II-a 
reuniune, care a avut loc la Sofia 
în luna mai 1965, acest program 
subregional de cooperare cultural- 
științifică a fost lărgit.

Conferința de la Istanbul a fost 
așadar a III-a reuniune a Comisii
lor naționale balcanice. După cum 
s-a remarcat în cursul ei, reuniu
nea a coincis cu aniversarea a zece 
ani de cînd guvernul român a 
prezentat cunoscuta propunere cu 
privire la cooperarea multilaterală 
mterbalcanică, menită să contri
buie la transformarea regiunii bal
canice într-o zonă a păcii și cola
borării între țările din această re
giune și reprezentînd o contribuție 
substanțială la asigurarea și con
solidarea păcii și securității în 
Europa și în lume. Faptul că 
reuniunile comisiilor naționale 
pentru UNESCO au devenit o tra
diție și că cooperarea dintre ele se 
dovedește fructuoasă demonstrează 
prin el însuși forța și vitalitatea 
ideii colaborării interbalcanice.

O caracteristică a reuniunii de la 
Istanbul a fost aceea că la ea au 
participat nu numai reprezentanții 
Comisiilor naționale din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România, Tur
cia, dar și reprezentanții Comisiilor 
naționale din Danemarca, Finlanda, 
Islanda, Norvegia, Suedia, potrivit 
cu dorința exprimată de delegații 
acestor țări la ultima sesiune a 
Conferinței generale UNESCO. 
Ideea care a stat la baza re
uniunii este aceea că, paralel cu 
realizarea acțiunilor în curs de des
fășurare sau în pregătire pentru 
Balcani, să se întreprindă acțiuni 
menite să ducă la intensificarea co
laborării Comisiilor naționale din 
țările balcanice și scandinave, în 
cadrul activităților înscrise în pro
gramul general al UNESCO pe 
perioada 1967/68. Această idee și 
rezultatele pozitive ale reuniunii de 
la Istanbul scot limpede în evi
dență posibilitatea și necesitatea 
realizării unei multilaterale coope
rări cultural-științifice pe linia 
UNESCO a tuturor țărilor euro
pene.

După cum este știut, acest dezi
derat este în deplină concordanță 
cu o altă inițiativă a guvernului 
Republicii Socialiste România pri
vitoare la măsurile pentru îmbună
tățirea și dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate între state euro
pene cu sisteme sociale diferite, 
inițiativă care s-a concretizat în 
rezoluția adoptată la cea de-a 
XX-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. și în rezoluția cu privire 
la dezvoltarea colaborării științi
fice și . culturale în Europa, a- 
doptată de Conferința Generală a 
UNESCO din 1966. Amintim cu 
acest prilej că aceste rezoluții au 
fost aprobate la propunerea repre
zentanților României și ai altor țări 
europene în calitate de coautori și 
că țara noastră și-a exprimat în 
permanență convingerea că la efor
turile pentru traducerea lor în mâță 
este necesar să contribuie cît mai 
multe din țările europene. De alt
fel. în documentul final al confe
rinței de la Istanbul este consem
nată hotărîrea participanților de a 
continua eforturile în vederea pre
gătirii unui program european al 
UNESCO.

Se poate releva, de asemenea, că

NIGERIA
Trupe federale în apropierea 

capitalei biafreze

LAGOS 26 (Agerpres). — Ci
tind comunicatele militare din 
Lagos, corespondenții agențiilor oc
cidentale de presă anunță că tru
pele federale nigeriene se găsesc în 
prezent la numai 11 kilometri de 
Enugu, capitala Biafrei. Ele au o- 
cupat localitatea Okpatu și, după 
cum relevă corespondenții de pre
să, în ciuda emisiunilor transmise 
de postul de radio Enugu că trupele 
biafreze au oprit înaintarea trupe
lor federale, căderea capitalei bia
freze pare să fie iminentă.

O altă coloană de aproximativ 
3 000 soldați din armata federală

„Masă rotundă" organizată 
de P.S.I.U.P.

ROMA 26. — Corespondentul A- 
gerpres N. Puicea transmite: La 
Bologna a fost organizată de către 
P.S.I.U.P. (Partidul Socialist Italian 
al Unității Proletare) o „masă ro
tundă" consacrată problemelor le
gate de situația din bazinul medi
teranean. Au participat reprezen
tanți ai unor partide socialiste și 
organizații progresiste din R.A.U., 
Franța, Grecia, Iugoslavia, Maroc, 
Siria, Spania și Portugalia. în co
municatul dat publicității după în
cheierea lucrărilor se arată că din 
cauza politicii forțelor imperialiste 
situația din bazinul Mediteranei 
riscă să se agraveze. în comunicat 
se subliniază necesitatea ca lupta 

toate Comisiile naționale reprezen
tate la reuniunea de la Istanbul 
aparțin unor țări mici și mijlocii, 
— ceea ce evidențiază și pe acest 
plan participarea tot mai intensă a 
acestor țări la desfășurarea vieții 
internaționale, rolul lor crescînd 
în influențarea evoluției evenimen
telor contemporane în direcția apă
rării păcii și promovării cauzei a- 
propierii și cooperării între po
poare.

Conferința de la Istanbul a pri
lejuit un . amplu schimb de păreri 
într-o serie de probleme legate de 
colaborarea în domeniul culturii, 
științei și învățămîntului, potrivit 
programului UNESCO. De o aten
ție deosebită s-au bucurat proble
mele folosirii mijloacelor de infor
mație în scopuri educative, proble
mele acțiunilor legate de conserva
rea și valorificarea monumentelor 
istorice, de pregătirea acțiunilor ce 
urmează a se desfășura în fiecare 
țară în 1968 în cadrul Anului In
ternational al Drepturilor Omului.

Reprezentanții Comisiei națio-- 
nale române au depus o activitate 
susținută în cadrul reuniunii pe li
nia afirmării și promovării princi
piilor cooperării internaționale pe 
baza respectării reciproce a inde
pendenței și suveranității, a egali
tății tuturor statelor, a neameste
cului în treburile interne, a avan
tajului reciproc, principii ce carac
terizează activitatea externă a 
României în toate domeniile. In
tervențiile delegației noastre s-au 
bucurat de o deosebită aten
ție, iar propunerile formulate au 
fost primite cu interes, fiind inc
cluse în documentul final al Con
ferinței, care a fost adoptat în una
nimitate. între aceste propuneri se 
numără cele privitoare la dezvolta
rea contribuției UNESCO pentru e- 
ducatia tineretului în spiritul păcii 
și înțelegerii internaționale, rolul 
pe care UNESCO și comisiile națio
nale pot șă îl aibă în apărarea și 
consolidarea păcii. La propunerea 
delegației noastre, s-a efectuat un 
schimb de păreri rodnic și intere
sant cu privire la modul în care 
fiecare comisie națională poate 
contribui la cunoașterea și aplica
rea principiilor cooperării culturale 
internaționale, formulate în Decla
rația adoptată la sesiunea jubilia
ră de anul trecut.

întreaga activitate desfășurată de 
delegația română în cadrul reuniu
nii de la Istanbul s-a înscris în an
samblul politicii externe a Româ
niei socialiste, așa cum a fost defi
nită în chip multilateral în expu
nerea secretarului general al C.C. 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta sesiune a 
Adunării Naționale. Alegerea sem
natarului acestor rînduri ca vice
președinte al conferinței, audiența 
de care s-au bucurat ideile și pro
punerile exprimate de delegația 
noastră sînt o nouă dovadă a apre
cierii pozitiv? de care se bucură 
politica și activitatea externă a Ro
mâniei, inițiativele sale pe planul 
UNESCO, ca și în celelalte organi
zații internaționale.

Aș vrea să relev, în încheiere, 
atenția deosebită de care s-a bucu
rat această reuniune din partea gu
vernului țării gazdă și a Comisiei 
Naționale turce pentru UNESCO, 
precum și simpatia și ospitalitatea 
cu care a fost înconjurată delegația 
noastră. Rezultatele obținute la a- 
ceastă reuniune UNESCO se dato- 
resc spiritului activ, de com
prehensiune și respect în care au 
acționat delegațiile reprezentate.

continua înaintarea de la Benin, 
capitala provinciei de centru-vest, 
spre est. în intenția de a trece rîuJ 
Niger în Biafra. într-un comunicat 
biafrez se menționează că o luptă 
înverșunată a avut loc în localita
tea Owa, situată la circa 20 km de 
Agbor, uncie s-au retras trupele 
biafreze după reocuparea Beninului 
de către trupele federale.

în capitala biafreză au loc, în 
continuare, cercetări pentru desco
perirea celor implicați în recenta 
încercare de înlăturare a lui 
Ojukwu.

tuturor forțelor socialiste, demo
cratice și populare să devină și 
mai unită în vederea eșuării planu
rilor imperialismului și pentru 
crearea în bazinul mediteranean a 
unor condiții de pace și de respect 
față de principiile autodeterminării 
popoarelor.

Se atrage, de asemenea, atenția 
asupra pericolului pe care continuă 
să-l prezinte Pactul nord-atlantic, 
de la a cărui înființare se împlinesc 
20 de ani.

Participanții la „masa rotundă" 
au adresat un salut de solidaritate 
Republicii Democrate Vietnam și 
patrioților din Vietnamul de sud,

colocviul.de
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DEZBATERILE

viața internațională

NEW YORK 26. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Luînd cuvîntul în ședința de 
luni după-amiază, în cadrul dezba
terii politice generale care are loc’la 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U., ministrul afacerilor exter
ne al Guatemalei, Emilio Are- 
uales, a subliniat că alegerea 
președintelui actualei sesiuni con
stituie aplicarea principiului e- 
chității în ceea ce privește ocupa
rea acestui înalt post și s-a decla
rat de acord cu cele spuse de noul 
președinte în cuvîntarea sa inaugu
rală în sensul necesității participă
rii egale a diferitelor regiuni și sis
teme la activitatea Națiunilor U- 
nite. în continuare, vorbitorul a 
arătat că definirea agresiunii ar în
tări eforturile O.N.U. pentru pre- 
întîmpinarea sau oprirea unor acte 
de agresiune și s-a ocupat de pro
blemele dezvoltării economice, pre
cizînd că pe viitor va trebui să ii 
se acorde o importanță tot mai 
mare.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Dominicane, Fernando 
Aniama-Tio, și-a exprimat, între 
altele, îngrijorarea față de scăde
rea prețurilor mondiale la produ
sele țărilor slab dezvoltate. O bună 
parte a cuvîntării lui Narciso Ra
mos, ministrul afacerilor externe al 
Filipinelor, a fost consacrată justi
ficării participării filipineze la ope
rațiunile militare din Vietnam.

Intervenția lui Abba Eban, mi
nistrul afacerilor externe al Izrae
lului, s-a referit aproape în între
gime la situația din Orientul Apro
piat, vorbitorul repetînd tezele cu
noscute în această privință. El a 
menționat că „Izrăelul nu poate ac
cepta o reîntoarcere la situația di
nainte de 4 iunie" și că nu va 
considera starea de beligeranță ter
minată pînă cînd nu vor fi inițiate 
tratative directe cu statele arabe.

Conducătorul delegației Gambie!, 
A. B. N’Jie, a fost ultimul din vor
bitorii ședinței de luni după-a
miază.

Principalul vorbitor în ședința 
de marți dimineața a fost minis
trul afacerilor externe al Marii 
Britanii, George Brown, care a sa
lutat la începutul cuvântării sale a- 
legerea lui Corneliu Mănescu ea 
președinte al actualei sesiuni.

Națiunile Unite, a spus el, con
stituie singurul for mondial pentru

★

Marți dimineața, președintele celei 
de-a XXII-a sesiuni a Adunării Ge
nerale, Comeliu Mănescu, a avut, la 
sediul O.N.U., o întîlnire cu șeful de
legației engleze la prezenta sesiune, 
ministrul afacerilor externe, George 
Brown.

Desfășurată într-un spirit cordial, 
întrevederea a prilejuit discutarea u- 
nor aspecte ale relațiilor bilaterale an- 
glo—române, precum și abordarea u- 
nor probleme' legate de actuala se
siune a Adunării Generale.

A fost prezent lordul Caradon, _re- 
prezentantul permanent al 
tanii la Națiunile Unite.

★
Președintele Adunării 

Corn eliu Mănescu, și 
genera] al O.N.U., U Thant, au par
ticipat marți la un dejun oferit în 
onoarea lor de ministrul afacerilor 
externe al Republicii Chile, Ga
briel Valdes, conducătorul delega
ției chiliene la actuala sesiune.

Dejunul, care a decurs într-o at
mosferă amicală, a reunit printre 
Invitați pe primul ministru al Gha- 
nei, miniștrii de externe ai Argen
tinei, Braziliei, Uruguayului, Vene- 
zuelei și ai altor țări latino-ameri-

dezbaterea largă a problemelor in
ternaționale și tocmai în aceasta 
constă „valoarea sa de neprețuit". 
O mare importanță au eforturile 
O.N.U. în domeniile economic, so
cial și al drepturilor umane. Toc
mai aceste eforturi, cărora pînă în 
prezent nu li se acorda recunoaș
terea cuvenită, sînt menite în 
perspectivă să creeze condițiile 
pentru o lume pașnică.

Ministrul britanic a rezervat 
parte însemnată a cuvîntării s 
situației din Orientul apropiat, de- 
clarîndu-se adept al „unei soluții 
echilibrate" care să prevadă retra
gerea trupelor izraeliene din teri
toriile ocupate. Totodată el s-a 
pronunțat pentru recunoașterea 
dreptului la existență al Izraelului. 
Vorbitorul și-a exprimat regretul 
că Izrăelul nu a ținut seama de re
zoluțiile O.N.U. privind Ierusali
mul și 'că, pînă în momentul de 
față, s-a înregistrat un progres re
dus în problema reîntoarcerii re- 
fugiaților din teritoriile de pe ma
lul vestic al Iordanului.

în ce privește problema Vietna
mului, reprezentantul britanic a 
susținut poziția americană. „Trata
tul de neproliferare nu trebuie să 
fie un scop în sine“. a arătat în 
continuare vorbitorul. Dacă nu va 
fi urmat de măsuri în direcția pro
blemei centrale a controlului și a 
sistării cursei înarmărilor nucleare, 
„atunci există riscul ca tratatul să 
nu rămînă viabil multă vreme". 
Vorbitorul s-a pronunțat în favoarea 
restabilirii drepturilor R. P Chine
ze la O.N.U.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Chile, Gabriel Valdes, 
și-a exprimat părerea că politica de 
bloc nu trebuie să-și prelungească 
ecourile în cadrul O.N.U. El a re
liefat că „războiul rece" a slăbit 
în intensitate în ultimii ani, ca 
urmare a progreselor economice și 
tehnice care au dus la crearea unor 
interese comUne. Pluralismul politic 
și economic nu trebuie să constituie 
o piedică în calea unei colaborări 
largi. Unul din terenurile pe care 
s-ar putea exercita cu succes a- 
ceastă colaborare este cel al dez
voltării unor țări a căror economie 
este cu mult în urma necesităților.

în aceeași ședință a mai luat 
cuvîntul ministrul de externe al 
Uruguayului, Hector Luisi.

★

cane, Angliei, Belgiei, Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Franței, Iugoslaviei 
și ai altor state europene, ai R.A.U. 
și Libanului. Au participat perso
nalități din Secretariatul O.N.U. și 
reprezentanți permanenți ai nume
roase țări la Națiunile Unite.

A luat parte Gheorghe Diacones- 
cu, reprezentant permanent al Ro
mâniei la O.N.U. Au rostit toasturi 
Gabriel Valdes, Corneliu Mănescu 
și U Thant, care au exprimat ura
rea ca lucrările actualei sesiuni să 
se bucure de succes.

încă 5 avioane americane au fost doborîte, la 26 septembrie, de unitățile 
de apărare antiaeriană ale R. D. Vietnam. în Vietnamul de sud au avut 
loc puternice atacuri ale patrioților asupra bazelor americane din provincia 
Quang Tri. Numai la baza Con Thien trupele S.U.A. au înregistrat luni 204 
morfi și răniți. A fost, după agenția U.P.I., „cel mai greu atac suferit pînă 

acum de trupele americane"

BUDAPESTA 26 (Agerpres). — 
La 26 septembrie s-a încheiat la 
Budapesta Convenția între guver
nul Republicii Socialiste România 
și guvernul Republicii Populare 
Ungare privind colaborarea în do
meniul turismului. Convenția este 
menită să faciliteze și să dezvolte 
legăturile turistice între cele două 
țări, ceea ce va contribui la adîn- 
cirea prieteniei popoarelor român 
și ungar.

Din partea 
fost semnată 
președintele 
Național de Turism, iar din partea 
ungară de dr. Andras Vitez, pre
ședintele Oficiului Național de Tu
rism din Ungaria.

La semnarea Convenției au parti
cipat Istvan Szurdi, ministrul Co
merțului Interior al R. P. Ungare, 
membrii celor două delegații și alte 
persoane oficiale.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 
26 septembrie, la Moscova a avut 
loc Plenara C.C. al P.C.U.S. Plena
ra a discutat raportul prezentat de 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S. „Cu privire la mă
surile pentru ridicarea în continua
re a bunăstării poporului sovietic".

Au fost, de asemenea, dezbătute 
rapoartele prezentate de Nikolai 
Baibakov, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, „Cu privire 
la proiectele planului de stat de 
dezvoltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anul 1968 și ale planu
rilor de dezvoltare a economiei na
ționale a U.R.S.S. pe anii 1969 și 
1970“, precum și de Vasili Garbu
zov, ministrul finanțelor al U.R.S.S., 
„Cu privire la proiectul bugetului 
de stat al U.R.S.S. pe anul 1968“. 
Plenara a 
proiectele 
bugetului

Plenara 
secretar al C.C. al P.C.U.S. pe Ale- 
xandr Șelepin, ca urmare a ale
gerii sale în iulie 1967 în funcția de

aprobat în linii generale 
planurilor și proiectul 
de stat.
a eliberat din funcția de

președinte al Consiliului Central 
al Sindicatelor.

★

In hotărîrea C.C. al P.C.U.S. și a 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
se prevede că, începînd cu 1 ianua
rie 1968, salariul minimal sporește 
la 60 de ruble. In primul semestru 
al aceluiași an vor spori cu 15 la 
sută salariile unor categorii de mun
citori din industria metalurgică și 
constructoare de mașini. De aseme
nea, se stabilește mărirea concedii
lor actuale de 12 zile lucrătoare la 
15 zile lucrătoare. Va fi efectuată 
în continuare reducerea și anula
rea impozitelor pe salarii la unele 
categorii de muncitori și funcțio
nari cu salarii mici. Va fi redusă 
vîrsta limită de pensionare și vor 
fi sporite pensiile pentru invalizii 
din rîndul unor categorii de mili
tari. De asemenea, va fi redusă 
vîrsta limită de pensionare pentru 
muncitoarele din unele întreprin
deri ale industriei textile și col
hoznici.

Marii Bri-

Generale, 
secretarul

★

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko, a avut luni sea
ra o convorbire cu secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk.

In Comitetul 
celor 18 state

pentru 
dezarmare

state- 
trata- 
state

GENEVA 26. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite : 
tn ședința de marți a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare, 
șeful delegației R.A.U., Husein 
Khallaf, a propus constituirea unei 
comisii de redactare care să exa
mineze sugestiile tăcute pînă acum 

. comitetului în legătură cu proiectul 
de tratat sovieto-american de 
neproliferare a armelor atomice. 
Referindu-se la textul propus, vor
bitorul a remarcat că acesta nu 
prevede obligația din partea 
lor nucleare semnatare ale 
tului de a nu încuraja alte
nenucleare, participante sau nu la 
tratat, de a produce sau achizițio
na arme nucleare. El a propus ca 

' această interdicție să fie extinsă 
asupra tuturor organismelor, per
soanelor sau societăților private, 
publice sau semipublice. angajate 
în activități nucleare. ~
R.A.U. s-a referit și la problema 
controlului, precizînd că, după pă
rerea sa, singurul sistem de inspec
ție acceptabil este cel obligatoriu 
și nu voluntar, internațional și nu 
regional, eficace și nu fictiv.

Delegația R.A.U., a subliniat 
vorbitorul, acordă o importanță ca
pitală problemei dezvoltării libere 
și fără discriminări a energiei nu
cleare în scopuri pașnice, ca și 
problemei dezarmării atomice.

Delegatul

La Washington s-au des
fășurat, timp de trei zile, lu
crările celei de-a I2-a re
uniuni consultative a miniș
trilor de externe ai țărilor 
membre ale Organizației 
Statelor Americane.

Reuniunea a oglindit în
grijorarea cercurilor reacțio
nare latino-americane, ca și 
a S.U.A., față de nemulțu
mirea populară crescîndă 
dintr-o serie de țări situate 
la sud de Rio Grande, față 
de amploarea luptei pentru 
drepturi și libertăți democra
tice, pentru o viață mai 
bună, iar pe plan mai larg, 
pentru promovarea unei po
litici naționale independente, 
în ziua cînd se încheiau lu
crările reuniunii de la Was
hington, într-un raport pre
zentat Comisiei senatoriale 
a S.U.A. pentru afacerile 
externe, un grup de specia
liști în problemele latino-a
mericane caracterizau sta
rea de spirit din această 
zonă ca fiind dominată de 
sentimentul de „respect (ci
tește teamă) amestecat cu 
aversiune față 
nite".

în aceste 
cercurile reacționare latino- 
americane erau de mult 
timp în căutarea unui „țap 
ispășitor". Rolul de promo
tor al intereselor lor a reve
nit, de data aceasta, guver
nului venezuelean, care a 
depus la O.S.A. o „plîngere" 
împotriva Cubei, sub pretex
tul că această țară ar orga
niza „acțiuni subversive" în 
Venezuela, Bolivia și în alte 
țări latino—americane.

Absurditatea acestor 
mâții, demonstrată de 
tul că partizanii din 
livia, Venezuela și din 
țări își îngroașă mereu 
durile cu țărani, studenți, 
muncitori din țările respec
tive, iar uneori chiar cu 
soldați și ofițeri din forțele

de Statele U-

împrejurări,

afir- 
fap- 
Bo- 

alte 
rîn-

Acord intre forțele 
patriotice din 
Arabia de sud

Potrivit știrilor transmise de 
agenția M.E.N., forțele patrio
tice din Arabia de sud au hotă
rît să pună capăt divergențe
lor dintre ele și au căzut de 
acord să se unească în vederea 
realizării unei „uniuni națio
nale". Acordul a intrat în vi
goare marți dimineața, la ora 6.

Cele două organizații patrio
tice, F.L.O.S.Y și F.N.E., ai că
ror reprezentanți s-au întrunit 
la Cairo, au lansat un apel la 
vigilență, deoarece „Marea Bri
tanie iși intensifică eforturile 
pentru a adinei1» divergențele și 
a semăna germenii unui război 
civil". In comunicatul dat pu
blicității cu prilejul încheierii 
acordului se arată că „singur 
poporul este deținătorul real al 
puterii în Arabia de sud".

Comunicatul anunță consti
tuirea unei singure organizații 
a mișcării de eliberare națio
nală, care iși va desfășura ac
tivitatea sub denumirea de 
„Frontul unit de eliberare a 
sudului ocupat al Yemenului". 
Se preconizează formarea unui 
guvern provizoriu și elabora
rea unui program de acțiune 
în vederea adoptării unei con
stituții pentru perioada de 
tranziție după acordarea in
dependenței actualei Fede
rații a Arabiei de sud, la 9 
ianuarie 1968.

La 3 octombrie va avea loc 
la Cairo o reuniune a liderilor 
celor două organizații. Repre
zentanții acestor organizații au 
căzut de acord asupra formării 
unui Consiliu național comun, 
din care să facă parte 30 de 
persoane, în care cele două 
organizații vor fi reprezentate 
in mod egal. Din rîndul mem
brilor acestui comitet va fi 
constituit un guvern din 14 
persoane, reprezentînd în mod 
egal F.L.O.S.Y. și F.N.E.

armate de stat, nu a împie
dicat pe participanți să a- 
dopte, sub presiunea State
lor Unite, o rezoluție în- 
dieptată împotriva Cubei. 
Esența acestei rezoluții con
stă în încercarea de a izola 
Republica Cuba, de a frîna 
înfăptuirea planurilor de 
construite a socialismului în 
această țară, și, în același 
timp, de a îngrădi tendin
țele tot mai accentuate din

Germană, R. F. a Germaniei, România, S.U.A., U.R.S.S., 
Ungaria. Delegația română, condusă de N. Goldberger, 
prim-adjunct al directorului Institutului de studii isto
rice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., a pre
zentat comunicări la ambele probleme.

Televiziunea olandeză a inaugurat trans
misia în culori cu un film documentar românesc. Emi
siunea a durat 30 de minute, în care au fost prezen
tate selecțiuni de muzică populară și dansuri din toate 
regiunile țării noastre. Programul a cuprins, printre al
tele, melodii executate de soliștii de muzică populară 
Ionel Budișteanu, Ion Cristureanu și Ștefania Rareș.

Cea de-a Xl-a sesiune a Conferinței ge
nerale a fi.LE.fi.- s'a deschis mart’ Ia Viena. La 
Conferința generală a AI.E.A. (Agenția Internațională 
pentru Energie Atomică) participă delegații din majori
tatea țărilor membre, precum și reprezentanți ai O.N.U., 
O.M.S. și altor instituții. Din țara noastră participă o 
delegație în frunte cu acad, Horia Hulubei, președin
tele Comitetului pentru energia nucleară din Republica 
Socialistă România.

Delegația I.R.R.C.S., care va face o vi
zită de prietenie în R. P. Chineză- a sosit 
marți la Pekin. Delegația este condusă de Alecu Cos- 
tică, vicepreședinte al I.R.R.C.S.

In întîmpinarea delegației la aeroport au venit Tin 
Si-lin, vicepreședinte al Comitetului pentru relații cul
turale cu străinătatea, reprezentanți ai Ministerului de 
Externe și ai Asociației de prietenie chino-române. 
A fost prezent, de asemenea, A. Duma, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Pekin.

fi început procesul Debray.Amînat de mai 
multe ori, marți a început în mica localitate boliviană 
Camiri, procesul înscenat de autoritățile militare din 
această țară publicistului francez Regis Debray. El este 
acuzat de a fi participat activ la mișcarea de partizani, 
care ia o tot mai mare amploare în Bolivia. Alături de 
Debray, vor mai fi judecați alți cinci inculpați.

Cea de-a treia Conferință internaționa
lă a istoricilor d‘n institutele care se ocupă cu stu
diul mișcării muncitorești, organizată de „Comisia pen
tru istoria mișcării muncitorești din Austria”, a avut loc 
la Linz (Austria), între 20 și 24 septembrie. Programul 
conferinței a prevăzut dezbaterea următoarelor două 
probleme : „Editarea colecțiilor de izvoare privind isto
ria mișcării muncitorești" și „Mișcarea muncitorească și 
problema naționalităților cu referiri speciale la monar
hia austro—ungară". La conferință au participat istorici 
din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, 
Franța, Iugoslavia, Norvegia, Olanda, Polonia, R. D.

transmit Plenara C. C.

ai P. C. din
Cehoslovacia

întâlnire la Kremlin. Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri, 
s-au întîlnit la 26 septembrie cu președintele Pakista
nului, Ayub Khan, care se află în vizită în U.R.S.S. Cu 
acest prilej, au fost discutate probleme legate de dez
voltarea continuă a relațiilor sovieto—pakistaneze și a 
altor probleme de interes reciproc.

fi demisionat primarul Berlinului oc
cidental. La 26 septembrie Primarul Berlinului 
occidental, Heinrich Albertz precum și toți membrii Se
natului vest-berlinez (guvernul Berlinului occidental), au 
demisionat. Agențiile de presă nu au transmis pînă în 
prezent motivele demisiei lui Heinrich Albertz și a Se
natului pe care îl conducea.

La Pekin a sosit 0 delegație de partid și guver
namentală albaneză condusă de Mehmet Shehu, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Al
bania, președintele Consiliului de Miniștri, care la invi
tația C.C. al P.C. Chinez va face o vizită de prietenie 
în această țară. Pe aeroport delegația a fost întîmpi- 
nată de Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat și de 
alți conducători de partid și de stat din R. P. Chi
neză.

Guvernul canadian a anunțat că se 
opune sistemului de rachete antirachetă 
care urmează să iie construit de S.O. 
și a hotărît să nu participe la el. Construirea acestui 
sistem de către S.U.A., au declarat oficialitățile cana
diene, „va înrăutăți perspectivele unei îmbunătățiri a re
lațiilor dintre Est și Vest și în vederea încetării cursei 
înarmărilor".

„Cosmos 180". In U.R.S.S. a fost lansat marți 
un nou satelit artificial al Pămîntului — „Cosmos 180". 
La bordul satelitului se află instalată aparatură științi
fică destinată continuării explorării spațiului cosmic, în 
conformitate cu programul anunțat de agenția TASS la 
16 martie 1962.

țări". Răspunzînd celor mai 
zeloși participanți, care au 
chemat la „acțiuni armate di
recte" împotriva Cubei, mi
nistrul de externe chilian, 
Gabriel Valdes, a declarat, 
după ședința plenară a reu
niunii, că guvernul său „se 
pronunță împotriva oricărei 
intervenții armate". Au fost 
respinse și propunerile 
S.U.A. de a se întocmi o 
„listă neagră", cuprinzînd

și Uruguayul — s-au ab
ținut la votarea recoman
dării privind boicotarea 
vaselor care fac escală 
în porturile Cubei. Deo
sebit de semnificativă a 
fost intervenția ministrului 
de externe al Ecuadorului, 
Julio Prado. El a prezentat 
un proiect de rezoluție în 
care se cere să se acorde 
prioritate reformelor econo
mice, atît de necesare în ță-

ne", concepute ca un corp 
de jandarmerie ce ar inter
veni, oricînd, în orice țară 
latino-americană pentru a 
fringe orice mișcare — fie 
și o grevă — considerată 
„subversivă". Este cunoscut 
că numeroase țări latino- 
americane au respins acest 
proiect, calificîndu-1 ca 
un atentat la adresa inde
pendenței și suveranității 
lor naționale. întrunirea de

Cui servesc hotărîrile

țările latino—americane spre 
extinderea relațiilor lor e- 
conomice și politice cu toa
te statele, inclusiv cu țările 
socialiste.

Opinia publică, politicienii 
lucizi din țările latino-ameri- 
cane nu se pot lăsa induși 
în eroare de încercarea ce 
s-a făcut, prin rezoluția în
dreptată împotriva Cubei, de 
a face responsabilă această 
țară de toate racilele și de 
nemulțumirea populară din 
țările continentului latino- 
american.

De altfel, chiar în sînul re
uniunii s-au făcut auzite che
mări la rațiune, la luciditate. 
Recomandările rezoluției — 
scrie France Presse — au 
fost atenuate de „reticențele 
unora care se opun cu fer
mitate tuturor imixtiunilor, 
chiar și din partea O.S.A., în 
treburile interne ale unei

firmele occidentale care fac 
comerț cu Cuba.

Referindu-se la declarația 
secretarului de stat Rusk, 
care cerea instituirea acestui 
boicot, „Le Monde“ scria că 
erau vizate „în esență Fran
ța, Marea Britanie și Spania 
cărora S.U.A. le reproșează 
faptul că întrețin relații co
merciale cu Cuba". Nu este 
pentru prima dată cînd 
S.U.A. au încercat să impu
nă voința lor altor țări în ce 
privește Cuba; dar nici pen
tru întîia oară cînd încercă
rile de acest gen au eșuat, 
ceea ce arată vigoarea ten
dinței de dezvoltare a rela
țiilor de colaborare dintre 
țări cu sisteme sociale dife
rite, puterea ei de a învinge 
barierele ce i se mai ridică 
în cale. în același timp, la 
reuniunea de la Washington 
mai multe țări — Chile, 
Columbia, Ecuador, Mexicul

rile Americii Latine, deoa
rece situația economică este 
principala sursă a nemulțu
mirii maselor, principala 
cauză a mișcărilor eticheta
te „subversive". Atîta timp 
cît în America Latină există 
o sărăcie cruntă și dăinuie 
bolile — a spus Piado — și 
atîta timp cît S.U.A., mono
polurile și instituțiile finan
ciare internaționale nu vor 
renunța la politica lor de jaf 
și discriminări, mișcarea de 
partizani în țările latino-a
mericane va găsi un teren 
favorabil.

Reuniunea de la Wa
shington a constituit o nouă 
verigă în lanțul presiunilor 
de tot felul exercitate de 
S.U.A. asupra țărilor membre 
ale O.S.A., cu scopul de a le 
determina să accepte planu
rile Pentagonului cu privire 
la constituirea așa-ziselor 
„forțe armate interamerica-

la Washington și-a pus ca 
scop să reanime ideea 
corpului jandarmeresc, sub 
o altă formă, aceea a „gru
purilor regionale defensive". 
Este semnificativă che
marea adresată de pre
ședintele S.U.A., Johnson, 
țărilor participante de a-și 
„consolida capacitatea de 
luptă", adică de a se lansa 
într-o cursă a înarmărilor, 
de pe urma căreia ar bene
ficia doar monopolurile 
nord-americane.

Un alt scop urmărit la 
întrunirea de la Washing
ton a fost acela de a pre- 
întîmpina tendințele centri
fuge, tot mai accentuate în 
cadrul O.S.A., și de a men
ține și consolida o situație 
favorabilă monopolurilor 
nord-americane care exploa
tează uriașele bogății ale 
țărilor Americii Latine. Este 
îndeobște cunoscut că nu-

meroase state din această 
zonă încearcă să găsească o 
ieșire din situația de sub
dezvoltare și consideră că 
extinderea relațiilor lor cu 
țările socialiste ar avea ur
mări favorabile asupra e- 
conomiei lor. Această ten
dință întîmpină însă opozi
ția „marelui vecin din nord" 
care vrea să beneficieze 
în continuare, nelimitat, de 
avantajele menținerii în
tr-o situație de dependentă 
a țărilor situate la sud de 
Rio Grande. Tocmai în a- 
cest scop au încercat autori
tățile de la Washington să 
reimpulsioneze mecanismul 
așa-numitei „Alianțe pentru 
progres", ce oferă monopo
lurilor americane mari posi
bilități de a stoarce profituri 
de pe urma exploatării bo
gățiilor țărilor din America 
Latină. Iar cum exploatarea 
bogățiilor acestor țări, men
ținerea unor stări de lucruri 
anacronice este cauza prin
cipală a subdezvoltării și să
răciei și, implicit, a mișcări
lor de eliberare, S.U.A. sînt 
deosebit de interesate în a 
abate atenția opiniei publice 
de la adevăr, în a inocula 
ideea „amestecului străin", 
tocmai pentru a camufla 
propriul lor amestec.

Recenta întrunire a O.S.A., 
vădind larga opoziție din A- 
merica Latină față de poli
tica cercurilor militariste, a 
evidențiat, în același timp, 
caracterul deosebit de peri
culos al planurilor de între
ținere a unei stări de în
cordare în această zonă 
geografică. Aceste planuri se 
răsfrîng nefavorabil asupra 
unui mare număr de state 
latino—americane, limitează 
posibilitățile lor de a duce 
o politică națională inde
pendentă.

Dan MUNTEANU

PRAGA 26 (Agerpres). — La 26 
septembrie, la Praga au început lu
crările Plenarei C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

Lubomir Strougal, secretar al C.C., 
a prezentat raportul referitor la 
dezvoltarea economiei naționale și 
ridicarea nivelului de trai în cursul 
acestui an. A fost, de asemenea, 
prezentat un proiect de măsuri 
pentru pregătiri în vederea alege
rilor în comitetele naționale și în 
Adunarea Națională. VladimiȚ 
Koucky secretar al Comitetului 
Central, a informat plenara despre, 
problemele internaționale actual# 
și activitatea externă a partidului.

După primul tur

al alegerilor cantonale

Comunicatul
Biroului Politic
al P.C. Francez

PARIS 26. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Biroul Politic al Partidului Comu
nist Francez subliniază într-un co
municat dat publicității marți că, 
la șase luni după alegerile legisla
tive, alegerile cantonale reprezintă 
un nou și foarte important succes 
al politicii P.C.F. Progresul comu
niștilor, ca număr de voturi și ca 
procentaj, în raport cu preceden
tele alegeri cantonale, este general 
și uneori considerabil.

Potrivit statisticilor oficiale, 
P.C.F. a obținut 26,36 la sută din 
voturi, adică procentajul cel mai ri
dicat atins vreodată într-o alegere 
cantonală, și a cîștigat peste 350 000 
de voturi (aproape 3,5 la sută). 
După primul tur, el are 99 consi
lieri generali aleși, adică mai mult 
cu 57 de mandate. Candidații săi 
se află într-o poziție favorabilă 
pentru al doilea tur de scrutin în 
numeroase cantoane.

Comunicatul precizează că P.C.F. 
va aplica la al doilea tur aceeași 
tactică ca și în alegerile legislative, 
potrivit acordului încheiat în 1966 
cu Federația stîngii. Această tactică 
prevede ca partidele de stînga să 
acorde la al doilea tur voturile lor 
candidatului de stînga cel mai bine 
plasat la primul tur.

NORVEGIA

Succesul partidelor 

de stîiiga in alegerile 

municipale

OSLO 26 (Agerpres). — Duminică 
și Juni au avut loc în Norvegia a- 
legeri municipale. Rezultatele par
țiale (din 444 de districte din to
talul de 451) indică succesul parti
delor de stînga, care au obținut 
50,3 la sută din voturi. Aceste par
tide și-au menținut 
Oslo, Trondheim și 
cîștigat majoritatea 
al patrulea oraș ca 
Norvegia. Partidul 
care pierduse alegerile 
din 1965, după ce se aflase 30 de 
ani la putere, a realizat unele re
veniri. Sporuri importante de vo
turi au obținut celelalte formațiuni 
ale stîngii — Partidul socialist 
popular și Partidul comunist.

majoritatea la 
Bergen și au 
la Stavanger, 
mărime din 
muncitoresc, 

generale
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