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Convorbire 
cu prof. dr. docent 

Jean UVESCU, 
membru corespondent 

al Academiei, 
adjunct al ministrului 

învățămîntului

Calendarul aduce in atenție 
apropiata deschidere a unui 
nou an universitar. Intr-o a- 
vancronică a acestui impor
tant eveniment cultural și ști
ințific se impune, firesc, pen
tru început, următoarea preci
zare a interlocutorului nostru:

— Debutul cursurilor și, im
plicit, festivitățile tradiționale 
vor avea loc la 2 octombrie. 
De această dată ele se vor 
desfășura pe institute sau fa
cultăți.

— După cum se știe, apro
piatul inceput de an universi
tar a fost precedat de o amplă 
și erudită dezbatere publică ce 
vizează coordonatele perfecțio
nării tuturor compartimente
lor învățămîntului superior. 
Ce prevederi ale studiului e- 
laborat de Ministerul Invăță- 
mîntului se vor aplica de pe 
acum ?

— într-adevăr, școala noas
tră superioară își reia activi
tatea într-un climat de căutări 
creatoare, aș spune iără egal 
în istoria ei. Clarificarea unor 
probleme ailate în discuție a 
și permis adoptarea citorva 
măsuri. Amintesc în primul 
rînd înființarea, la Ploiești — 
acest important centru al in
dustriei noastre — a Institu
tului de petrol, care va pre
găti specialiști în domeniul 
mașinilor și utilajului petro
lier. Prind viață, de asemenea, 
încă de la începutul noului 
an universitar, măsurile pre
conizate pentru îmbunătățirea 
organizării și extinderea învă
țămîntului economic. Acade
mia de studii economice din 
București a căpătat un profil 
adecvat menirii sale. Aici vor 
iuncționa secțiile : Economie 
generală. Economia industriei. 
Economia agriculturii, Finan- 
țe-bănci. Contabilitate, Econo
mia comerțului interior, Eco
nomia comerțului exterior, 
Merceologie, Statistică, Meca
nizarea și automatizarea cal
culului economic și Ciberneti
că economică. Durata cursu
rilor la aceste secții s-a stabi
lit, în genere, pentru patru 
ani ; pentru ultimele trei secții 
amintite, datorită specificului 
disciplinelor, studiul durează 
patru ani și jumătate și res
pectiv cinci ani. La Universi
tatea din Timișoara își va în
cepe activitatea o nouă Fa
cultate de economie. Mențio
nez, totodată, înființarea la 
Institutul politehnic din Bucu
rești a secției Centrale elec- 
tro-nucleare, care va asigura 
pregătirea unor promoții de 
tineri specialiști într-o profe
sie nouă și de largă perspec
tivă.

Au iost acceptate pînă a- 
cum îmbunătățirile aduse la 
120 programe de curs, la pla
nurile de învățămînt ale unor 
facultăți și secții din sectoa
rele construcții, agricultură, 
medicină, farmacie, sociolo
gie, educație fizică etc. Ele 
sînt considerate de bun augur 
pentru dozarea mai chibzuită 
a programului de muncă stu
dențesc, pentru distribuirea 
mai rațională a disciplinelor 
pe ani de studii, cît și pentru 
reducerea numărului de exa
mene, întrucît anumite exage
rări în programarea lor au 
impietat asupra temeiniciei 
pregătirii tinerilor în domenii-

Al. POPESCU
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și școlarilor

Uzina de alumină Oradea. Construcții noi, din etapa a ll-a de dezvoltare, care nu peste mult timp vor spori 
cu încă 60 000 tone producția actuală a uzinei

Foto : Gh. Vințilă

AICI A ACȚIONAT 
ORGANIZAREA 
ȘTIINȚIFICĂ!

9 9

Sînt bine cunoscute publicului 
marile realizări dobîndite de-a lun
gul anilor de colectivul uzinelor 
„23 August" din Capitală. Fiecare 
dintre ele a constituit la timpul său 
un trainic adaos la impunătorul e- 
dificiu al industrializării socialiste 
a țării. Astăzi, harnicul și talenta
tul colectiv al uzinei, în pofida cî- 
torva „scăderi de viteză", escala
dează nivele superioare pe spirala 
progresului tehnic și economic, mar- 
cîndu-și drumul cu noi succese.

Explicîndu-le, inginerul Cicerone 
Gorunescu, directorul general al 
uzinei, și mai înainte directorul ei 
tehnic, ne mărturisea: „nu știu 
să fac metafore, dar, cîteodată, fap
tele au această rezonanță. Declan
șarea acțiunii de organizare 
științifică a producției si a muncii, 
prin complexitatea ei, ne-a furni
zat țelul pe care îl vom atinge, dar 
ne oferă și căile spre atingerea lui. 
La noi, ea a vitalizat multe artere 
îmbătrînite ale organismului uzinei, 
punînd sub „tensiune" mințile, ini
țiativa și forțele colectivului".

Comparația își are acoperire fap
tică sută la sută. Zeci de specialiști 
— muncitori, maiștri, ingineri, e- 
conomiști — de cîteva luni cerce
tează, calculează și își confruntă 
ideile și argumentele în adevărate 
colocvii. La scurtă vreme, după ce 
au fost periate și completate, ele 
prind viață într-un loc sau altul 
din uzină. Din oricare secție sau 
atelier s-ar putea înfățișa, ca ur
mare, o experiență bună. Optăm, 
însă, pentru secția de aparataj. De 
ce ? Vom vedea.

— Aici a acționat mai pregnant 
organizarea științifică, ne-a relatat 
ing. Sorin Georgescu, adjunctul șe
fului secției. Inițial, pe baza unui 
proiect întocmit de Institutul de 
proiectări pentru construcția de 
mașini, se concepuse un fel de re- 
amplasare a utilajelor, o reorgani-

In secția de aparataj 
a uzinelor „23 August11
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zare... După circa, un an $i jumăta
te, cît a durat execuția proiectului, 
s-a constatat că rămăseseră nere
zolvate multe probleme care dimi
nuau simțitor randamentul econo
mic al lucrării. Și se cheltuiseră 
destui bani I De aceea, încă din 
primele zile ale declanșării acțiunii 
de organizare științifică ne-a fră- 
mîntat gîndul : cum să procedăm 
totuși pentru ca fondurile să nu 
irosească în vînt. Trebuia găsită 
soluție globală. Cîrpelile n-ar 
ajutat la nimic.

Este însăși ideea primară, 
care specialiștii colectivului
organizare științifică a producției 
și a muncii din uzină au avut-o în 
vedere atunci cînd s-au hotărît să 
revadă problema secției de apara
taj. Tot ceea ce se va face aici, 
și-au spus ei, trebuie să fie durabil 
— deci nu ceva improvizat — tre
buie să se situeze la cota „maxi
mă", a celei mai înalte performanțe 
tehnice, în spiritul noilor realizări 
ale științei organizării și cu cît mai 
substanțial folos economic. Soluția 
optimă nu s-a lăsat însă lesne gă
sită, dar nici economie de gîndire 
tehnică și economică nu s-a făcut. 
După aproape două luni de asiduă 
căutare, proiectanții uzinei au croit, 
în mare, coordonatele noii formule 
de organizare a secției.

Acum, cînd ea se află concreti
zată în amănunt și materializată, 
pare destul de simplă și firească, 
așa cum de altfel sînt toate lucru-

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., a primit delega
ția Partidului Socialist Democratic 
din Japonia, condusă de Eki Sone, 
deputat, președinte al Comitetului 
pentru afaceri externe al partidu
lui, care face o vizită în țara noas
tră.

La convorbirile care au avut loo 
cu acest prilej au mai participat 
tovarășii Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu,. membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass și Ion Pas, membri ai C.C. al 
P.C.R.

în cadrul schimbului prietenesc 
de păreri privind situația interna
țională actuală s-a evidențiat ne
cesitatea încetării bombardamente
lor S.U.A. asupra Republicii De-

mocrate Vietnam, ca un preludiu 
la încetarea ostilităților și 'la con
vocarea unei conferințe internațio
nale pe linia Conferinței de la Ge
neva din 1954, și s-a accentuat im
portanța luptei pentru pace, cola
borare și securitate în întreaga 
lume.

Discutîndu-se problema dezar
mării nucleare și a tratatului de 
neproliferare, s-a subliniat că a- 
cest acord trebuie să fie echitabil 
pentru țările nucleare și 
cleare, inclusiv în 
folosirea energiei 
puri pașnice.

Cu acest prilej
semnătatea organizării și în viitor 
a convorbirilor dintre cele două 
partide, precum și importanța dez
voltării prieteniei dintre poporul 
român și poporul

in Oltenia

nenu-
ceea ce privește 
atomice în sco-

s-au relevat în-

japonez.

AMBASADORUL SUEDIEI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit în audiență miercuri, 27 
septembrie, pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Suediei

la București, Olof
trom, în legătură cu plecarea sa de
finitivă din România.

Primirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Gustav Bjurs-

rile logice. Douăsprezece linii teh
nologice, într-o aliniere paralelă, 
ocupă centrul halei. Alte două linii 
de montaj le încadrează pe extre
mități. Intr-un capăt al liniilor de 
prelucrare se află amenajată ma
gazia de semifabricate, iar la ca
pătul opus spațiul de depozitare a 
pieselor finite. In sensurile de de
plasare a pieselor, nici -o abatere 
de la axioma: drumul cel' mai 
Scurt între două puncte este linia 
dreaptă. Aproape — sau mai bine 
zis la distanță optimă calculată și 
experimentată — de liniile tehno
logice a fost plasată și magazia de 
S.D.V.-uri, pe lingă care va func
ționa și o ascuțitorie centrală, ur- 
mărindu-se lichidarea oricăror pier
deri de timp cu preluarea, preda
rea și ascuțirea sculelor. Sistemele 
ingenioase de transport și ridicat au 
eliminat, de asemenea, deplasările 
inutile ale pieselor, economisin- 
du-se, prin urmare, un însemnat 
volum de muncă auxiliară.

loan ERHAN

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit miercuri la 
amiază pe ambasadorul Suediei la 
București, Olof Gustav Bjurstrom, 
cu prilejul plecării sale definitive 
din țară.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a fost 
de față George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

(Agerpres)

LA COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA 1
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La Combinatul siderurgic Hu
nedoara au început lucrările de 
mărire a capacității și de moder
nizare a laminorului de profile 
de 650 mm. în cadrul acestor lu
crări, balele de ajustare și fini
sare a laminatelor se vor ex
tinde cu încă 13 400 mp. Se ex
tinde, de asemenea, și spațiul de 
sortare și evacuare a producției 
finite. în noile hale ce urmează 
să se construiască vor fi insta
late poduri rulante, macarale

de mare productivitate pentru 
deservirea procesului de pro
ducție și se vor monta mașini și 
instalații speciale de curățire, 
îndreptare și frezare a lamina
telor.

Toate acestea vor duce la spo
rirea producției de țagle pentru 
țevi cu peste 153 000 tone pe an 
și la ridicarea calității și aspec
tului exterior al tuturor tipurilor 
și sortimentelor de laminate ce 
se realizează aici. (Agerpres)

In aceste zile cînd se sfîrșeșfe 
septembrie, drumurile ce duc 
spre fîrgurile din Oltenia sînt 
străbătute de un alai de căruțe și 
autocamioane împovărate cu roa
dele cîmpurilor și podgoriilor. 
La locurile popasurilor turisti
ce de la Saru, Arginești sau Ba
lota, la hanurile din Crihala sau 
Cîmpu-Mare, în decorurile pline 
de farmec folcloric, tinere Ancuțe 
cu năframe cusute în Tismana 
Gorjului înfîmpină drumeții cu 
must dulce în oale și ulcele meș
terite de vestiți ceramiști din pă- 
mînturile luate din văile Jiului sau 
Oltului. La Gura Văii, pentru con
structorii de la Porțile de Fier, la 
Motru și Rovinari, pentru mineri, 
la Baia de Aramă, pentru țapinari, 
țăranii cooperatori au adus polo
boace cu tulburel, au umplut 
tarabele din tîrguri și piețe cu 
fructe și legume. ;

Sărbătoarea recoltei j se anunță 
pretutindeni cu proporții sporite 
pe măsura belșugului' și bucuriilor 
din această toamnă.

In piața nouă din Craiova, co
operatorii din satele și comunele 
învecinate organizează expoziții de 
produse agroalimentare. La intră
rile în această piață trecem pe 
sub arcadele unor porji bătrînești, 
aidoma celor ce au inspirat un 
fiu al Obiței să taie cu dalta în 
piatră o operă la Tg. Jiu. Pe 
aleile ce duc spre expoziție ne 
înfîmpină mașini și unelte, surori 
ale celor folosite la dobîndirea 
belșugului din această toamnă și 
fabricate la uzina „7 Noiembrie" din 
Craiova. întreprinderea agricolă de 
stat Banu Mărăcine a adus aici 
exemplare de ovine și bovine ce 
demonstrează unde a ajuns și spre 
ce tinde zootehnia țării noastre.

Ciorchinii de struguri aduși să 
dea farmec dionisiac piețelor și 
tîrgurilor ne amintesc de cele 
peste 20 000 ha de viță de vie 
ce împodobesc ‘ dealurile și șesu- 
rile Olteniei, iar ionatanele și per- 
gamutele — de cele peste 25 000 
ha, pe cîf se întind amfiteatrele li
vezilor de pomi fructiferi din a- 
ceastă regiune.

La Filiași, Tr. Severin, la Ca
racal și la Calafat, în toate reșe
dințele de raion s-au amenajat 
piețe și tîrguri. în multe sate, Ziua 
recoltei coincide cu fîrgurile săp-r 
tămînale.

Dincolo de acest cadru sărbă
toresc, în cîmpie la Ciuperceni, la 
Răcari, la Segarcea, pretutindeni, 
se culeg porumbii, se însămînțea- 
ză grîul, se iau toate măsurite 
pentru ca și în anul viitor pătulele 
și hambarele să fie pline. Prin 
munca lor harnică, asigurînd neîn
trerupt și cu temeinicie succesiu
nea recoltelor, oamenii comunelor 
și satelor noastre vor să perma
nentizeze sărbătoarea care elo
giind belșugul a intrat în tradiția 
poporului.

Lucian ZATI

ÎN ZIARUL DE AZI

■ „Randamentul" muncii pe teren a

activistului H Recolte mari pe supra

fețe întinse H Prezența artei roma

nești contemporane în muzee Bl Sport

Meridiane
sovietice

Acad. Teodor BORDE'ANU

Fiecare generație trebuie 
să ducă, pe o anumită por
țiune a istoriei, ștafeta ci
vilizației ; să apere, să păs
treze și să îmbogățească 
moștenirea 
Numai nevolnicii 
ștafeta din 
mai paraziții 
vutul adunat 
moși, trăind 
tru a consuma. Cei- 
nu înțeleg cu cîtă 
prin ce lupte, cu ce jertfă 
și devotament a fost 
nat totul.

Fiecare națiune șe 
drește cu generațiile 
eroice. Acelea care au trăit 
în consensul unui ideal mă
reț, care s-au sacrificat pe 
altarul libertății, dreptății 
și fericirii patriei. Ace
lea care au udat cu 
sînge pămîntul țării, a- 
părîndu-1 de cotropitori. 
Acelea care au răsturnat 
piedicile din calea progre
sului; generațiile novatoare 
care au săvîrșit acte cu 
repercusiuni în veacuri, 
care au deschis marile dru
muri ale propășirii națio
nale și universale. Gene
rațiile constructoare care, 
închinîndu-se muncii, au 
ridicat edificii, palate, mo
numente, orașe, au trans
format natura, au gospo
dărit cu talent și credință 
bogățiile poporului.

Misiunea fiecărei gene
rații se convertește în 
idealul cu care se naște, pe 
care-1 poartă din copilărie 
la sîn, crescîndu-1 pînă la 
maturitate. Acesta se con-

înaintașilor, 
scapă 

Nu- 
a- 

stră- 
pen- 
care 

trudă,

Steaua polara

turează din porunca istoriei, 
din necesitatea vieții, din 
mesajul strămoșilor, din 
testamentul părinților, din 
ceea ce toate generațiile 
anterioare îi transmit în 
sînge. El se încorporează în 
zborul viselor de adoles
cență, în cutezanța aspira
țiilor de tinerețe, în tena
citatea maturității. Vai de 
generațiile tinere care 
nu-și cunosc idealul, care 
nu-și văd de timpuriu ținta, 
care nu încălzesc la sîn o 
mare aspirație socială, 
care nu cresc sub drapelul 
unei misiuni istorice. Ele 
își irosesc anii cei mai buni 
într-o existență meschină, 
lipsită de elan și de orizont, 
trăind fără înaltul cerului 
în care își pot desface și 
încercă aripile. Vai de ti
nerii care intră în viață cu 
un program exclusiv perso
nal, animați de micul lor 
scop particular. Ei se pierd 
pe vastul continent al exis
tenței sociale, căutîndu-și 
fiecare culcușul propriu, a-

,gonisindu-și traiul mărunt, 
hibernînd pînă la primă
vara generației viitoare. 
Cei care nu intră în viață 
conștienți de datoria și răs
punderea lor colectivă în 
fața istoriei, cu simțul so
lidarității de generație în 
fața viitorului, cad și pu
trezesc ca crengile uscate 
în păduri. Generațiile ne
pregătite au fost măturate 
în mod tragic. Cele care nu 
au știut ce vor, pentru ce 
trăiesc, au fost împrăștiate 
ca pulberea de vînturile 
istoriei. Nu au rămas în 
urma lor decît mușuroaiele 
de furnici ale mormintelor.

Generația celor care se 
află astăzi în școli va intra 
în viață anul acesta, peste 
doi, cinci, șapte sau zece 
ani. Iși dă ea seama de pe 
acum de locul pe care va 
trebui să-1 ocupe în isto
ria României ? De situația 
specială creată prin faptul 
că a fost precedată de ge
nerația eroilor din ilegali
tate și de generația post

belică intrată în viață sub 
arcadele eliberării ?

Tinerii de azi cresc sub 
ochii, foarte buni, ai celor 
care au trăit în închisori, 
în lagăre, care și-au legat 
tinerețea — petrecută în 
umbra societății vechi — de 
idealul revoluției. Adoles
cența acestora a fost aspră, 
timpuriu bărbătească, dar 
lucidă și înflăcărată. Idea
lul lor a fost un foc de
vorant care-i făcea insen
sibili la suferință, la chi
nuri, la teroare, care-i ți
nea în picioare chiar atunci 
cînd trupul le era sleit. Ei 
au reușit să-și călească 
voința și răbdarea, consa- 
crîndu-și viața unei cauze 
al cărei triumf nu erau si
guri că-1 vor apuca, că se 
va produce în cursul exis
tentei lor. Au avut tăria de 
a renunța la ceea ce, prin 
perseverența care le era 
proprie, ar fi putut smulge 
societății burgheze — pen
tru o fericire ce risca să nu 
fie a lor, ci a generațiilor 
următoare. Bătrînii aceștia 
eroici, fie că se află încă 
pe puntea de comandă a co

răbiei, fie că o privesc de 
pe mal cum spintecă valu
rile mai departe, îi urmă
resc pe tinerii de azi cu cea 
mai mare atenție. Caută în 
ei cu febrilitate certitudinea 
continuității visului lor. 
Poate i-ar dori mai sobri, 
mai stoici, poate înțeleg 
mai greu exuberanta și în
clină uneori să o ia drept 
superficialitate. Dar grija le 
este dictată de devotament 
pentru socialism, de dra
goste pentru patrie și de 
afecțiune fierbinte pentru 
vlăstarele cele mai fragede 
ale neamului.

Tinerii de azi cresc sub 
îndrumarea directă a celei 
de-a doua generații de co
muniști ridicată în zilele in
surecției, călită în focul re
voluției de cei care veneau 
din lupta ilegală. împreună 
cu cei vechi, aceasta a de
venit generația de pionierat 
a noii epoci sociale inaugu
rată în România Ia jumăta
tea secolului XX. Unii au 
înțeles mai mult, alții mai 
puțin din ceea ce trebuia 
făcut, dar au fost cuceriți 
de iureșul luptei, de pros
pețimea idealului nou, de 
rezonanta de dreptate și 
umanitate a noilor devize. 
$i unii și alții s-au trezit 
realizînd cea mai grandioa
să experiență a 
noastre naționale.

Știm cu toții cît 
a fost urcușul, cîte 
și cîte privațiuni a cerut. 
Unii au mai greșit, s-au co
rectat, au. învățat — dar 
tot ce se vede nou în jur 
de mîinile lor a fost durat.

Dumitru POPESCU

istoriei

de greu 
eforturi

(Continuare in pag. a Il-a)

Nu de mult am vizitat Uniunea So
vietică. Specialitatea mea fiind proble
mele pomiculturii și viticulturii, m-am 
interesat îndeaproape de realizările 
țării gazdă în aceste domenii, am pur
tat discuții cu oameni de știință și cer
cetători din diferite institute, cu specia
liști din Ministerul Agriculturii al 
U.R.S.S., am văzut și aflat lucruri inte
resante despre care voi aminti mai jos.

Totodată, în cursul călătoriei mele am 
acumulat un șir de impresii din ora
șele în care am poposit — Moscova și 
Tbilisi — impresii ce aș vrea să le îm
părtășesc cititorilor acestor rînduri.

...S-a scris mult la noi despre Mosco
va, acest oraș imens, frumos, bine 
organizat, cu edificii impunătoare, 
a cărui față nouă și-a căpătat contu
rurile în anii puterii sovietice. Tre
buie spus 
cunoașfe prea 
de îndrăznețe 
dicală a unui 
în decurs de 
Străzi înguste și 
înlocuite cu bulevarde drepte și foarte 
largi, mărginite de o parte și de alta 
de blocuri moderne de locuințe și alei 
de arbori decorativi. Armonizarea pe 
stiluri este excelent caracterizată prin 
complexul de la Kremlin, unde alături 
de vechile palate, catedrale, clopotnițe 
— monumente unice ale arhitecturii 
ruse — se înalță marele Palat al Con
greselor, cu linia sa modernă, simplă. 
Numeroase cartiere noi, unde zeci de 
mii de familii au primit locuințe confor
tabile, au răsărit ca din pămînt în ve
chile suburbii. Planul de reconstrucție a 
capitalei a schimbat nu numai înfățișarea 
vechiului oraș, dar i-a și lărgit mult limi
tele,. extinzîndu-l azi pe o suprafață de 
aproape 90 000 de hectare.

Pe luciul argintiu al rîului Moscova, 
care unește capitala sovietică cu cinci 
mări, plutesc zeci de vapoare și șlepuri, 
iar peste malurile sale îmbrăcate în gra
nit au fost construite poduri ultramo
derne.

că urbanismul mondial nu 
multe planuri atit

de transformare ra- 
oraș vechi, creat

mai multe secole, 
întortocheate au fost

Dintre noile obiective la care se lu
crează în prezent mi-a atras îndeosebi 
atenția noul turn de televiziune de la 
Ostankino, înalt de 536 m. Acesta 
va avea terase la cotele 147, 229 și 
337 metri de unde vizitatorii, urcați cu 
ascensoare rapide, vor putea admira pa
norama întregii capitale și a împrejuri
milor sale. La înălțimea de 328 m se 
construiește un restaurant cu trei etaje, 
unde în fiecare sală vor putea lua masa 
simultan circa 100 de persoane. Pentru 
ca ele să poată vedea mai lesne toată 
panorama Moscovei, restaurantul, pe 
baza unui dispozitiv special, se va roti 
în jurul turnului o dată înfr-o oră.

Silueta elegantă a unei clădiri de 12 
etaje — din beton, oțel și sticlă — se 
ridică chiar în inima Moscovei, în fața 
porții Spaskii a Kremlinului. Esfe hotelul 
„Rossia” cu 3 000 de camere, care a și 
fost dat în folosință parțial, fiind locuit 
de mii de turiști veniți de peste hotare.

Dar Moscova, cu personalitatea ei dis
tinctă, plină de poezie și frumusețe, esfe 
în primul rînd un oraș în care munca și 
hărnicia oamenilor stau la loc de cinste, 
în care potențele creatoare ale poporu
lui își găsesc o expresie în marile fabrici 
și uzine, întreprinderi și șantiere de con
strucție.

...Bătrînul Tbilisi, despre care legenda 
spune că a împlinit de curînd 1505 ani, 
ne-a întîmpinat cu un soare strălucitor. 
Sus, pe unul din munții din preajma 
orașului, se află o statuie monumentală 
de marmură albă — o gruzină în costum 
național ținînd într-o mînă o sabie, iar 
în cealaltă o cupă. Este simbolul Gruziei 
care, de-a lungul secolelor, și-a apărat 
libertatea primindu-i pe dușmani cu sa
bia, dar întîmpinîndu-și prietenii cu cupe 
de vin.

In anii puterii sovietice, orașul acesta 
cu peste 800 000 de locuitori a devenit 
un important centru economic în care 
s-au dezvoltat noi ramuri industriale, ca 
cea metalurgică, constructoare de ma-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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comitetului regional de 
analizat zilele trecute 
muncă al comitetelor

Tn drum spre peștera lalomrctoara
Foto : R. Costin

în căutarea
unui tutore
pentru
COMBUSTIBILUL

CITEVA CONCLUZII LA 0 INVESTIGAȚIE PRIVIND 
PROASTA APROVIZIONARE CU LEMNE DE FOC 

A POPULAȚIEI
E multă Vreme de cînd cetățenii, 

presa formulează erLici aspre la ă- 
dresa întreprinderilor care poartă 
răspunderea pentru aprovizionarea 
cu combustibil a populației. Despre 
deficiențele devenite cronice în acest 
domeniu s-a vorbit și în două’ artico
le publicate luna aceasta în ziarul 
nostru sub titlul „Căile întortocheate 
ale lemnului de foc".

Reluînd tema, încercăm să scoa
tem la iveală cauzele esențiale ale 
deficiențelor existente și, în conse
cință, măsurile ce se impun pen
tru înlăturarea lor. Am consultat, 
în acest scop, un mare număr de 
specialiști de la C.S.P., Comitetul de 
stat pentru organizarea producției, 
muncii ’și salarizării, M.E.F.. M.C.I., 
de la întreprinderile „Combustibi
lul" etc.

O primă condiție pentru aprovi
zionarea ritmică a depozitelor cu 
lemne de foc este respectarea de că
tre întreprinderile forestiere a sar
cinilor de plan și a graficelor de li
vrare Cum înțelege M.E.F. să se a- 
chite de aceste sarcini ? între altele, 
prin planul de stat pe anul în curs, 
ministerul are datoria să lichideze 
toate stocurile de lemn de foc exis
tente. Pentru aceasta a primit indic- - 
tori corelați, i s-au' recunoscut inte
gral influentele financiare ce vor de
curge din desfășurarea 
respective. I s-a 
tot ce a dorit, 
azi ? Rău 
I.F.-uri nu sînt 
de transport, în 
de lucru". Dar, de fapt, alta-i cauza. 
Lemnul de foc, sortiment nerentabil 
pentru întreprinderile forestiere, este 
ocolit. Sute de mii de metri Steri ră- 
mîn în pădure, neindepiinirea planu
lui de livrări devenind cronică.

Dacă se ține seama că sarcina tra
sată, pentru a cărei îndeplinire s-au 
asigurat condiții speciale, a rămas 
neîndeplinită, cum poate fi califica
tă atitudinea conducerilor de între
prinderi forestiere și a celor care le 
tutelează ? Nerealizarea acestei sar
cini micșorează posibilitățile de a- 
provizionare a populației și consti
tuie o gravă încălcare a disciplinei 
de plan. De altfel, economiștii de la 
C.S.P. apreciază că lemnul de foc 
ăr putea fi rentabil. în primul rînd 
printr-o mai justă repartizare a chel
tuielilor indirecte pe produse. S-ar 
ajunge în acest fel la o degrevare a 
prețului de cost cu citeva zeci de 
milioane, lucru care e posibil a fi 
înfăptuit înceoînd chiar din anul 
1968. în al doilea rînd, o măre parte 
din actualele pierderi ar putea fi 
compensate cu o parte a acumulări
lor întreprinderilor ..Combustibilul", 
întrucît esențială este scoaterea fără 
pierderi a lemnului din pădure si 
intrarea Iui eît mai repede în circui
tul economic, respectiv îh depozite.

M.E.F. a făcut și alte propuneri 
importante în vederea stimulării 
producției și livrării ritmice a lem
nului de foc. E necesar ca Ministerul 
de Finanțe să analizeze aceste pro
puneri, iar măsurile admise să con
tribuie Ia înlăturarea stavilelor afla
te în drumul lemnului din pădure la 
depozite.

O altă problemă, care se pune de 
multă vreme cu deosebită acuitate, 
este deservirea cumpărătorilor. Re
zolvarea ei presupune, după cum 
s-a mai arătat, o dotare și organi
zare internă corespunzătoare a de
pozitelor, asigurarea 
combust’bilului pînă acasă la cumpă
rător, educarea salariaților pentru a 
avea o comportare civilizată fată de 
cetățenii care le solicită serviciile, 
într-un dep'in consens, numeroși in
terlocutori. printre care directori de 
întreprinderi regionale ..Combustibi
lul". au făcut propuneri și sugestii 
interesante.

Cea mai importantă privește nor
malizarea curbei desfacerii combus
tibilului pe tot timpul anului prin 
diferențierea prețului de vînzare de 
la o perioadă lâ alta. Un preț mai 
mic cu un anumit procent al com
bustibilului în lunile martie, apri
lie, mai, de exemplu, ar spori consi
derabil volumul vînzărllor în perioa
da respectivă, ar reduce în aceeași 
măsură solicitarea excesivă a depo
zitelor din lunile premergătoare ano
timpului friguros. Un asemenea sis
tem se practică în alte țări, iar prin
cipiile comerțului nostru nu-1 ex
clud, dimpotrivă. (Să ne gîndim, bu
năoară. la preturile diferențiate apli
cate de la sezon la sezon în cazul le
gumelor și fructelor). Diferențele 
s-ar acoperi din plusurile ce decurg 
din sporirea vitezei de circulație a 
mărfii cît și din valorificarea com
bustibilului după un interval mai 
scurt de Ia sosirea în depozit.

De asemenea, se impune revizui
rea Instrucțiunilor comune nr. 106300 
(a căror existență a împlinit... 10 ani) 
prin care s-a stabilit modul de vîn
zare a lemnului de foc în localitățile 
rurale.

Pe lîngă înlocuirea muncii ma
nuale din depozitele de combustibil 
cu mecanisme productive de încăr
care si descărcare, se cere dotarea 
acestora cu autocamioane proprii.

înfăptuirea acestor propuneri ($i 
a altora de acest gen), oricît de judi
cioase ar fi ele. nu este posibilă 
atîta vreme cît va rămîne nesolu- 
tionatfi problema subordonării di
recte. din toate punctele de vedere, 
a întreprinderilor „Combustibilul" 
unui singur for. Este o cerință fi
rească. O linie de orientare unică a 
întreprinderilor, o îndrumare si un 
sprijin material substanțiale nu pot 
veni decît de la un singur for. că
ruia să-i fie subordonate si care să 
răspundă de activitatea lor. Rezol
varea e așteptată însă de mult. După 
ce de-a lungul anilor întreprinderile

ni

activității 
dat. cum se spune, 

Cum stau lucrurile 
s-a spus, tn unele 
suficiente mijloace 

altele lipsește mina

„Combustibilul" au trecut De 
tutela a nu mai puțin de 7 foruri, 
acum nu mai pot ieși cu nici un chip 
de sub o triplă tutelă. Interese si 
puncte de vedere contradictorii de
termină cele trei foruri tutelare — 
M.E.F., M.C.I. și Comitetul de stat 
pentru îndrumarea si controlul or- 
ganelot locale ale administrației de 
stat (CSICOLAS) — să lase tierezolva- 
te problemele acute ale întreprinde
rilor „Combustibilul". într-o adresă 
trimisă zilele acestea Ministerului 
Economiei Forestiere de CSICOLAS 
se spune că „în legătură cu îmbună
tățirea activității întreprinderilor 
„Combustibilul" sîntem de părere că 
aceste întreprinderi să fie subordona
te în viitor numai M.E.F.". Părerea 
M.E.F. e însă alta. Directorul general 
al Direcției generale a aprovizionării 
și desfacerii, Gh. Zamfirescu, ne spu
nea : „De ce să se ignoreze o rețea 
comercială existentă, de ce să-i su
prapunem altă făcută ad-hoc de C<*- 
tre M.E.F. ? Acolo, la sfaturile doc>'- 
lare — la regiune, raion, comună — 
se adiină în mod firesc cererea, a- 
colo poate fi cunoscută mai bine ten
dința de creștere sau scădere a vîn- 
zării combustibilului într-o perioadă 
sau alta ; numa' aceste orcane ar 
uut.ea lua o serie.de initiative în ce 
privește buna deservire. Existente si 
funcționarea întreprinderilor ..Com
bustibilul" ar trebui să fie trecută — 
din toate punctele de vedere — t 
mai în grija sfaturilor Dopulare".

_Ar fi interesant de știut care 
părerea Ministerului Comerțului In
terior... Deocamdată însă nu sîntem 
în posesia ei.

Cît timp mai boate fi oare tărăgă
nată clarificarea soartei întreprinde
rilor ..Combustibilul"? Asa cum jini 
s-a spus la conducerea Comitetv’ui 
de Stat al Planificării, nu există de
cît o singură soluție : ..Cei trei con
ducători ai forurilor în cauză șă ia 
loc împreună Ta rtlasn discuțiilor si 
în timpul cel mai scurt să întoc
mească un proiect de act normativ 
be care, să-1 supună avizării foruri
lor interesate (C S.P. si Comitetul de 
stat pentru problemele organizării 
producției, muncii si salarizării). în 
discuțiile purtate, să se tină seama 
în nrimul rind atît de indicațiile ge
nerale actuale în economie cît si de 
interesele cumpărătorilor. în asa fel 
îneît. să noată fi exclusă din canul 
locului orice nouă reexaminare a tu
telării în viitor".

Găsirea unei soluții care să deter
mine o îmbunătățire radicală si de 
durată a activității întreprinderilor 
„Combustibilul" este cerută de inte
resele unor mase largi de cetățeni. 
Organele si forurile de resort au 
datoria să acționeze energic nentru 
înlăturarea deficientelor existente în 
aprovizionarea cu combustibil 
populației.

RANDAMENTUL" muncii

Gîndindu-ne fa activistul de par
tid nu ni-1 închipuim niciodată alt
fel decît printre oameni.. la locurile 
lor de muncă. De altfel tocmai a- 
ceast’ă sudură organică. 'Indispensa-' 
bilă activității lui reprezintă, credem, 
una din trăsăturile fundamentale 
care-i definesc personalitatea.

...L-am regăsit pe activistul de par
tid gata să plece la drum. Cîteva ra
fale de ploaie. prfmeie dună un timp 
îndelungat de zăduf, de-abia se opri
seră. Vroia să vadă cîți centimetri 
a pătruns apa în sol. să fie primul 
dare estimează producția medie de 
cartofi considerată de multi pînă a- 
țunci compromisă. Și a scormonit pă- 
mîntul cu sete, și a smuls legătura 
de cartofi din cuib, și a numărat bu
cată cu bucată fiecare rod mare și 
mic. Cînd alții de-abia au ieșit în 
Cerdac să privească curcubeu] el era 
edificat.

...Le-a vorbit la instruire secreta
rilor despre indicația conducerii par
tidului privind reducerea numărului 
de ședințe conciziunca lor. Oamenii 
au reținut indicația dar cînd să trea
că la fapte li s-a părut mai greu. 
Vezi, obișnuința... Aflîndu-se într-o 
organizație de bază, la uzina „înfră
țirea" ori uoate altundeva si-a pro
pus și a reușit să-i convingă că o 
adunare generală de o oră își poate 
rezolva chiar mai bine sarcina decît 
una istovitoare, de cîteva ceasuri.

— O condiție a dezvoltării, asigu
rării mersului inainte. este să-ti pui 
mereu sarcini din ce în ce mai gre
le. să a’ puterea-de a depăși prin- 
tr- un proces neîntreruDt de perfec
ționare metodele de muncă ce se 
dovedesc Decimate. Aceasta ar fi o 
altă trăsăiură caracteristică a muncii 
noastre Se găsesc si excepții de la 
regu'ă. Dacă ne referim la o prac
tică depășită, care a lăsat însă urme 
în stilul de muncă al unor activiști, 
atunci trebuie să amintim deprinde
rea unora de a-sî limita activitatea 
la notarea, sesizarea stărilor de lu
cruri constatate : notează secretarul 
raionului notează instructorul comi
tetului regional, notam si noi — 
ne-a spus într-o recentă convorbire 
tovarășul LUDOVIC FAZECAȘ, se
cretar al Comitețului regional

partid Crișana. Se întorc tovarășii de 
pe teren și informează, critică, sesi
zează. Sînt foarte bune toate dar 
cine îndreaptă lucrurile, cînd și cum 
sînt rezolvate problemele întîlnite ? 
Căci doar rostul muncii pe te
ren a activistului nu e de a în
registra, constata, ci de a în
druma si controla, de a arăta cum, 
prin ce mijloace, să fie urnite lucru
rile din loc. să ajute la aceasta. în 
asa fel îneît prezenta lui într-o uni
tate să se facă într-adevăr simțită. 
Mă gîndesc cu plăcere la mulți ac
tiviști de partid cărora dacă le-a fost 
încredințată o sarcină poți să ai cer
titudinea că va fi înfăptuită în cele

mai bune condiții. Nu se mulțumesc 
să discute doar cu „vîrfurile" — di
rectori, secretari ai comitetelor de 
partid — nu se informează unilate
ral doar după aprecierile acestora, 
peste tot cer părerea muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, se sfătuiesc 
cu ei. Și astfel cunosc temeinic 
realitățile. îndrumările lor au greu
tate...

— Avem activiști în raion care 
aleargă, fac adevărate maratoane. se 
zbat, ar vrea să fie în tot timpul 
peste tot. Ei consideră că e de-ajuns 
„să dea indicații", „să traseze sar
cini" pentru ca totul să meargă apoi 
ca pe roate — observă tovarășul Io
sif Jori, prim-secretar al Comitetului 
raional de partid Marghita. „M-am 
dus. am spus si gata, s-a făcut". Re
vine si constată că lucrurile au ră
mas cum le-au lăsat. Se supără : „nu 
v-am trasat sarcină ? 1“ Ceea ce în
țeleg mai greu este că doar cu 
„trasatul de sarcini" nimic nu se re
zolvă. Trebuie să arăți de ce se cere 
îndeplinită acea sarcină și în ce fel.

Confirmarea acestor observații am 
găsit-o... la numai cîteva sute de me
tri de sediul comitetului raional de 
partid, lâ Fabrica de confecții, ceâ 
mai importantă unitate economică din 
Marghita. Ne-a fost prezentată aici 
o listă de probleme nu din cele mai 
ușor de soluționat într-o întreprin
dere aflată în plină dezvoltare.

Nimeni nu-și închipuie că dacă to
varășul Pavel Meșter, secretar al 
comitetului raional de partid — care 
răspunde din martie pe linie de 
partid de activitatea acestei unități 
— nu s-ar fi mișcat din fabrică toa- 
te probleme complexe de aici, greu
tățile. ca de pildă lipsa cadrelor teh
nice, slaba calificare a unor noi an
gajați, calitatea necorespunzătoare a 
confecțiilor, ar fi fost definitiv 
soluționate. Ar fi fost însă de 
așteptat ca ajutorul său să se resimtă 
în activitatea colectivului fabri
cii, a comitetului de partid de 
curînd constituit. „Au fost luni cînd 
a trecut și de două ori pe la noi" —* 
se spune aici. De cîte ori treci 
lună prin fabrica de care 
punzi — este și nu este cel mai 
important. (Ar fi desigur de dis
cutat și despre revers, cînd u- 
nii stau pironiți într-un loc timp 
îndelungat neglijînd îndeplinirea 
altor atribuții). Esențial este în 
ce măsură s-au schimbat lucrurile 
după ce ai trecut, în ce măsură ai 
ajutat la îmbunătățirea muncii.

Deficiențele existente în fabrică 
nu au scăpat atenției tovarășului 
Meșter. Le cunoaște. Dar cine poate 
crede că ele vor fi remediate 
printr-un asemenea gen de îndru
mare... concretă: „Puneți accent pe 
calitate", „Acordați mai multă aten
ție calificării muncitoarelor", „Stabi
liți măsuri pentru întărirea discipli
nei în muncă"? Asemenea formule 
arhicunoscute, lipsite de miez, etern 
valabile nu ajută în fapt la nimic.

Fără îndoială secretarul comitetului 
raional nu poate fi răspunzător de 
nivelul fiecărei ședințe a comitetelor 
de partid din unitățile de a căror în
drumare se ocupă. Totuși, superficia
litatea cu care a fost pregătită, de 
exemplu, ședința din septembrie a 
comitetului de partid de la Fabrica

de confecții nu pare să fie un caz 
izolat, întîmplător, fără legătură cu 
felul cum a fost îndrumată organi
zația în ultimele luni. Dintre toate 
problemele acute menite să fie . cît 
mai ’grabnic dezbătute și rezolvate/ 
comitetul de partid s-a oprit la preo
cuparea' sindicatului în problemele 
organizării activității...-artistice.

La exploatarea minieră Filipeștii 
de Pădure, secretarul comitetului ra
ional de partid, tovarășul Farkaș, se
sizează neajunsurile, ajută chiar la 
găsirea mijloacelor de înlăturare a 
lor, se stabilește un plan de măsuri 
bine gîndit, dar consideră- dă .țaici 

\ și-a: încheiat misiunea, lasă lucrurile 
.bălță, Ja jinhătatea'drumului,' nu-le 
duce pînă la capăt. Măsuri socotite 
operative acum șase luni își mențin! 
actualitatea și astăzi. Controlul și în
drumarea exercitate pe teren de se
cretarii comitetului raional au efi
ciență numai cînd sînt sistematice, 
determină aplicarea integrală și Ia 
timpul optim a măsurilor stabilite.

, Ne . relata, primul secretar al' Co
mitetului raional de partid Marghi
ta că. aflîndu-se într-o comună, n-a 
întîlnit pe nici unul din factorii-de 
conducere. în lipsa lor s-a sfătuit 
cu oameni întîlniți ocazional. Aceș
tia au iăcut observații critice și 
sugestii prețioase privind gospodări
rea satului, mai buna aprovizionare 
a. magazirielor sătești, alimentarea cu 
apă ș, a, „Dacă ne-am fi limitat să 
discutăm nuteai ,cu oficialitățile co
munei, cum se mai obișnuiește une
ori, ne-am fi ales poate cu un ta
blou al realizărilor. Nu e exclus ca 
lipsurile să fi fost cu discreție lă
sate în umbră".

Activistul de 
cunoscut pentru

partid nu 
_______ r____ că ar lua 
fiece dată locul în prezidiul 
nor ședințe ; el e de găsit printre 
oameni, ascultîndu-i. consultîndu-i, 
sfătuindu-se cu ei, transplantîndu-le 
setea de muncă și viață, optimismul' 
robust, pasiunea pentru ceea ce fac.

Biroul 
partid a 
stilul de 
raionale de partid Aleșd și Gura- 
honț în pregătirea adunărilor ge
nerale ale organizațiilor de bază, 
în îndrumarea acestora spre sarci
nile esențiale ce le revin. Fără în
doială că biroul comitetului regional 
a considerat necesară această anali
ză cunoscînd faptul că unii activiști 
fac scurte escale în organizațiile de 
bază doar pentru a cerceta în fugă 
unele planuri și situații, pentru a se 
informa dacă s-au ținut ședințele...

Iată un caz. Comitetul raional de 
partid Simleu a trimis la Exploa
tarea minieră Sălaju din Sărmășag 
un colectiv cu scopul de a analiza 
felul cum se desfășoară munca, 
litică de masă. De cît.ă atenție 
bucurat acest colectiv din partea 
lor care' trebuiau să-i coordoneze 
tivitatea se vede din faptul că 
cretarul comitetului raional cu pro
bleme de propagandă nici măcar nu 
a socotit necesar să asiste la pre
zentarea concluziilor.

Sau alt exemplu. în ce se concre- . 
tizează efectele îndrumării pe teren ' 
exercitate de secretarii Comitetului 
raional de partid Salonta dacă timp 
de mai bine de jumătate de an nu au 
luat parte la nici una din zecile de 
ședințe de partid ținute de organi
zațiile de bază din cooperativele .a-: 
gricole Ghiorac și Giriș ? (Numai la 
Ghiorac comitetul de partid și cele 
cinci organizații de bază au avut 35 
de asemenea ședințe). Poate însă că 
au fost. în aceste unități în zilele din
trai i ședințe ? De 4a îpceputul anului f 
totul a fost lăsat pe seama-instryctor?. | 
rului teritorial. Descurcă-se el cum o 
ști 1,

Cum șe vede sînt destule argu
mente care îndreptățesc măsura lua
tă de biroul comitetului regional de 
partid privind obligativitatea tuturor 
comitetelor raionale și orășenești de 
partid de a acorda un ajutor per
manent și efectiv organizațiilor de 
bază, de a îmbunătăți, nivelul con
trolului și îndrumării pe teren. „A 
trecut pe la noi un activist" — se spu
ne adesea. Și-a făcut el datoria, așa. 
cum îi cere partidul ? Da, dacă mun-, 
ca pe care a desfășurat-o a lăsat ur
me, incorporate în progresele reali
zate. în înlăturarea lipsurilor, dacă 
îndrumările și ajutorul său au contri
buit la obținerea unor rezultate su
perioare, la ridicarea conștiinței co
muniste a oamenilor. Acesta este cri
teriul principal de apreciere a muncii 
activistului de partid.

Conston’in MORARII 
Ion PiTlCUMicolae BRUJ'XN
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decind atita ? Că doar lucrurile sînt limpezi ca 
apa de izvor ? Pînă ia urmă, cineva trebuie să 
plătească !

Petrea DUMITRIU
șantierul de construcții nr. 33, Pașcani

transportului

Desigur, multe puteau 
făcute mai bine — 
recunosc cinstit. Dar 
lipsit experiența, a lipsit 
instrucția. Mulți au plecat 
de jos, din rîndul claselor 
oropsite. Au avut, și poate 
mai au încă, goluri în cul
tură Multi nu vorbesc 
limbi Străine, nu au învățat 
retorica, știința arhitecturii 
frazei. Cu toate că pe toate 
planurile vieții spirituale au 
făcut progrese spectacu
loase. ..Complexul de supe
rioritate" pe care îl în
cearcă unii din fiii lor este 
însă anormal și nejustifi
cat.

Ce au de învățat tinerii 
de la părinți ? Statornicia 
credinței în idealul căruia 
ei i s-au consacrat din fra
gedă tinerețe. Consecventa 
și fermitatea cu care au 
mers și merg înainte pe 
drumul ales. Forța interi
oară. nebiruită de impedi
mente, neîngenuncheată de 
adversități. Ei și-au domi
nat slăbiciunile vîrstei nai
vității. Au întors spatele 
tentațiilor. Și nu au sufe
rit pentru aceasta. Nu au 
fost, din această cauză, ne
norociți. Au înțeles ce ce
rea istoria de la ei și. ori- 
cit a fost de greu, au știut 
să găsească în aceasta feri
cirea.

Tinerii de azi au de 
preluat de la ei uriașa ex
periență socială și de viață 
pe care au acumulat-o în 
aproape un sfert de veac de 
ctitorie a României mo
derne. Și pilda abnegației 
muncii. Consumîndu-și zi 
de zi, noapte de noapte 
energia pînă la ultimul 
strop, au găsit mereu in 
adincul ființei lor noi re
surse, noi izvoare de ener
gie și de putere. Și ce au 
oprit pentru ei ? Nici chiar 
viața de familie. Aceasta o 
știu multi tineri pe care pă
rinții nu au putut să-i ur
mărească de dimineața pînă 
seara, dar cărora le-a dat 
de dimineață pînă seara 
pilda vieții lor închinate so
cietății. Munca lor se re
flectă în săgeata progresu
lui economic al tării. în rit
mul uluitor cu care se dez
voltă România și pe care ei

răspunsuri
® tn iunie anul trecut Fabrica de ciment din 

Bicaz a expediat pe adresa cooperativei de con
sum Podul lioaie (stația C.F.R. de destinație 
Pașcani) un vagon cu 16 tone var bulgări. Vago
nul era impropriu transportului dc var nestins. 
Ploaia a pătruns în vagon, stingînd mare parte 
din var și putiînd vehiculul în pericol de incen
diu. La Pașcani, produsul a fost descărcat și 
anunțată fabrica de isprava făcută. S-a răspuns 
să fie avizat de urgență depozitul întreprinderii 
comerciale raionale Tg, Neamț (care era cel mai 
apropiat de gară) să ridice varul și să-l adăpos
tească. Salariatul I.C.R., Vasile Constantinescu, 
a.semnat de luare la cunoștință, apoi a venit, a 
ridicat 3 tone de var și a plecat. Restul a ră
mas sub cerul liber, pe rampa gării. încă , o 
ploaie a fost de-ajuns să stingă tot varul, care 
s-a dus. cum se spune, pe apa Sîmbetei. Dar a 
rămas paguba : contravaloarea a 13 000 kg var. 
Pentru această neglijență cele două unități (fa
brica de ciment și depozitul I.C.R.) sînt în liti
giu de mai bine de un an. Pentru ce s-or fi ju-

O Avem în față trei scrisori și trei răspunsuri 
către redacție. Scrisorile — toate — se referă la 
extinderea rețelei de iluminat pe strada Tg. Jiu 
din orașul Turnu Severin. Răspunsurile, toate 
trimise de Comitetul executiv al Sfatului popu
lar orășenesc Turnu Severin, glăsuiesc : 1) La 31 
ianuarie 1966 ; Lucrările se vor executa în tri
mestrul al II-Iea 1966 ; 2) La 10 februarie 1967 : 
Lucrările vor fi executate în cursul anului 1967 ; 
3) La 8 septembrie 1967 : Nu există posibilități 
de executare a acestor lucrări., Șc^t,l,Cum ex- 
plică oare Comitetul executiv aț Sfațuîuirpopu- 
lar orășenesc Turnu Severin nec'oncordanțâ din
tre afirmațiile cuprinse în aceste trei adrese ofi
ciale ?

® „La pomul lăudat să nu te duci cu sacul" 
— spune o zicală, de care eu nu prea am ținut 
seama. Pînă oe m-am convins. Pe traseele turis
tice ale regiunii Maramureș, trecînd munții Gu- 
tinului, dinspre Baia Mare spre Mara sau vice
versa, o puzderie de reclame plantate de o parte 
și de alta a drumului caută să te convingă de 
bunătățile specifice locului ce se servesc la te
rasa „Gutinul". Dar, o dată ajuns la bufet, con- 
stați eu regret că toate reclamele sînt vorbe 
goale și osteneala ți-a fost zadarnică. Nici vorbă 
de preparate culinare specifice locului. Galanta
rele bufetului sînt aproape goale : cîteva cutii 
de conserve din carne și pește sînt singurele 
„bunătăți" ce ți se pun Ia dispoziție. O fi re
clama sufletul comerțului, dar la „Gutinul" afir
mația aceasta nu se potrivește.

luliu VLAD
sir Republicii 40, Cluj

pe acum ea 
deplin cori
de plătit o

îl păstrează cu dinții de ani 
și ani.

Ei i-ar vrea pe toți tine
rii mai entuziaști dar și 
mai gravi, așa cum e- 
rau ei in primii ani pe 
șantierele de construcție 
unde, cu o ceașcă de ceai 
și un vîrf de cuțit de mar
meladă în stomac, săpau cu 
tîrnăcopul în piatră dru
muri de fier și viaducte. 
Cum au fost și sînt ei în 
halele noi ale uzinelor, 
unde iau totul de la capăt 
și învață totul de la înce
put. Cum au fost și sînt ei 
la marile demonstrații săr
bătorești — cu care alego
rice și pancarte în care 
toarnă toată satisfacția da
toriei împlinite.

Ei vor să-i vadă pe toți 
tinerii de azi învățînd cu 
rîvnă, pentru că știu ce-i 
așteaptă și pentru că au 
mare nevoie de ei. Sînt 
nerăbdători să-i primească 
în uzinele construite de ei, 
în institutele create de ei, 
în cooperativele închegate 
de ‘ "
nerii îi vor ajuta cu știința 
și cultura lor să le facă 
mai prospere, mai bogate.

Tinerii care se află azi 
în școli alcătuiesc genera
ția științei și culturii. Ea a 
fost lăsată să învețe în tih
nă ; a avut burse, manuale 
gratuite, nu a plătit taxe, 
a fost trimisă de stat în ta
bere de odihnă în locurile 
cele mai pitorești ale țării. 
Este generația pentru care 
toată societatea a muncit, 
privîndu-se adesea de mul
te pentru a o feri pe ea de 
lipsuri și privațiuni. Nu a 
cunoscut discriminarea de 
clasă la primii ei pași în 
viața socială, nu a cunos
cut asupriți și asupritori, 
exploatați și exploatatori. 
Cei mai mici își reprezintă 
imaginea burgheziei după 
caricaturile și panourile 
simpliste ale propagandei 
noastre mai vechi.

Dar societatea nu inves- 
teșto nimic fără pretenția 
de a recupera. Ea a dat ti
nerilor de azi tot ceea ce 
a avut, tot ce a agonisit în 
acești ani rodnici. Dar aș
teaptă ca ei să-i restituie 
totul cu vîrf și îndesat. 
Trăind, bucurîndu-se de 
viață, tinerețea nu are drep- lidează voința muncii, nu

uzinele construite de ei,

ei. fiind convinși că ti-

17 sau 20 de

tul să piardă nici o clipa 
din vedere această datorie 
de onoare. De 
trebuie să fie 
știentă că are 
poliță grea.

Fie că au 15.
ani tinerii trebuie să poarte 
în minte întrebarea : „ce 
vom face în această țară, 
cum va intra generația 
noastră în istoria patriei ?" 
Astăzi se mîndresc cu ceea 
ce au făcut părinții și stră
moșii. Dar cu ce se vor 
mîndri fiii și nepoții lor ? 
Să nu zîmbim, nu-i prea 
devreme de pus această în
trebare. Una din cele mai 
mari erori ale acestei vîrsie 
este părerea că timpnl aș
teaptă. Iluzia cea mai gra-

putem spera într-un viitor 
mare. Visele strălucitoare 
nu se realizează de la sine. 
Orice idea), superior cere o 
muncă și un efort titanic. 
Cele mai multe decepții își 
au punctul de plecare în 
lene. în indolență, în re
semnare. Cutezanța aspira
ției lipsită de propulsia hăr
niciei, a perseverenței, a 
spiritului practic, e o jalni
că naivitate demagogică. 
Visătorul care se culcă cu 
găinile și își consumă fan
tezia numai în reverii, ră- 
mîne toată viața un coate 
goale. Ambițiosul care cu
cerește lumea verbal, sub 
protecția întunericului, la 
lumina zilei îngroașe rîndu- 
rile mediocrității. Toată

® Marin R. Bîscoveanu, electrician la Uzina 
de aluminiu din Slatina, a sesizat redacția că nu 
i se fac formele de ieșire din serviciu de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara, unde a lucrat 
pînă nu de mult. Ne-am interesat despre acest 
lucru la Consiliul sindical local Hunedoara, care 
nc-a răspuns : „Reclamantul s-a angajat Ia com
binat în luna noiembrie 1965, ca muncitor neca
lificat. în anul 1966, la insistența sa, a fost tri
mis pe cheltuiala întreprinderii, să urmeze cursu
rile unei școli de calificare în meseria de elec
trician. înainte de a merge la școală a semnat 
un angajament cu combinatul, în care se obliga 
ca după calificare să lucreze în întreprindere cel 
puțin doi ani ; în caz contrar — se sublinia în 
contract — va restitui combinatului cheltuielile 
suportate'cu calificarea sa, Să fi uitat oare de 
acest» angajament tov. Bîscoveanu ?".'

• Se împlinesc zilele acestea cinci luni de cînd 
am predat Oficiului de prevederi sociale al ora
șului Cluj, unde locuiam atunci, dosarul pentru 
a mi se acorda pensie de invaliditate (am rămas 
orb în urma unui accident). „Dosarul a fost tri
mis M.S.PiS." — mi-a spus, la 25 mai a.c., tova
rășa Roșu de Ia acest oficiu. La sfîrșitul lunii 
iulie m-am dus, așa fără vedere, cum sînt, la 
minister. O funcționară, al cărui nume nu-I cu
nosc, m-a liniștit: „Totul e-n regulă. Zilele' aces
tea e gata". Am așteptat pînă de curînd, cînd am 
mers din nou la minister. Cu chiu, cu vai am 
izbutit să obțin o audiență de 5 minute Ia un to
varăș, care mi-a spus grăbit că dosarul meu... 
n-a sosit de la Cluj. Care să fie adevărul? De 
atunci și pînă acum și cel mai leneș melc ar fi 
izbutit să-1 aducă.

Teodor LEPADATU
str Cristescu Dima nr. 19 
raionul 23 August — București

gheață. Ca niște echipe de 
șoc au croit drum cu secu
rea prin jungla deasă și 
plină de primejdii a lumii 
vechi. Poate partea cea 
mai grea a operei a fost 
săvîrșită. S-a săpat funda
ția pe un teren îngrozitor 
de accidentat, s-a turnat be
tonul, s-au ridicat pilaștrii 
de susținere, s-au construit 
primele etaje. Dar edificiul 
trebuie înălțat tot mai sus. 
în tăriile cerului. Zidurile 
trebuie împodobite și încă
perile mobilate cu gustul 
ce) mai desăvîrșit.

Am ajuns la punctul unde 
entuziasmul singur, devine 
neputincios. Este epoca 
marii explozii a științei și 
tehnicii superioare. Era în

a
cadrului de 
dreDturilor 
cetățenești, 

generației 
se nregă-

Steaua polară

vă a tinereții este aceea a 
superbogăției ; convingerea 
că deține depozite inepuiza
bile de timp o face inca
pabilă de a estima adevăra
tele dimensiuni ale viitoru
lui. Și o transformă într-o 
risipitoare. Tinerii se simt 
îndemnați să-și acorde tot 
timpul răgazuri. Să amîne 
mereu răspunsul la marile 
întrebări. Să amîne mereu 
faptele mari. Să lungească 
mereu termenele idealului. 
Nimic nu e însă mai viclean 
decît timpul. El se strecoa
ră ca un șarpe, nesimțit, 
neauzit, și după ce a trecut, 
dus a fost... Tot amînînd, te 
trezești cu ghemul vieții 
depănat mai mult de jumă
tate. Atunci te cuprinde re
gretul și panica. Și începi 
să te plîngi că nu mai ai 
cînd să faci lucrurile mari.

Oricît de grandioase ar fi 
țelurile pe care le cultivăm 
în conștiința tineretului, 
dacă sub ele nu se conso-

simpatia pentru tinerețea 
fră.nîntată de gînduri mari; 
ea merită însă certificatul 
de onoare 
atunci cînd prezintă garan
ția că este 
ceașcă de 
noaptea pentru a le mate
rializa.

Idealul trebuie fixat a- 
cum și timpul pentru rea
lizarea lui trebuie drămuit 
de pe acum cu zgîrcenie. 
Nici un tînăr nu are drep
tul să privească pasiv, cu 
ochi de spectator, la ceea 
ce se petrece în jur. Căci 
toate sînt de pe acum și 
ale acestei generații și mai 
ales toate îi vor aparține. 
Nu însă numai pentru a le 
consuma. Ci și pentru a le 
păstra și desăvîrșl. De a- 
ceea ea trebuie să se în
trebe „ce va face mîine în 
această tară, prin ce va in
tra în istoria patriei ?"

Generațiile precedente 
curățat terenul ca niște 
devărați spărgători

al națiunii abia
gata să mun- 

dimineață pină

au 
a- 
de

care cunoștințele țîșnesc 
pretutindeni cu forța fîntî- 
nilor arteziene. Nici o na
țiune nu va mai putea su
praviețui în soborul civili
zației, dacă generațiile noi 
nu-și vor ocupa cît mai re
pede locurile pe platfor
mele de sus ale cunoașterii. 
A ține pasul cu lumea mo
dernă — iată datoria pa
triotică a noii generații. 
Intrînd în stăpînirea a tot 
ce este nou, ea trebuie să se 
dovedească în stare să ope
reze cu acest nou pe între
gul front al vieții materia
le și spirituale a socie
tății. Se cere o generație 
preparată ca un beton ar
mat, fără goluri, fără bule 
de aer. fără nici o fisură. 
Gata să se măsoare cu ori
cine, de oriunde. Decît ni
meni mai prejos. Capabilă 
să încorporeze în ceea ce va 
crea pe aceste meleaguri tot 
ceea ce a descoperit și va 
descoperi mai de preț ome
nirea.

O Darte inseparabilă a

progresului socialist o con
stituie infinita perfecționa
re a organizării sociale, a 
relațiilor de producție, a 
formelor administrării sta
tale si cooperatiste, a ra
porturilor dintre indivizi si 
organismele publice, a de
mocrației. a 
manifestare 
si libertăților
Aceasta cere 
noastre noi să 
tească si în domeniul legi
lor dezvoltării sociale, să-si 
aleagă instrumentele de 
studiere a realității, să-și 
dezvolte simțul concordan
ței cu nevoile vieții, al sa
tisfacerii cerințelor mereu 
în evoluție ale existentei 
umane. Asa cum arăta în 
articolul publicat în ..Scîn- 
teia" tovarășul Nicolae 
Ceausescu. în timpul ilega
lității nu s-au putut instrui 
cadre pentru înalta stiintă 
a organizării si conducerii 
societății, nu s-a putut în
temeia un studiu aprofun
dat al particularităților is
torice naționale ale so
cietății românești, al le
gilor care guvernau dez
voltarea economică, politi
că si culturală a României. 
Or. această lacună s-a re
simțit în epoca puterii 
populare, a îngreunat ne 
alocuri procesul de cunoaș
tere a realității, de adap
tare a metodelor de guver
nare la cerințele vieții, de 
diriiare a colosalului pro
ces de transformare revo
luționară a tării. în aceste 
condiții succesele au tre
buit să coste mai mult e- 
fort. mai mult timp, mai 
multe frămîntări. Avem 
însă astăzi toate condițiile 
ca noua generație să iasă 
imnecabil pregătită si ne 
planul științei de a orga
niza si conduce societatea. 
Să identifice cu exactita
te toate legile obiective^ ale 
orînduirii în care trăim.

Avem încă lest birocratic 
de aruncat peste bord, pen
tru ca nacela socialismului 
să se ridice mai sus si mai 
repede. Avem încă de în
lăturat diletantism — una 
din sursele principale ale 
înapoierii. ale spiritului 
retrograd în viata socială. 
Mai avem de revizuit for
me anacronice de econo
mie ineficientă în admi
nistrare. lipsă de stimul în

retribuție — preluate 
critic sau create 
epocă determinată și men
ținute mult dincolo de limi
ta viabilității lor.

Se desfășoară astăzi la 
noi un proces social pro
fund progresist, instaurîn- 
du-se primatul criteriului 
rational în toate comparti
mentele vieții. Este un pro
ces ne termen lung. în care 
noua generație trebuie pro
fund cointeresată căci ea 
este aceea care trebuie să-1 
continue, găsind forme tot 
mai avansate, superioare, 
de creație si viată socială, 
în concordantă cu specifi
cul nostru national sf cu 
mersul civilizației mondia
le. Se înveterează tot mai 
pregnant în societatea 
noastră caracterul umani
tar al socialismului. Spo
rind continuu recompensa 
materială a oamenilor, se 
cere să acordăm si o aten
ție sporită satisfacțiilor 
morale, eliberării spiritului 
de servituti. de traume si 
îngrădiri. în ultimă instan
ța pe plan filozofic, acesta 
este sensul superior al re
voluției socialiste.

în același timp, sporin- 
du-ne receptivitatea fată 
de tot ce este, valoros în 
curentul modern progresist 
al umanității, avem dato
ria dc a rămîne noi înșine. 
Aceasta este suprema do
vadă a demnității unui po
por. Or. pentru aceasta, 
trebuie să știm să deose
bim snobismul cosmopolit 
de dorința firească de mo
dernizare. Pentru generația 
nouă aceasta este nu nu
mai o chestiune de bun 
simt, ci si o nrobă de pa
triotism. A-si cunoaște cu 
stăruință si temeinicie po
porul, a înțelege, respec
ta și iubi sufletul lui mare, 
a-i apăra personalitatea — 
iată una din cele mai no
bile ambiții care trebuie să 
aprindă cugetul tineretului 
de astăzi.

Generația nouă se înde
părtează tot mai mult. în 
timp, de lumea din care 
s-au smuls cele vechi. De
sigur. nimeni nu crede că 
ea va întruchipa desăvîrsi- 
rea morală. Dar de pe u- 
merii ei vor cădea, una 
după alta, poverile preju
decății, ale egoismului și

ipocriziei, brutalită
ții și cinismului. Sufle
tește, cei care vin dună 
noi vor trebui să fie 
mai curați, mai purificați 
de funinginea gîndirii si' 
simțirii din era exploatării. 
Cerîndu-le să-i continue cu 
cinste pe înaintași, nu le 
cerem să nu se ridice dea
supra lor. Contingentele 
proaspete ale tineretului, 
în virtutea legilor naturale 
și sociale înseși, aduc de 
fiecare dată o nouă infiv e 
de aer curat 
societății. îi 
cei obosiți.
energie sau 
rinduri pe blazați, îi în'â- 
tură pe rutinați și pe re
trograzi.

natura 7 instrucției 
științifice, care cuprinde 
suma cunoștințelor moște
nite. tineretul trăiește mult 
în trecut. Datorită nestin
sei sale sete de viată, el 
trăiește si în prezent cu 
ardoare si intensitate. Dar 
el este plămada viitorului. 
Viitorul va fi albia exis
tentei sale. De aceea el 
trebuie să privească înain
te — nu fugitiv, ci atent, 
nu întîmplător. ci sistema
tic. nu pînă la yîrful nasu
lui. ci departe, la orizont. 
Singura formă de a nune 
stănînire ne viitor, de ă-1 
sunune voinței noastre.' de 
a-1 scoate ne om de sub 
imneriul haosului si al ha
zardului. de a-1 smulge de 
sub genunchiul tiranic al 
vremurilor, este idealul. 
Dacă acesta este valabil 
pentru individ, pentru o ge
nerație sau un popor idea
lul este fasciculul de lumi
nă aruncat în neant, fără 
de care bîjbîie ca un orb 
lipsit de toiag.

A treia generație comu
nistă a României are o tin- 
tă de foc, stabilă și sigură 
— cea mai clară, mai sta
bilă si mai sigură tintă 
care a stat vreodată în fata 
unei generații a nonorului 
român — făurirea societății 
comuniste. Ea strălucește 
pe cerul patriei ca o stea 
polară !

Potriviți-vă, tineri, pa
sul, după mersul ei 1

în atmosfera 
alertează ne 
le transm:te 
îi scoate din

(partea a Il-a a articolului 
în numărul viitor)
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Recolte mari
pe suprafețe

întinse
DIN EXPERIENȚA ÎNTREPRINDERII AGRICOLE 
DE STAT PUFEȘTI IN SPORIREA PRODUCȚIEI 
DE GRÎU

Unitățile agricole de stat organi
zate pe principiul fermelor și în
treprinderilor au un cadru adec
vat de activitate, și în primul rînd 
dispun de specialiști direct la locul 
de producție, ceea ce le permite să 
aplice toate metodele eficiente pen
tru mărirea recoltelor și reducerea 
prețului de cost. Ca în fiecare toam
nă există un mare volum de lu
crări de executat dintre care se de
tașează cele ce se referă la recol
tarea porumbului și însămînțarea 
griului. Acum este timpul cînd 
poate fi pusă în valoare experien
ța dobîndită pentru ca în anul vii
tor să obținem recolte mai bo
gate.

Pentru noul an agricol, pregăti
rile în unitatea noastră au început 
cu analiza rezultatelor dobîndite 
pînă în prezent, a experienței pe 
care dorim, prin aceste rînduri, s-o 
împărtășim cititorilor ziarului. în
treprinderea noastră are o supra
față de 6 660 hectare, situate de o 
parte și de cealaltă a Șiretului,, 
pînă în apropierea Sascutului. Cele 
8 ferme cu profil agricol, viticol și 
zootehnic au căpătat de acum o 
notă distinctă în cadrul întreprin
derii, o anume maturitate începe 
să se cristalizeze.

Continuînd aplicarea lucrărilor 
agrotehnice la cultura griului, în
cepute în toamna anului trecut, cele 

, 5 ferme cu profil vegetal și mixt 
au strîns de pe o suprafață de 
2 000 ha o producție medie de 
3154 kg la ha, adică cu 804 kg 
mai mult decît era prevăzut. Este 
un adevărat record prin părțile 
Adjudului. în felul acesta, între
prinderea noastră agricolă a putut 
livra statului 1 600 tone de grîu 
peste plan. O dată cu sporirea pro
ducției a scăzut și prețul de cost. 
In loc de 900 lei, cît prevedea pla
nul de producție, pentru obține
rea unei tone de grîu s-au cheltuit 
numai 652 lei. De la această cul
tură a rezultat un beneficiu de 
peste 1 560 000 lei.

Primul lucru care ne-a preo
cupat a fost alegerea soiului. Pes
te 90 la sută din suprafață a fost 
cultivată cu grîu din soiul „Bezos- 
taia“, care s-a dovedit cel mai va
loros și mai productiv pe terenurile 
de care dispunem.

în condițiile noastre una din 
principalele căi de sporire a pro
ducției este fertilizarea terenului. 
Aproape 500 de hectare au fost în
grășate cu gunoi de grajd, iar pe 
1 500 ha s-au împrăștiat cîte 300 kg 
superfosfat la ha. Experiența a- 
nilor trecuți ne-a demonstrat că în 
zona în care lucrăm timpul optim 
pentru semănat este între 25 sep
tembrie și 10 octombrie. Pentru a 
prinde perioada optimă lucrările 
s-au efectuat cu ajutorul cupluri
lor de cîte două semănători. Am 
urmărit să realizăm o densitate op
timă, adică 400—500 plante pe me
tru pătrat în funcție de starea te
renului. Pentru a stimula dezvolta
rea vegetativă a plantelor și a le 
mări vitalitatea, în timpul iernii 
s-au împrăștiat pe cîmp cîte 100— 
150 kg azotat de amoniu la hectar, 
iar în primăvară s-a efectuat între
ținerea cu sapa rotativă.

Socot că avem încă mari rezer
ve pentru creșterea în continuarea 
producției. Și cînd afirm aceasta 
am în vedere, în primul rînd, fap
tul că în unele ferme agricole s-au 
strîns producții cu 1 000—1 500 kg 
mai mari decît media la hectar, pe 
întreprindere. La ferma agricolă 
Sascut, condusă de inginerul Du
mitru Istrate, de exemplu, pe o 
parcelă de aproape 100 ha s-au ob
ținut 4 300 kg grîu în medie la 
ha, în timp ce pe o alta învecina
tă producția a fost de 3 100 kg. A- 
ceste mari diferențe se datoresc 
faptului că fertilizarea solului nu 
s-a făcut uniform, pe întreaga su
prafață. Un lucru asemănător s-a 
petrecut și la ferma Adjud condusă 
de ing. Dumitru Smîntînă. F’e o 
parcelă unde semănatul s-a făcut 
în teren bolovănos și nu s-a asi
gurat densitatea optimă, producția 
a fost diminuată cu 700 kg la ha, 
față de media pe întreprindere. Și 
încă un exemplu: la ferma „Dru
mul dealului", semănatul s-a făcut 
cu două săptămîni mai tîrziu de
cît în restul unității. Ca urmare, 
culturile au răsărit slab, cu goluri, 
ceea ce a favorizat creșterea buru
ienilor, iar producția la hectar a 
fost de numai 1 950 kg. Iată, așa 
dar, cîteva cauze subiective care, 
înlăturate, constituie tot atîtea re
zerve de creștere a producției. A- 
ceste deficiențe au avut loc în 
primul rînd din lipsă de asistență 
tehnică. Și asta pentru că, pînă în 
acest an, din cei 14 ingineri exis-

tenți în gospodăriile de stat care 
formează în prezent întreprinderea, 
doar trei lucrau nemijlocit în pro
ducție. în prezent, însă, inginerii 
pot fi găsiți în orice moment acolo 
unde se efectuează lucrările agri
cole la zi.

în vederea însămînțărilor din a- 
ceastă toamnă pregătirile au în
ceput o dată cu strînsul recoltei 
din vară. Imediat după recoltare 
au fost executate arături pe în
treaga suprafață de teren. Pe 700 
de hectare destinate culturii griu
lui s-au împrăștiat îngrășăminte 
chimice. în prezent se fac lucrări 
de întreținere a acestor 
Restul culturilor de grîu, 
suprafața de 2 000 ha, vor 
plasate după leguminoase 
rumb. întreaga cantitate
tone de sămînță necesară este asi
gurată din producția proprie. Spe
cialiștii, lucrătorii permanenți ai 
fermelor s-au pregătit temeinic 
pentru ca întreaga suprafață de 
grîu să fie semănată în perioada 
optimă, la un nivel calitativ ridi
cat, punînd astfel bazele unei re
colte bogate în anul viitor.

ogoare, 
pînă la 
fi am-
Și _ 
de 500

po-

Cornel BRUDIU
directorul Întreprinderii agricole 
de stat Pufești — Bacău

pentru
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în efortul de mărireO
a capacităților de producție
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„C1MPUL DE EXPERIENȚĂ" 
de N. A. Săulescu și N. N. Său- 
lescu este o lucrare care se 
dresează atît cercetătorilor 
stațiunile experimentale, cît 
specialiștilor din unitățile
producție, ajutîndu-i să descope
re noi mijloace de sporire a re
coltelor. Aici sînt descrise pe 
larg metodele de așezare a ex
periențelor, organizarea lor pro- 
priu-zisă în cîmp, precum și va
lorificarea rezultatelor experi
mentale (stînga).

★

Pe lingă boli și dăunători, 
producția agricolă este diminua
tă și de viroze. Lucrarea : „VI
ROZELE PLANTELOR AGRI
COLE ȘI COMBATEREA LOR“ 
de I. V. Pop face o scurtă 
racterizare a virusurilor, 
zintă cunoștințele actuale 
vind principalele viroze 
plantelor identificate pînă
prezent în România și insistă a- 
supra măsurilor de prevenire și 
combatere. Ea este folositoare 
inginerilor și tehnicienilor 
agricultură și în special 
care lucrează în domeniul 
tecției plantelor (mijloc).

★

„SUCCESIUNEA SPECIILOR 
FORESTIERE" de S. Pașcovschi 
este o lucrare care se adresea
ză specialiștilor din silvicultură, 
oferindu-le cunoștințe interesan
te și utile privind fenomenele 
de succesiune ce se petrec în 
pădurile patriei noastre. Cu
noașterea acestor aspecte, inte
resante din punct de vedere 
științific, are și o importantă 
practică. Cititorii vor găsi în fi
lele acestei cărți multe date cu 
privire la trecutul și prezentul 
pădurilor din România (drCap-

din 
celor 
pro-

Imobilizarea în industria republica
nă a unui număr însemnat de utilaje, 
mașini și instalații inactive, nefolosite 
sau nepuse în funcțiune, cu o valoare 
de sute de milioane de lei, este în 
totală contradicție cu creșterea nivelu
lui eficienței economice, obiectiv de 
prim ordin al întreprinderilor. Mai 
ales că multe dintre aceste mașini, in
stalații și utilaje modeme sînt din im
port. Pornind de la această situație, 
Ministerul Finanțelor și organele Băn
cii de Investiții au întreprins recent 
o analiză temeinică în rîndul între
prinderilor recidiviste în blocarea 
mijloacelor tehnice, în scopul readu
cerii acestora în circuitul economic. 
Ce s-a constatat ?

Neconcordanța flagrantă dintre po
sibilitățile de activizare a unor utila
je nefolosite, îndeosebi din cele co
mune mai multor sectoare, și eforturi
le depuse de întreprinderi și forurile

ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ
(Urmare din pag. I)

Impresionează locul de 
muncă — verigă esen
țială în organizarea ști
ințifică. La îndemina fie
cărui muncitor se află tot 
ceea ce este necesar des
fășurării neîntrerupte și 
cît mai rodnice a activi
tății în cele 8 ore: co
chete butoiașe de ulei 
pentru răcire, vopsite în 
galben, instalate 
diata vecinătate 
nilor, cărucioare 
me cit mai 
scopului, care 
preiau piesele, sau colec
tează 
tronează 
de tonică, 
grămezile 
șpan de care mai înainte 
te împiedicai la tot pa
sul.

în condițiile în care 
producția nu putea fi 
oprită nici un moment și 
nici diminuată, căci în a- 
semenea condiții s-a stu
diat și lucrat, răscolirea 
secției pînă la ultimul 
amănunt a comportat, de
sigur, luarea unor măsuri 
de precauție. Impărtășin- 
du-le, directorul general 
al uzinei ni s-a destăi
nuit : „Fără îndoială, 
precauția era strict nece
sară. Nu ne mai puteam 
permite experimente par
țiale, insuficient 
dite. Orientarea 
acțiunea inițiată 
tid, confruntarea 
reri, scopul clar au înlă
turat riscul. Locul lui a 
fost luat de previziune.

— Ideea este intere
santă. Dar, în cazul de 
față, cum ați procedat ?

in ime- 
a mași- 
cu for- 

adecvate 
aduc și

întreprindarea de prefabricate 
din Craiova — una dintre ma-
rile unități industriale, intrată în 

ultimii ani în funcțiune

șpanul.
fiind

Au 
de

Ordinea 
deosebit 
dispărut 
piese și

de gîn- 
dată de 
de par- 
de pă-

— Accentuez, scopul 
era limpede: valorifica
rea Ia maximum a tutu
ror rezervelor interne de 
creștere a producției și 
productivității muncii în 
condițiile unei rentabili
tăți pe măsura scopului, 
înainte de a decide, de a 
lua hotărirea, ne-am în- 
tîlnit cu toții (n.r. cu 
„băieții care știau lecția", 
așa cum îi place directo
rului general să-i nu
mească) și ne-am sfătuit 
pe îndelete cum și de 
unde ar fi mai bine să 
începem. Dincolo de pro
punerile concrete, ciști- 
gul cel mai mare al a- 
cestor confruntări — 
pentru că ele au fost mai 
multe — a constat în că- 
pătarea încrederii totale 
a oamenilor.

— Deci asta ar explica 
timpul record in care s-a 
înfăptuit reorganizarea 
secției aparataj ?

— Numai asta. Nimic 
altceva, decît convingerea 
că ceea 
este de 
porta nță 
mers al 
care din 
tor de extremă necesitate 
în ducerea la bun sfîrșit 
a lucrării, explică elanul 
cu care au muncit zeci de 
muncitori, 
nicieni, 
miști. Pare poate nevero
simil, dar execuția pro
iectului a durat doar o 
lună și jumătate. Și apoi, 
cîte idei au apărut pe par
curs. Aproape fiecare om 
a ținut să contribuie 
ceva al lui personal.

Reorganizarea secției a 
antrenat un mare număr 
de specialiști din diverse

ce și-au propus 
covîrșitoare im- 

pentru bunul 
uzinei și că fie- 

ei este un fac-

ingineri, teh- 
maiștri, econo-

cu

sectoare ale uzinei. Din 
cadrul serviciului tehno
log șef, o grupă anume 
alcătuită a executat pro
iectul, a aranjat și di
mensionat la mărimea 
optimă liniile de fabrica
ție. O altă grupă a con
ceput întregul set de 
SDV-uri, care a fost apoi 
executat de mai multe 
echipe de muncitori din 
sculărie. Participarea cea 
mai numeroasă a ocazio
nat-o însă execuția pro- 
priu-zisă 
Pe lingă ______ ...
tehnicienii de la întreți
nere din secție, mai. multe 
echipe de muncitori din 
cadrul compartimentului 
mecanic șef au lucrat 
aici.

Intr-adevăr, secția apa- 
rataj, așa cum arată azi, 
incintă pe oricine intră 
în ea. Am întrebat : efi
ciența economică este pe 
măsura efortului depus ? 
Ne-a ajutat să judecăm 
economic nivelul efecte
lor tehnologul șef al uzi
nei, unul din „băieții care 
știau lecția" șl care și-a 
consacrat multe ceasuri 
de gîndire și analiză stu
diului și proiectului de 
organizare a secției.

— Sînt multe și nu - le 
înșir pe toate. Sînt ime
diate și de perspectivă. 
Prin măsurile aplicate, 
productivitatea muncii a 
crescut cu 10,6 la sută, 
iar prețul de cost a fost 
diminuat cu aproape 5 Ia 
sută. Există astfel condi
ții să recuperăm în circa 
un an banii investiți. Prin 
actuala reorganizare a 
producției, putem fabri
ca concomitent ambele ti-

a proiectului, 
muncitorii și

depuri de echipament 
frînă, cel nou și cel vechi, 
cu aceleași mașini, răs- 
punzînd astfel pe deplin 
tuturor cerințelor econo
miei naționale.

La plecare am trecut 
din nou prin secția apa
rataj. De data aceasta 
l-am găsit și pe secretarul 
comitetului de partid din 
secție, Constantin Lelea. 
Din spusele lui am reți
nut că ceea ce s-a reali
zat în secția aparataj nu 
reprezintă decît o parte 
din complexul de măsuri 
ce urmează să fie pus în 
aplicare aici și care, in
discutabil, va ridica pe o 
nouă treaptă eficiența e- 
conomică a secției. In în
treaga acțiune de orga
nizare științifică a pro
ducției și a muncii co
muniștii s-au aflat în 
frunte, venind cu iniția
tive, propuneri neprecu
pețind eforturile pentru 
aplicarea măsurilor pre
conizate.

Toate problemele care 
urmează să fie aplicate 
în continuare în secție 
au constituit de fapt o- 
biectul unei recente adu
nări de partid în care co
muniștii le-au adăugat 
noi și valoroase propu
neri, ceea ce dă și mai 
mult certitudinea că sec
ția aparataj se îndreaptă 
cu pași siguri spre cota 
maximă a perfecțiunii 
tehnice și eficienței eco
nomice. De aici spiritul 
inventivității, al profun
zimii și al simțului de 
răspundere a pătruns și 
în celelalte secții, și azi 
el germinează, anunțînd 
pentru mîine noi succese 
durabile.

lor tutelare pentru valorificarea acesto
ra este principala concluzie a analizei 
amintite. Chiar acolo unde s-au făcut 
unele demersuri pentru lichidarea 

în multe cazuri ele 
n-au fost finalizate. In unele întreprin
deri, deși existau utilaje disponibile, 
în stare bună, folosibile, nu numai că 
nu s-a întreprins nici o măsură pentru 
valorificarea lor, dar, cu ocazia in
ventarierii, nici măcar n-au fost decla
rate ca atare. Așa au procedat unele 
unități economice din regiunea Dobro- 
gea cu mijloace tehnice în valoare de 
3,6 milioane de lei. Vina lor este du
blă. Nu numai că au „înmormîn- 
tat“ banii statului, dar au căutat să 
mușamalizeze aceste fapte, să indupă 
în eroare organele de control econo
mic și financiar.

O asemenea stare de lucruri Im
pune organizarea unui sistem judicios, 
de sus și pînă jos, care să permită cu-. 
noașterea și informarea reciprocă asu
pra disponibilităților de utilaje din 
diferite sectoare și întreprinderi. Ea 
se cere abordată, întrucît este inad
misibil ca în cadrul aceluiași sector 
industrial, unele unități să dețină uti
laje în stare bună, disponibile, iar al
tele să aibă nevoie de aceleași uti
laje, pentru procurarea cărora solicită 
fonduri de investiții. Iată un exemplu 
edificator. La Direcția generală a ex
ploatării, transportului și industrializă
rii lemnului din Ministerul Economiei 
Forestiere s-a aprobat, pentru anul 
1968, achiziționarea din investiții pen
tru regiunile Mureș-Autonomă Ma
ghiară și Maramureș, a 9 cilindri com
presori și 5 concasoare mobile, în va
loare de peste 1,3 milioane de lei. A- 
ceasta, în timp ce aceleași utilaje sînt 
disponibile la întreprinderi similare 
din regiunile Crișana, Argeș, Galați și 
Ploiești.

Această anomalie este rezultatul di
rect al unei activități birocratice, a 
lipsei de spirit gospodăresc în mînui- 
rea fondurilor puse la dispoziție. A- 
pare cu atît mai stranie măsura luată 
de Ministerul Economiei Forestiere de 
a investi noi fonduri, cu cît „de
pistarea" disponibilităților nu implică 
un volum mare de muncă, investigații 
numeroase, deplasări. în cazul amin
tit, elementele necesare se aflau la dis
poziția a 2 salariați din minister, care 
lucrau în același birou : unul se ocu
pă cu urmărirea... disponibilităților de 
utilaje din acest sector, celălalt cu re
partizarea fondurilor pentru noi in
vestiții. Se pare că fiecare desfășoară 
o activitate fructuoasă, muncește 
„conștiincios". E falsă imaginea, din 
moment ce ei nu colaborează. 
Iar cei care coordonează activitatea 
acestor salariați sînt simpli semnatari 
ai unor hîrtii, al căror conținut îl pri
vesc doar prin prisma exactității „adu
nărilor și scăderilor", din moment ce 
nu au sesizat modul superficial al re
distribuirii utilajelor și al solicitării 
fondurilor de investiții.

Menținerea în stare de inactivitate, 
perioade îndelungate, a unor utilaje 
disponibile este uneori și rezul
tatul concepției anumitor salariați care 
nu numai că nu acționează în 
vederea reactivării lor, dar se opun 
solicitărilor primite în acest sens 
de la unități din alte sectoare. La Uzi
na de alumină Oradea, de exem
plu, din anul 1966 stau nefolosite și 
sînt disponibile 12 cazane locomobile, 
în valoare de 5 776 000 de lei. Re
cent, acestea au fost solicitate de un 
șantier aparținînd Ministerului Con-

imobilizărilor,

A început montajul 
celui de-al doilea
grup turbo 
generator

e-

strucțiilor pentru Industria Chimică și 
Rafinării. Se părea că, în sfîrșit, aceste 
utilaje vor începe să funcționeze. Dar, 
eroare I Abia acum, după un an de zi
le, s-a trezit și spiritul de „gospodar’ 
al Direcției generale a industriei me
talelor neferoase și rarb din Ministe
rul Industriei Chimice, de care apar
ține Uzina de alumină Oradea. Cate
goric, conducerea direcției generale 
s-a opus transferului. De ce ? Pentru 
că, după părerea ei, ar exista posibili
tăți de... transfer la alte unități din 
subordine. In cele din urmă, a accep
tat să transfere doar 6 cazane, celelal
te rămînînd, în continuare, inactive.

Operativitatea în lichidarea imobili
zărilor de utilaje depinde de mobilita
tea de care trebuie să dea dovadă în
treprinderile și forurile lor tutelare, în 
remiterea și perfectarea formelor de 
transfer. Și în această privință sînt 
încă numeroase carențe. Circulația, a- 

i nevoioasă’ a documentelor în cadrul 
ministerelor, de la un compartiment la 
altul, numeroasele avize și negații care 
se solicită, necunoașterea exactă a ne- 
cesităților în cadrul sectorului respec
tiv — toate formalitățile, multe, foar
te greoaie, duc la rezolvarea cu mare 
întîrziere a cererilor de transfer.

Ministerul Minelor, de pildă, a
mis abia în luna septembrie ordinul 
de transfer pentru unele utilaje, în va
loare de peste 800 000 lei, solicitate de 
întreprinderea de industrie raională 
Sibiu, în luna iulie a.c. La Ministerul 
Industriei Ușoare, în cadrul Direcției 
generale articole casnice, utilaje și 
piese de schimb, au fost consumate 53 
zile, pentru ca 3 servicii să avizeze ce
rerile pentru transferul unor utilaje 
nefolosite de 3—4 ani de la întreprin
derea „Metalochimica“-Tg. Mureș, la 
Institutul Politehnic-Iași. La același 
minister, nu numai prelungirea peri
oadei de obținere a avizelor și nega
țiilor constituie o frînă ce se opune 
readucerii operative în circuitul eco
nomic a utilajelor nefolosite, ci insăși 
transmiterea ordinelor și deciziilor. Au 
trecut peste 60 de zile de la emiterea 
de către Direcția Generală a industriei 
pielăriei și încălțămintei a deciziei nr. 
36 pentru transferul a 197 utilaje, în 
valoare de 3,7 milioane lei, pentru ca 
această direcție să „descopere", la se
sizarea organelor din afară, că deci
zia nu a fost trimisă unităților intere
sate.

Activizarea utilajelor nefolosite pre
supune readucerea lor efectivă în cir
cuitul economic. In multe cazuri, a- 
ceasta s-a realizat însă numai scrip
tic, numeroase utilaje pentru care s-au 
emis ordine de transfer rămînînd, de 
fapt, neridicate la întreprinderile de
ținătoare. Cum poate fi socotită ati
tudinea unor unități care, după ce fac 
demersuri și obțin ordinele de tran
sfer, nu se mai prezintă să-și ridice 
mijloacele fixe solicitate ?• Așa este 
cazul Școlii profesionale metalurgice- 
Roman, care nu a ridicat de la Șantie
rul naval-Brăila o mașină de rectificat 
plană, al I.R.I.L.-Băilești, regiunea Ol
tenia, pentru o mașină de pansonat 
tablă.

Multiplele deficiențe care fac ca 
volumul utilajelor imobilizate, in
active să se mențină-la-un nivel ridi
cat trebuie să determine ministerele 
și întreprinderile să ia măsuri hotărî- 
te, eficace, pentru reanimarea lor.

BACĂU (corespondentul „Scîn
teii"). — După cum se știe, la 
Borzești se execută importante 
lucrări de extindere a capacită
ții centralei electrice de termo- 
ficare. Se vor monta aici încă 
două grupuri turbogeneratoa- 
re de cîte 200 MW fiecare. 
Prin intrarea în funcțiune 
a acestora capacitatea ter
mocentralei va spori de a- 
proape trei ori. La primul grup 
turbogenerator, care va intra în 
funcțiune la începutul anului 
viitor, montajul cazanului s-a 
terminat cu 3 luni mai devreme 
față de graficul întocmit și s-au 
efectuat probele hidraulice. De 
curînd a început și'montajul ce
lui de-al doilea grup turbogene
rator. Constructorii au așezat pe 
fundație cazanul, care are o ca
pacitate de 640 tone abur pe oră 
la o presiune de 140 atmosfere. 
O dată cu aceasta ei au început 
lucrările și la instalația de tra
tare a condensorului.

Reprofilarea

fabricii de

tricotaje
„Miorița"

Oradea Ț

Gheorghe BORCAN 
controlor revizor șef 
în Ministerul Finanțelor

ORADEA (corespondentul 
„Scînteii"). — Pînă în ultima 

' vreme, 60 la sută din producția 
fabricii de tricotaje „Miorița" 
din Oradea era destinată popu
lației adulte. In prezent, însă, 
se lucrează din mers la o repro
filare tehnologică, care va face 
ca toată producția viitoare să fie 
destinată, copiilor.

Acțiunea de reprofilare se în
cadrează în ansamblul măsurilor 
de organizare științifică a pro
ducției și a muncii, care vor a- 
sigura creșterea capacității de 
producție a fabricii cu 10 la sută. 
Aplicarea noii metodologii pre
vede creșterea cu 150 Ja sută a 
loturilor de articole pe muncitor, 
specializarea acestora în produ
cerea anumitor piese componen
te ale tricotajului și profilarea 
strictă a unor produse pe anu
mite mașini. Se preconizează 
ca producția fizică să crească 
cu 60 000 bucăți trimestrial.

Pînă la sfîrșitul anului 1967 
fabrica va livra 1 950 000 bucăți 
tricotaje diverse în 12 culori de 
bază. Printre sortimentele noi ce 
se vor găsi în magazine, înce- 
pînd din luna octombrie, amin
tim : pantalonași pentru joacă, 
rochițe pentru fetițe pînă la 7 
ani și jachete cu bonetă pentru 
nou născuți.

Asimilări de noi produse
în industria construcțiilor

asimilării de noi produse 
în acest an în industria

Bilanțul 
este bogat 
noastră constructoare de mașini. Au 
fost asimilate numeroase tipuri de 
mașini-unelte, motoare Diesel și sin
crone, transformatoare electrice pu
ternice, noi aparate de radio, televi
zorul „Intim" etc.

In ajutorul petroliștilor, constructo
rii de utilaje de Ia uzinele „1 Mai" 
din Ploiești au fabricat o nouă insta
lație de foraj F-200, de înalt nivel 
tehnic, noi tipuri de sape rotative, 
utilaje moderne destinate forării son
delor pînă la 7 000 m adîncime. Un 
nou autocamion, de 5 tone, cu dublă

tracțiune, executat de uzinele „Stea
gul roșu" din Brașov, a completat 
gama produselor de acest fel nece
sare transporturilor pe terenuri acci
dentate. La uzinele „Tractorul" a în
ceput să se producă o nouă variantă 
a tractorului S-l 300, echipat cu tro
liu de intervenții pentru exploatările 
petroliere. Agricultura a beneficiat 
de o nouă combină pentru recoltat 
porumb și de alte mașini și utilaje 
necesare mecanizării continue a lu
crărilor. Uzina de pompe și uzina 
„Timpuri noi" din Capitală au reali
zat pentru șantierul de la Porțile de

de mașini
Fier agregate cu care în 12 zile se pot 
evacua 2 milioane mc de apă.

Constructorii de nave au îmbogă
țit zestrea flotei maritime și fluviale 
cu cargouri modernizate de 4 500 
tone, mineraliere de 10 200—12 500 
de tone. In prezent, pe cala șantieru
lui naval din Oltenița se profilează 
prima navă de călători cu deplasa
ment de 5 000 de tone, cea mai mare 
care va circula pe Dunăre.'

Noile utilaje sînt realizate la nive
lul tehnicii actuale, avînd parametri 
tehnico-economici comparabili cu pro
duse similare fabricate în alte .țări.

(Agerprcs)
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Prezența artei românești
sa

contemporane
Valentin Berbecaru

Școala românească de pictură are 
o firească continuitate în creația ar
tiștilor contemporani. în ciuda unor 
tendințe perisabile, în ciuda unor 
drumuri colaterale, au apărut per
sonalități marcante, fiecare cu stilul 
ei, constituindu-se într-o diversitate 
din ce în ce mai complexă, de la 
maeștri reputați ca H. Catargi, 
D. Ghiață, Al. Ciucurencu sau 
C. Baba, pînă la pictori mai tineri 
ale căror nume capătă pe zi ce trece 
o pondere din ce în ce mai impor
tantă.

Zecile de expoziții, colective sau 
personale au format baza unui sus
ținut ajutor din partea Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
foarte multe lucrări intrînd într-un 
patrimoniu de cultură centralizat. 
Valorificarea lui, mai exact modul 
în care aceste lucrări sînt prezen
tate publicului, constituie subiectul 
anchetei de față. înainte de a răs
punde concret, pe baza a ceea ce 
oferă muzeele vizitatorului interesat 
în cunoașterea artei contemporane, 
ar fi necesar să insistăm asupra 
modului în care s-a format acest 
patrimoniu centralizat, care au fost 
criteriile ce au dus la realizarea lui.

După părerea noastră, principiul 
director al activității unei comisii de 
achiziționare trebuie să fie calitatea 
lucrărilor, forța lor artistică. Subli
niem acest lucru pentru că au exis
tat unele neînțelegeri care au dus 
la achiziții ce s-au devalorizat în 
timp și care pun astăzi semne de 
îr h-ebare în privința utilității lor. 
Stabilirea prețurilor unei lucrări n-a 
fest totdeauna în funcție de calita
tea ei, ajungîndu-se la o ierarhizare 
pe genuri și implicit o ierarhizare a 
prețurilor, a cărei practică a gene
rat anomalii. Faptul că peisajul sau 
natura statică erau plătite cu un 
preț inferior compoziției a determi
nat pe unii artiști să abordeze acest 
gen numai în speranța unei achizi
ții mai substanțiale. Lucrările rezul
te ;e n-au rezistat însă confruntării 
cu timpul, umplînd sălile depozite
lor. De asemenea, faptul că în sta- 
b'lirea .prețului unei lucrări intră, și 
d'mensiunile ei, contrazice un punct 
d? vedere logic, acela că într-o lu- 
crire de mici dimensiuni se poate 
a cunde mai multă pictură decît pe 
c'. ;iva metri pătrați.

in muzee
O comisie de achiziție trebuie în

țeleasă în primul rînd ca un factor 
cultural capabil să selecteze dintr-o 
producție abundentă doar acele lu
crări care vor rămîne în istoria de 
artă, care-și vor îmbogăți neconte
nit valoarea. Aceasta presupune în
sușirea și respectarea unor principii 
ferme și clare. Faptul că nu totdea
una s-au avut în vedere aceste prin-

anchetă 
culturală

(Urmare din pag, I)

is de bază ale viitoarei lor 
profesiuni. O atenție deosebi
tă s-a acordat perfecționării 
programelor disciplinelor de 
științe sociale, audiate de stu
denții din învățămîntul tehnic 
și economic. S-a întocmit o 
nouă programă pentru bazele 
științelor politice (socialism 
științific).

— In ultimul timp s-au for
mulat în presă critici la adre
sa ritmului lent al tipăririi 
manualelor și cursurilor uni
versitare...

— ...Criticile au fost înteme
iate. In prezent sîntem în po
sesia unei analize în baza 
căreia au fost adoptate mă
suri care să asigure, în urmă
torii trei ani, acoperirea inte
grală a disciplinelor cu ma
nuale și material bibliografic, 
în consecință, în anul în curs, 
Editura didactică și pedago
gică, mărindu-și capacitatea, 
a tipărit 88 de titluri noi și are 
în curs de apariție alte 123. 
Pentru disciplinele de științe 
sociale au fost tipărite și lito
grafiate manuale de econo
mie politică și de materia
lism istoric, iar o serie de 
prelegeri de estetică au apă
rut în broșuri. Se află în pre
gătire, un nou manual 
conomie politică pentru 
tățile tehnice, unul de 
rialism dialectic pentru 
versități și manualul de ba
zele științelor politice.

— Ce puteți consemna în a- 
vancronica noastră universi
tară privitor la noile măsuri 
luate pentru îmbunătățirea 
condițiilor de studiu și de via
ță ale studenților ?

— Aș consemna îndeosebi 
două dintre ele : noua regle
mentare a atribuirii burselor 
de stat și darea în folosință a 
unor noi spații de învățămînt 
sau cu destinație social-cultu- 
rală.

Conform noii reglementări, 
bursele vor fi distribuite mai 
echitabil, diferențiat după re
zultatele la învățătură ale 
studenților și posibilitățile 
părinților. Peste 60 la sută din 
studenți vor primi burse inte
grale și parțiale în cuantumul 
de 75—50 la sută.

La începutul anului univer
sitar, facultățile de medicină 
veterinară de la institutele a- 
gronomice din Iași și Cluj vor 
dobîndi 8 446 metri pătrați 
suprafață de învățămînt, iar 
ulterior vor fi date în folosință 
noi spații de învățămînt la 
institutele politehnice din 
București, Timișoara și Galați, 
Institutul de medicină din Ti
mișoara și Academia de stu
dii economice. în anul univer
sitar ce începe curînd, se vor 
da în folosință, de asemenea, 
peste 2 700 locuri noi în că
mine și cantine pentru încă 
2 300 de studenți.

de e- 
facul- 
mate- 

uni-

cipii duce astăzi la greutăți în valo
rificarea lucrărilor achiziționate.

Cui sînt destinate toate aceste lu
crări? în primul rînd muzeelor de 
artă. Dar reușesc muzeele să le pre
zinte într-un mod care să poată oferi 
vizitatorului imaginea globalăa dez
voltării artei plastice românești? 
Aici trebuie analizat însuși felul în 
care sînt constituite aceste muzee.

Faptul că muzeele din țară au 
fost concepute inițial ca replici de 
dimensiuni mâi mici ale Muzeului 
național a dus la o uniformizare 
a lor. Majoritatea muzeelor, fie că 
au sau nu lucrări valoroase din toate 
epocile, încep expunerea cu o „tradi
țională uvertură" — pictorii socotiți 
„primitivi" ai secolului XIX — conti
nuă cu artiștii din a doua jumătate 
a secolului trecut ș.a.m.d.

Obligația de a trece prin toate 
aceste faze, indiferent dacă lucrările 
sînt mediocre sau chiar de slabă ca
litate, creează o anume repartiție a 
spațiului muzeal, evident în defa
voarea artei contemporane. Se 
ajunge' astfel la situația în care săli 
întregi sînt folosite pentru o expu
nere mediocră (din lipsă de lucrări) 
iar fondul de artă contejnporană, 
încontinuu îmbogățit, își găsește cel 
mai adesea locul în depozit.

Contactul operă de artă — public, 
pentru a fi' intr-adevăr viu și nu 
neutru, implică găsirea unor for
mule care să depășească* șablonul 
uniformizator — și este îmbucură
toare apariția unor asemenea iniția
tive chiar din partea muzeelor. 
Exemplul Muzeului de artă din 
Craiova e concludent. Aici’ de mai 
mulți ani se concretizează o idee 
muzeistică originală. Plecîhd de Ta 
faptul că Oltenia a dat artei noastre 
patru reprezentanți contemporani 
iluștri — Brâncuși, Țuculescu, Ghiață 
și Anghel — muzeul s-a orientat că
tre prezentarea exclusivă a acestora, 
în lucrări de mare valoare și de 
mare interes. Ea este și va fi com
pletată prin expunerea surselor de 
inspirație și a altor elemente care 
explică creația acestor artiști.

La fel de concludent este exem
plul Muzeului de artă din Galați, re
cent înființat. Aici s-a pornit de la 
bun început de la premisa că o pre
zentare măcar în intenție exhaustivă 
a întregii arte plastice românești nu 
se poate finaliza într-o realizare 
certă. Pornind de la pictorii genera
ției interbelice și terminînd cu cei 
contemporani, tineri și chiar foarte 
tineri, la Galați s-a constituit un 
„muzeu de artă modernă și contem
porană" care încearcă să de
monstreze continuitatea de gîndire 
și stil a școlii românești. Demonstra
ția necesită însă argumente de cali
tate. Pictorii generației interbelice, 
Tonitza, Pallady, Petrașcu nu sînt 
prezentați concludent dintr-un mo
tiv care ne poate da mai serios de 
gîndit: lipsa’ unui patrimoniu de 
stat larg cu lucrările cele mai bune 
ale acestora. Artiștii contemporani 
nu sînt nici ei prezentați la valoarea 
lor cunoscută chiar dacă muzeul a 
beneficiat de peste o sută de lucrări 
valoroase transferate din fondul Mu
zeului național. Astfel Alexandru 
Ciucurencu este prezent cu cîteva 
compoziții tematice destul de acci
dentale în creația sa și prea puțin 
cu peisajul plin de inventivitate cro
matică care-1 caracterizează. Pictori 
atît de interesanți pentru plastica ro
mânească ca Ion Pacea sau Ion Bi- 
țan sînt expuși doar cu cîte o sin
gură lucrare.

Actualul sistem de achiziții nu în
găduie muzeelor să stabilească un 
contact mai viu și mai direct cu ar
tiștii contemporani, solicitîndu-le lu
crări sau chiar comandîndu-Ie, ceea 
ce nu este de natură să favorizeze 
dezvoltarea personalității unui mu
zeu. Credem că ar fi util să se stu
dieze posibilitatea de a acorda o mai 
largă inițiativă, promovîndu-le astfel 
într-un rol mai activ în circulația 
produsului de artă.

Dar oferă măcar Capitala țării o 
imagine concludentă a artei noastre 
contemporane, reprezintă Muzeul de 
Artă al Republicii un exemplu edi
ficator în acest sens? Vizitatorul care

Cum se pot procura 
bilete la teatrul 

lucia Sturdza Bulandra"

a-

Așadar, ideile de perfecțio
nare și dezvoltare a școlii 
noastre superioare capătă un 
prim contur. Sub semnul lor 
se vor redeschide peste cîteva 
zile porțile sale, pe care vor 
intra la cursurile de zi, serale 
și fără frecvență peste 150 000 
de studenți.

După cum am mai anunțat, 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ a creat pentru această 
stagiune mai multe posibilități 
de procurare a biletelor. De 
la acest teatru se pot obține 
operativ și comod bilete prin 
abonarea la un ciclu de 5,8 sau 
12 spectacole la alegere,
bonații avînd prioritate la 
premiere. De asemenea, prin 
comandă telefonică onorată la 
întreprinderi și instituții (pen
tru colective) și la domiciliu; 
prin responsabilii culturali din 
întreprinderi și instituții; la 
casele de bilete (telefon: 
14 60 60 și 12 44 16) și la agen
ția de bilete (16 79 77).

18,00— La ordinea zilei : Organizarea științifica a 
producției și a muncii. „Termen de predare tri
mestrul IV". 18,20 — „Mult e dulce și frumoasă". 
Emisiune de limbă română. 18,50 — Studioul pio
nierilor. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Bu
letinul meteorologic. Publicitate. 20,00 — Film serial 
Ivanhoe. 20,30 — Filme de animație. 20,45 — Invi 
tatul nostru : Bobby Shafto (Anglia). 21,00 — Tele 
glob. Emisiune de călătorii geografice. Imagini elve 
țiene. 21,30 — Studioul mic : Comediile „Vînătorul 
de hoți" de Andre Mycho și „Ora exactă" de Octave 
Pradles. Traducere și adaptare pentru televiziune : 
Paul Barbu. 22,10 — De la Giotto la Brâncuși. Pre
zintă Petru Comarnescu. 22,30 — Romanțe. 22,50 — 
Telejurnalul de noapte.

cînd astfel să le conferim un carac
ter viu. Lipsa de spațiu ne-a obligat 
să renunțăm la această idee muzeis
tică".

Folosind exemplul unor mari mu
zee din lume, Louvre, de pildă, cineva 
ar putea desigur argumenta că în 
general asemenea instituții cultura
le se decid mai greu în a acorda 
spațiu lucrărilor încă neîndelung 
confruntate cu publicul, cu opinia 
critică. Dar pe lîngă Louvre, există 
muzee de artă modernă în care dia
logul public — operă nouă se sta
bilește destul de repede și în care 
valorile se verifică. Inexistența unei 
asemenea instituții într-un moment în 
care interesul pentru cultura româ
nească are o amplitudine atît de 
largă îngustează aria unui con
tact mai fertil al publicului cu opera 
de artă contemporană.

„Existența unui muzeu de artă 
contemporană pare un lucru elemen
tar, ne-a spus plasticianul Ion Oro- 
veanu. Nu mă gîndesc numai la fap
tul că ar putea fi un fenomen de 
cultură dar ar putea fi o școală cu 
nebănuite posibilități, o sursă de e- 
ducație estetică care ar putea facilita 
publicului o abordare mai compre
hensivă a artei moderne".

Părerea multora dintre cei cu care 
am discutat este că un nucleu al 
unui asemenea muzeu poate lua 
ființă în mai multe locuri. O even
tualitate care merită a fi studiată 
este transformarea actualului Muzeu 
Simu. Acest muzeu urmărește, cel 
puțin în intenție, prezentarea Bucu- 
reștiului așa cum este el oglindit de 
arta plastică. Posedă el însă sufi
ciente lucrări care să justifice exis
tența unei asemenea instituții ? Co
lecția Simu nu a rămas intactă, mul
te din operele ei de valoare au fost 
transferate în alte muzee. Aici to
tuși s-au organizat, folosindu-se spa
țiul existent, cîteva expoziții inte
resante, fie cu desene ale copiilor, 
fie de grafică modernă. Ne întrebăm 
dacă aceste inițiative n-ar trebui 
dezvoltate prin realizarea unui nu
cleu al unui viitor muzeu de artă 
contemporană românească.

Important este ca patrimoniul con- 
temnoran al plasticii românești să 
părăsească acel imaginar, desigur, 
„muzeu al indiferenței" îndreptîn- 
du-se către formule care l-ar pune 
cel mai bine în valoare.

Iulian MEREUȚA
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aproape insesizabil, acu
mulările de substanță 
structurîndu-se la adine. 
Din adolescentul „lacom 
de adevăr'1 și de o „ne
voie instinctivă de puri
tate" va răsări tînărul in
telectual, elevat spiritual, 
modest și dornic a se in
tegra de la început vieții 
sociale a patriei. întreve
derea cu tatăl său e pen
tru Victor un nou prilej 
de verificare a conduitei 
sale lăuntrice. Mirajul ar
tei, viziunea marilor ex
plorări cosmice, legătura 
permanentă cu pămîntul, 
iată elementele pe care a- 
veau să le vadă absolven
ții în tabloul alegoric al 
banchetului. Depășind li
nele incertitudini și difi
cultăți de început, Victor 
și Sandu dobîndesc înțe
legerea vie a rostului so
cial al profesiunii lor. Ra
portarea pe care eroii o 
fac la teorii și precepte fi
lozofice e numai un pre
text. Trestianu, intelectual 
ratat — „cărunt și gro
zav" de tipicar, adminis
trator al unei cantine stu
dențești, are în noul 
context social, șansa unei 
recompensări morale. Va
lentin Berbecaru prefigu
rează mutația „limpezirii" 
lui Trestianu pe un teren 
nou, din 
real, din 
mentelor 
mea vie, 
chetul" de altă dată 
promoției lor a eșuat în 
preajma unor evenimente 
istorice tragice. Contactul 
ex abrupto cu viața a de
clanșat o puternică dramă 
lăuntrică, asemenea unei 
reacții in lanț, cu conse
cințe grave atunci pentru 
cei mai mulți dintre cău
tătorii „pietrei filosofale". 
Acum, în jurul lui Tres
tianu, supranumit și 
„conducător de inimi", 
evident cu o ironie amă
ruie, mișună personajele 
feminine, Ati, Mili, doam
na Sterescu — care; din 
păcate, poartă masca ne
vinovată a lipsei de per
sonalitate. Autorul nu a 
insistat îndeajuns în con
turarea și diferențierea 
fizionomiei lor spirituale. 
Alături, însă, de evoluția 
lui Albu, scriitorul contu- 

, rează atent, mergînd la 
sondaje psihologice mai 
adinei, devenirea și crista
lizarea personalității lui 
Sandu, colegul și prietenul 
lui. Cîte odată, Valentin 
Berbecaru își urmărește 
personajele în unele mo
mente insignifiante de 
viață, frizînd doar apa
rențele pe care cuvintele 
mari nu le pot suplini.

Tinerețea autorului res- 
j piră, însă, euritmic în cele 

mai izbutite pagini ale 
cărții. In ciuda unor exce
se de filozofare, a unor 
inadvertențe lexicale și a 

[ prea marii segmentări, 
„Banchetul" ne oferă o 
lectură 
mică.

Puține sînt căi-țile a că
ror tematică să oglindeas
că aspecte ardente din 
viața tineretului studios. 
Valentin Berbecaru are 
meritul de a fi abordat o 
astfel de temă în romanul 
său de debut „Banche
tul". Apropiindu-se cu în
țelegere sinceră de lumea 
eroilor săi — Albu, Sandu 
și ceilalți colegi ai lor — 
tînărul scriitor îi surprin
de in acele momente car
dinale, cînd ei se îndre~p- 
tă spre o activitate ci ț- 
toare. Pentru acești absol
venți ai unei facultăți teh
nice, banchetul prilejuieș
te un bilanț al efortului 
lor, semnificînd totodată 
perspectivele ample care li 
se deschid. Se va putea 
hotărî acum direcția au
tentică a unor destine in
terioare, călăuzite de idea
lul înalt al 
tății.

Interesant, deși nu sufi
cient adîncit 
secințe finale, apare mo
dul în care Valentin Ber
becaru sugerează triumful 
condiției etice a tinerei 
generații. Firește, scriito
rul și-a propus o sarcină 
deloc ușoară, aceea a re
levării dominantei spiri
tuale a lui Victor Albu, 
Sandu și a celorlalți co
legi. Din această perspec
tivă „Banchetul" nu se 
prezintă ca un roman de 
acțiune, ci mai degrabă, ca 
un colocviu etic, adesea 
susținut cu fervoare.

Personalitatea lui Victor 
Albu se conturează încet,

o

responsabili-

pînă la con-

pășește prin sălile Galeriei Naționa
le, propunîndu-și o întîlnire cu va
lorile artei contemporane, va avea la 
capătul acestui itinerar muzeistic o 
imagine’ destul de fragmentată. Căci 
după ce va străbate săli largi con
sacrate lui Aman, Tattarescu, Gri- 
gorescu, va constata că expunerea 
operei maeștrilor contemporani e 
mult mai puțin reprezentativă. Lu
crările lui H. Catargi sau Al. Ciu
curencu, atît prin numărul cît și 
prin semnificația lor sînt departe de 
a pune pe deplin în lumină, pen
tru vizitator, valoarea acestor per
sonalități ca să nu mai vorbim de
un Țuculescu, din care muzeul ar 
trebui să ofere o selecție bogată și 
convingătoare.

Surprinde și absența unor nume 
consacrate în pictura noastră, 
care au adus prin talentul lor o 
contribuție prețioasă la definirea 
noii școli de pictură : un Ion Pacea 
sau Ion Gheorghiu, un Paul Ghe- 
rasim sau Aurel Cojan etc. Și to
tuși, nu cu mult timp în urmă mu
zeul consacrase două săli artiștilor 
din generațiile mai tinere, săli me
nite să creeze premisele unei con
fruntări mai complete cu publicul. 
Astăzi acest sector al muzeului nu 
mai există, spațiul fiind rezervat 
diverselor expoziții temporare. ..Pro- 
priu-zis, aceste săli nu constituiau 
compartimente precise ale galeriei de 
artă românească modernă și contem
porană, ne-a spus șefa secției „Artă 
românească", Georgeta Peleanu. 
Ele se constituiseră ca săli de expo
ziție cu un caracter aproape perma
nent în care criteriul de expunere 
era bazat pe ultimele achiziții, încer-

® FANTOMAS CONTRA SCOTLAND YARD — ci
nemascop : PATRIA — 9,15; 11,30; 14; 16,45; 19; 21,15, 
STADIONUL DINAMO — 19,45, 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 LIBERTĂȚII — 
19,30 (la ultimele trei cinematografe completarea 
Permanențe), FEROVIAR — 8,30; 10,45; 13; 15,15;
17,45; 21,15, EXCELSIOR 
21,15 (la ultimele două 
Albina românească
9 FÂRAONUL — cinemascop (ambele serii) : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 2 002 — orele 18), RE
PUBLICA — 9,15; 12,45; 16.30; 20.
® ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE: VICTORIA 
(completare Tovarășa) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45.
® RECOMPENSA — cinemascop : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45, GRĂDINA DOINA
— 19 (la ambele completarea Arhitectura universu
lui), AURORA (completare Permanențe) — 8,30; 10,45; 
13; 15,30; 18; 20,30; la grădină — 19.
© PROCESUL DE LA VERONA : CENTRAL — 
12; 15; 18; 20,45.
O NU-I PACE SUB MĂSLINI: CINEMATECA 
10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21.
® SUS MÎINILE, DOMNILOR 
TOL (completare Tovarășa) — 
18,30; 20,45; la grădină — 19,30,
450 de ani de Ia tîrnosirea bisericii Mînăstirii Argeș)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
© SURCOUF. TIGRUL CELOR 7 MARI — cinema
scop : FESTIVAL (completare Cancerul metalelor) — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 19,30, GLO
RIA (completare Orizont științific nr. 8/1967) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18; 20,30, MELODIA (completare 23 
August 1967) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
• CINE VOIA S-O UCIDĂ

— 8,30;
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 
cinematografe completarea 

Apis Melifica Carpatina).

9;

POLIȚIȘTI !: CAPI- 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 

GRIVIȚA (completare

laboratorul de microscopie electronică al Institutului 
de biologie „Traian Săvulescu" al Academiei 

Foto : M. Cioc

(completare Examenul) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,o0; 
20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9: 10.
• SINGUR PE LUME : DOINA (completare Costu
mul 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; 20,30.
• FILME DE ANIMAȚIE : UNION — 18.
O DOI CĂPITANI — CHEMAREA DRAGOSTEI — 
APARTAMENTUL — HANOI DE LA RĂSĂRIT LA 
ASFINȚIT — RĂSCRUCE — PICTORIȚELE DIN 
UZDINSK — CVARTET — DACĂ AȘ FI ȘTIUT — 
GUSTAV ÎN ALARMĂ : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
9 CASTELANII : GIULEȘTI (completare Perma
nențe) — 15,30; 18; 20,30, BUCEGI .(completare Sesiu
nea Marii Adunări Naționale) — 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 19,30, FLOREASCA (completare Tînjcaua) 
— 16; 18,30; 20.45.
® CUM SĂ FURI UN MILION — cinemascop : DA
CIA (completare Mîinile pictorului) — 7,45—20,45 în 

' • "■ -■ " ■ ............. -15;
15,30;

continuare, ARTA (completare Gustav șahistul) 
18; 20,45; la grădină — 19, VOLGA — 9,15; 11,45; 
18; 20.30.
• CU BĂRBAȚII ESTE O ALTĂ POVESTE : 
REA (completare Mărășcști 1917—1967) — 16;

UNI- 
,___,ț._„ .............. . . 13,15;
la grădină"— 20. RAHOVA (completare Fantezie cu 
șuruburi) — 15,30; 18; la grădină — 20.
• SPARTACUS — cinemascop (ambele serii) : TO
MIS — 8; 11,30; 15; 18,30; la grădină — 19, FLAMURA 
— 9,30; 13; 16,30; 20.
• COMISARUL X — cinemascop : FLACĂRA (comple
tare Nota zece la sport) — 15,30; 18; 20,30.
O VIAȚA LA CASTEL 
conducătorilor de partid 
reștî) — 15; 18.
9 SĂ-MI FACEȚI UNA
pletare E mai bine așa) ....
SĂRII (completare Muzeul pompierilor) — 15;
20.
9 UNDE ESTE AL III-LEA REGE?: MUNCA 
pletare Neglijența se plătește) — 16; 18; 20.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE și
SÎNT DEMN DE TINE : MOȘILOR — 15,30; 19,30; la

: VITAN (completare 
și de stat în regiunea

CA ASTA !: MIORIȚA

Vizita 
Bucu-

(com-
15; 17,30; 20, DRUMUL

.....................   17.30;

(com-

NU

subconștient în 
lumea raționa- 
sofistice în lu- 
concretă. „Ban

al

© CANALIILE : COTROCENI (completare Neglijențe 
mici, consecințe grave) — 15,30; 18; 20,30, PACEA 
(completare Metamorfoze) — 15,30; 18; 20,30.
© CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cine
mascop : COLENTINA — 16; 18,15; 20,30, COSMOS — 
15,30; 18; 20,30.
® JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20,30, GRĂDINA PROGRE- 
SUL-PARC — 19.
© PANTERA NEAGRĂ — cinemascop : LIRA (com
pletare Oameni deasupra norilor) — 15,30; 18; 20,30.
O CsMARON — cinemascop : GRĂDINA VITAN — 19.
• PRIZONIERA DIN CAUCAZ : CRÎNGAȘI (comple
tare Vizita conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Brașov) — 15,30; 18; 20,30.
9 CARTEA DE LA SAN MICHELE : VIITORUL — 
15,30;' 18; 20,30.
© FIUL CĂPITANULUI BLOOD : FERENTARI 
(completare Orizont științific nr. 6/1967) — 15,30; 18; 
20,30.

® Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURÎSULUI — 
19,30.
O Teatru! Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
CASTILIANA — 19,30, (sala Studio) : REGINA DE 
NA VARA — 19,30.
9 Teatrul de Comedie : OPINIA PUBLICĂ — 20.

O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : D-ALE CARNAVALULUI 
— 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : KEAN — 20.
O Teatrul evreiesc de stat : UMOR DE VARĂ — 20. atractivă și dina-

George CHIRILAPE JESSIE : LUMINA grădină ȘILOR — 10; 17.
© Teatrul „Țăndărică" : GULIVER ÎN ȚARA PĂPU-
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ce în literatură poate fi des
coperire ar fi balast în pu
blicistică. E greu să ne închi
puim pagini de cotidian scri
se în stilul discontinuu și alu
ziv al lui Joyce. Datorită semi- 
doctismului, „literaturizarea" 
funcționează frecvent cu mij
loace rudimentare, fransfor- 
mîndu-se în neintenționată 
parodie. Gazetarul zilelor 
noastre nu mai folosește, ca 
binecunoscutul Turturel, meta-

cile literare cu rezultate de
plorabile. Violența trivială țîș- 
nește sub pretextul vervei, 
al pamfletului și al altor 
artistice preocupări. Reîntîlnim 
ușor travestite accentele cu 
care Costăchel Gudurau îl in
terpela pe Râul Grigorașcu. 
Excesele nu anulează rolul pe 
care presa l-a avut și îl are 
în curățarea literaturii de for
mele retorice, în sobrietatea 
eficace a scrisului contempo-

i

Importanfa activității in pre
să pentru scriitori este unul 
dintre adevărurile care nu mai 
trebuie demonstrate. Influența 
reciprocă dintre literatură și 
presă este mare, caracteri
zează cultura ultimilor o sută 
cincizeci de ani. Ea coincide 
cu schimbările politice care 
au desființat barierele din ca
lea dezvoltării gazetelor, au 
desființat taxele speciale ce 
scumpeau artificial costul 
ziarului, împiedieîndu-i difu
zarea. împreună cu progresul 
tehnic care a sporit enorm 
tirajele, toate acestea au creat 
presa modernă, cu o uriașă 
forță ideologică.

Creșterea uimitoare a tira
jelor, a mijloacelor tehnice, a 
rapidității informației nu pu
tea să nu-și imprime acțiunea 
asupra literaturii. In secolul al 
XVIII-lea, cînd gazetarul își 
strecura cu sfială informațiile, 
amenințat de bastoanele la
cheilor trimiși de vreun aris
tocrat iritat, spirite prin exce
lență publicistice, inteligențe 
mobile, pasionate de actuali
tate și cu replica promptă ca 
Voltaire sau Beaumarchais, 
au ignorat presa, au prefe
rat pamfletul publicat în bro
șură.. După un secol foarte 
puțini scriitori s-au mai ținut 
departe de publicistică. Fas
cinația comunicării cotidiene 
cu cititorul s-a exercitat mă
car sub forma colaborării. 
Chiar scriitori la adăpostul 
nevoilor materiale au devenit 
o vreme fondatori de gazete. 
Frații Goncourt au fost che
mați în tinerețe în fața justi
ției lui Napoleon al lll-lea 
pentru un articol apărut într-o 
revistă efemeră scoasă de ei 
împreună cu un grup de 
prieteni. Mai caracteristică 
este situația scriitorilor care 
s-au formal ca atare prin in
termediul gazetăriei : Dickens, 
Mark Twain, Caragiale.

In cultura noastră din vea-

cui trecut, dezvoltată 
semnul acțiunii de emancipare 
socială și națională, maturiza
rea literaturii e inseparabilă 
de aparifia presei. întemeie
torii primelor ziare românești 
sînt Heliade Rădulescu, Asa- 
chi. Timp de peste un secol 
pînă la Arghezi, Rebreanu sau 
Camil Petrescu, drumurile a- 
proape tuturor scriitorilor întîl- 
nesc presa.

Asemenea relații explică

dar care nufru hibriditate, 
poate fi șters cu radiera — e 
alt produs literaro-publicistic,

Acestea sînt fapte care a- 
parțin istoriei. Din aceeași ca
tegorie se pot nota altele 
în care presa apare ca 
beneficiara influenței pozitive 
a literaturii. Prezența unor 
scriitori a îndreptat atenția 
contemporanilor și a posteri
tății spre publicații altminteri 
efemere. Uneori contrastul e

Silvian IOSIFESCU

dintre presă și
Influența reciproc"

infensifatea și larga arie a in
fluențelor. Presa n-a inventat 
romanul de aventuri. Folosind 
însă foiletonul pentru a ține 
cititorul prizonier al lui „va 
urma", a creat un gen nou. 
A creat și un stil — ce-i 
drept cu riscuri de diluare, 
foiletoanele fiind plătite cu 
rîndul. Istoria genurilor literare 
înregistrează acțiunea presei 
și la alte niveluri. Concentra- 
iă, rapidă, fixată în actualitate, 
schița se naște în presă. Re
portajul literar — contestat 
de spiritele neoclasice pen

izbitor. Cine ar mai pomeni 
— în afara cercetătorilor de 
limitată specialitate — de 
„Curierul de lași", „foaia vi
telor de pripas" care l-a adă
postit o vreme pe Eminescu ?

Literatura propune gazete
lor în care pătrunde și o lec
ție de stil. Trecem astfel de la 
influențele încheiate — apari
ția și modificarea unui gen — 
la acțiunea permanentă. înțe
legerea greșită a literaturii ca 
un ideal în presă comportă și 
riscuri sensibile. Tonul și mij
loacele rămîn distincte. Ceea

fora mitologică, nu mai vor
bește de „divina Hebe". Dar 
figurile de stil răsuflate își mai 
fac loc netriate în presă. Con
tactul fertil cu literatura se 
traduce în preocuparea nu 
pentru cochetăria stilistică ci 
pentru expresivitatea eficace.

Pe teren stilistic influența e 
tot timpul reciprocă și dato
ria literaturii față de presă 
este importantă și permanen
tă. Și aici fenomenul are sem
ne algebrice deosebite. Stilul 
unei foarte vechi prese, se 
face simțit uneori în polemi-

ran. Ernest Hemingway vorbea 
de sfaturile afișate în redac
ția de provincie unde lucrase 
în tinerețe, ca de cea mai 
importantă lecție de stil pe 
care a primit-o vreodată.

Mai vast decît asupra stilu
lui, se exercită acțiunea pre
sei asupra atitudinii față de 
scris și a experienței artistu
lui. Se creează posibilitatea 
unui contact permanent și 
imediat cu cititorii. II res'mt 
mai ales scriitorii care fac pu
blicistică susținută, dar și 
aceia care publică fragmente

opere în lucru. Distanța, 
perspectiva se schimbă. Chiar 
cînd nu se manifestă direct 
prin scrisori cu observații, 
prezența cititorului capătă in
tensitate și contururi precise.

Izvorul de experiență uma
nă a fost frecvent menționat. 
Constatarea e adevărată pen
tru orice gen. Simpla lectură 
a faptului divers a oferit 
puncte de pornire pentru ne
numărate scrieri epice sau 
dramatice. Se citează mereu 
„Roșu și Negru" și „Idiotul". 
Dar contactul cu presa 
nu se reduce la o colec
ție de întîmplări asupra 
cărora să lucreze fantezia ar
tistului. El modelează expe
riența cum poate nici o altă 
profesie nu e în stare să o 
facă. Fapte, sugestii, relații se 
adună în straturi înregistrate 
pe neștiute și oferă scriitoru
lui un rezervor indispensabil. 
„Pentru a scrie un singur 
vers", Rilke cerea unui tînăr 
poet să „fi văzut orașe, ani
male și lucruri", să simtă 
„cum zboară păsările", să știe 
„ce mișcări fac floricelele cînd 
se deschid dimineața". Pe 
lîngă finețea percepției, acest 
text al lui Rilke stăruie asupra 
acumulării experienței. Presa 
oferă un material caleidosco- 
pic despre oameni și lucruri, 
cu atît mai bine luminat cu cit 
e văzut dinăuntrul sau din a- 
propierea unei redacții'. Un ' 
stagiu de contact cît mai intim 
cu gazetăria e artistic fertil. 
Presa prilejuiește scriitorului 
contactul cotidian cu faptele 
și cu frămîntările contempo
rane. li dă și posibilitatea de 
a se orienta între aceste fap
te, de a le ierarhiza, de a în
țelege cele mai de seamă 
probleme politice și sociale 
ale timpului. Contactul cu 
presa devine pentru scriitor 
o foaie de temperatură ținută 
la zi, a lumii de astăzi. Și ca 
atare .3 mereu vivifianf.
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Sosirea unei delegații 
a Partidului Socialist

Democratic din Japonia

Primirea de către tovarășul llie Verdeț
a ministrului comerțului internațional

Telegrame

Miercuri a sosit în Capitală o 
delegație a Partidului Socialist 
Democratic din Japonia, condusă 
de Eki Sone, deputat, președinte al 
Comitetului pentru afaceri externe 
al partidului. Din delegație mai 
fac parte Ryosaku Sasaki, deputat, 
președinte al Comitetului pentru 
Dietă, Kanji Okazawa, deputat, 
președinte al Comitetului pentru 
tineret și studenți, Roo Watanabe, 
secretar al Departamentului inter
național, și Kaoru Yosano, secretar 
al delegației.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față tovarășii Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Manea Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Pas, membru 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Ion Iliescu, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R.

(Agerpres!

Parafarea unui acord privind transporturile rutiere 
internaționale de mărfuri între guvernele României și Olandei

La sediul Ministerului Transpor
turilor Auto, Navale și Aeriene, 
miercuri s-a parafat un acord pri
vind transporturile rutiere interna
ționale de mărfuri între guvernele 
Republicii Socialiste România și 

' Regatului Olandei.
Din partea română, acordul a 

! fost parafat de Nicolae Stere, ad-

Și

f

1

PLECAREA MINISTRULUI IN
DUSTRIEI CHIMICE ÎN R. P. PO- 
■LONĂ. Ministrul industriei chimi
ce, Constantin Scarlat, însoțit de un 
grup de specialiști, a plecat 
miercuri la amiază în R. P. Po
lonă, unde va face o vizită, la invi
tația ministrului, industriei chimice 
din această țară — Antoni Rad- 
linsky.

Cu acest prilej vor fi vizitate 
obiective industriale și de cercetare 
ale chimiei poloneze și vor fi dis
cutate probleme de interes reci
proc privind colaborarea între in
dustria chimică română și cea po
loneză.

La sosirea în Varșovia, ministrul 
român a fost întîmpinat de minis
trul industriei chimice al Poloniei 
:și de alte cadre din minister, pre
cum și de Tiberiu Petrescu, amba
sadorul României.

junct al ministrului transporturilor 
auto, navale și aeriene, iar din 
partea olandeză de M. J. Keyser, se
cretar de stat la Ministerul Trans
porturilor și Apelor. Au fost de 
față Joost B. Haverkorn, ambasa
dorul Olandei la București, 
membri ai ambasadei.

Acordul reglementează extinde
rea transportului de mărfuri cu 
mijloace auto, în condiții de înles
niri reciproce. Se prevăd, de ase
menea, acordarea de autorizații de 
transport și scutiri totale de plata 
taxelor de folosire a drumurilor și 
de circulație a mărfurilor pe teri
toriile celor două țări.

★

Cu ocazia prezenței în țara noas
tră a delegației olandeze a avut loc 
un schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea în viitor și a altor mij
loace de transport. Astfel, s-a apre
ciat necesar ca într-un timp scurt 
să se reglementeze în condiții de 
avantaj reciproc și problemele re
feritoare la transporturile rutiere 
de călători. De asemenea, s-a re
marcat modul satisfăcător în care 
se efectuează transporturile aeriene 
între România și Olanda și s-au 
analizat posibilitățile în perspecti
vă de colaborare între întreprinde
rile de navigație fluvială și mari
timă dintre cele două țări.

(Agerpres)

Vizitele unor oaspeți

de peste hotare

• Ministrul comerțului și aprovi
zionării din Sudan, Ahmed al 
Sayed Hammad, care se află în vi
zită în țara noastră, a plecat 
miercuri dimineața într-o călătorie 
pe Valea Prahovei. Oaspetele a fă
cut mai întîi un scurt popas în 
Ploiești, la uzinele „1 Mai", după 
care, la Brașov, a vizitat uzinele 
de tractoare și de autocamioane. 
Ministrul sudanez a apreciat nive
lul tehnic al producției, calitatea 
tractoarelor și 
românești.

autocamioanelor

amiază, Theo Bu- 
orașului Koln —

• Miercuri la 
rauen, primarul 
R. F. a Germaniei, președintele 
Consiliului de administrație al So
cietății de tîrguri și expoziții din 
acest oraș, care se află în vizită în 
țara noastră, a oferit un dejun în 
saloanele hotelului Athenee Palace. 
Au parti ‘ipat Ion Cosma, președin
tele Sfatului popular al orașului 
București. Constantin Flitan, ad
junct al ministrului afacerilor ex- 
terr.e. Alexandru Albescu, adjunct 
al min’strului comerțului exterior, 
Kristache Zambeti, vicepreședinte 
al Camerei de Comerț, conducători 
ai unor întreprinderi românești 
d •> comerț exterior. Au luat parte 
F Drutschmann, însărcinatul cu 
afa.'eri ad-interim al R. F. a Ger
maniei la București, și membri ai 
ambasadei.

® La invitația Comitetului de stat 
pentru problemele organizării mun
cii și producției și ale salarizării a 
sosit în țara noastră profesor dr. 
H. Maul, conducător principal al 
Asociației pentru studiul muncii — 
R.E.F.A. — din R. F. a Germaniei, 
pentru a avea un schimb de păreri 
cu specialiști din țara noastră în 
legătură cu unele probleme privind 
salarizarea și normarea muncii.

(Agerpres)

De la ADAS
Tragerea de amortizare pe 

luna septembrie 1967, a asigu
rărilor mixte de persoane, are 
loc la 30 septembrie 1967, în 
orașul Sibiu. Pentru a participa 
la această tragere, este nece
sar ca asigurații să-și achite la 
termen ratele de primă.

și industriei al Japoniei
Prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, llie Verdeț, a primit 
miercuri dimineața pe Wataro 
Kanno, ministrul comerțului inter
național și industriei al Japoniei, 
care ne vizitează țara.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Vasile Răuță, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, pre
cum și Akira Shigemitsu, ambasa
dorul Japoniei la București.

Discuțiile purtate s-au referit la 
dezvoltarea schimburilor comer
ciale și a cooperării economice din
tre România și Japonia.

★

Ministrul comerțului internațio
nal și industriei al Japoniei, Wa
taro Kanno, și persoanele care îl 
însoțesc au făcut în cursul dimine
ții de miercuri o vizită la Fabrica 
de mașini-unelte și agregate Bucu
rești.

*
Wataro Kanno, ministrul comer

țului internațional și industriei al 
Japoniei, care, la invitația minis
trului comerțului exterior al Repu
blicii Socialiste România, Gheorghe 
Cioară, a făcut, împreună cu soția, 
o vizită în țara noastră, a părăsit 
Capitala miercuri după-amiază.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele japonez a fost condus 
de Vasile Răuță, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Ion Dat- 
cu, ambasadorul României- la To
kio, precum și-de Akira Shigemit
su, ambasadorul 'Japoniei la Bucu
rești.

înaintea plecării, pe aeroport 
ministrul japonez a făcut o scurtă 
declarație unor redactori ai Agen
ției Agerpres și Radioteleviziunii 
române : Vizita pe care am făcut-o 
în România — a declarat oaspetele 
— deși scurtă, a fost utilă și fruc
tuoasă pentru relațiile noastre eco
nomice actuale și viitoare. Spun 
aceasta deoarece cele două țări, 
care își dezvoltă fiecare industriile 
în ritm rapid, pot promova pe sca
ră mai largă schimburile comercia
le. Personal, sînt hotărît, mai ales 
după această scurtă călătorie, și 
după contactele și convorbirile a- 
vute cu oficialitățile românești, să 
fac tot ce îmi stă în putință pentru 
a contribui la dezvoltarea și adîn- 
cirea colaborării economice dintre 
România și Japonia.

Părăsesc România cu convinge
rea că poporul ei va face mari pro
grese în dezvoltarea economiei și 
culturii.

(Agerpres)

INTERESEAZĂ ABSOLVENȚII 
INSTITUTELOR DE MEDICINĂ

Șl FARMACIE
Ministerul Sănătății și Preve

derilor Sociale aduce la cu
noștința absolvenților institu
telor de medicină și farmacie, 
seria 1967, că la 29 septembrie 
va avea loc repartizarea la 
posturi. Comisiile de repartiza
re vor funcționa la nivelul rec
toratelor respective, unde sînt 
așteptați toți absolvenții. La 3 
octombrie va avea loc reparti-

zarea absolvenților internatu
lui clinic, preclinic, stomatolo
gie și farmacie seria 1967 a 
tuturor institutelor din țară. Co
misia de repartizare va fi la 
Facultatea de medicină gene
rală din București, B-dul Dr. 
Petru Groza nr. 8 unde absol
venții sînt invitați la orele 
8,00.

SPORT
Echipe românești pe cinci stadioane
0 BUCUREȘTI: Steaua-F. C. Austria 2-1 
® PLOIEȘTI: Petrolul — Dinamo Zagreb
• PLOVDIV: Trakia —Rapid 2-0
• ESKISEHIR: Turcia—România (tineret)
® ODESA: U.R.S.S. — România (juniori)
Doar satisfacția calificârii...

Multi spectatori au pornit ieri 
după amiază spre stadionul „Repu
blicii" pentru a-i vedea în returul 
confruntării pentru „Cupa Cupelor" 
pe fotbaliștii de la Steaua și F. C. 
Austria. La drept vorbind, nutream 
satisfacția calificării echipei noastre, 
chiar înaintea acestui meci. Victoria 
ei în deplasare, la Viena (scorul se 
știe 2—0). coroborată cu forma în 
creștere dovedită în ultimele etape 
de campionat stăteau, normal. la 
baza acestui optimism quasi-general.

Intr-adevăr, fotbaliștii bucureșteni 
n-au desmintit așteptările. Ei au cîș
tigat și ieri (cu 2—1). obținînd astfel 
dreptul de a continua competiția. 
Dorința echipei Steaua de a-i în
vinge din nou pe vienezi s-a obser
vat încă din primele minute de joc. 
întreaga formație a pornit impetuos 
la atac. înaintarea — sub „bagheta" 
aceluiași inare dirijor. Constantin — 
si-a creat ocazii clare de gol. Din 
păcate de abia după o suită de ra
tări (Voinea. Manea. D. Popescu), 
Steaua deschide scorul. Autori : Con- 
stantin-Manea (pasa excelentă a pri
mului. șutul decis al celui de-al doi
lea). Pînă )a pauză Steaua domină, 
fără ca totuși riposta adversă să nu 
se facă simtită. Mai ales prin contra- 
atacuri-surpriză. La zece minute de 
la deschiderea scorului (deci în mi
nutul 35) vine rîndui lui Haidu să 
scoată mingea din plasă. Initial, faza 
din care oaspeții au marcat nu 
sese cîtuși de puțin periculoasă. Ea 
a devenit gravă Prin neatenția 
lipsa de promptitudine a liniei de 
apărare: Markovici s-a infiltrat
nespus de ușor si de la numai cîțiva 
metri, nrofitînd în fapt si de ezitarea 
lui Haidu. a șutat nestingherit.

Am constatat însă cu tot regretul 
că în partea a doua a meciului. 
Steaua nu a mai putut (sau nu a 
vrut ?) să dea curs unor acțiuni 
clare în ofensivă. Mijlocașii Negrea 
si D Ponescu nu păreau aceeași ca 
în prima repriză. Oaspeții au sesizat 
aceste slăbiciuni si. la gîndul că ar 
putea să ia conducerea, au început 
să atace insistent. Nu mică Ie-a fost 
surpriza cînd. aflati în fata porții 
adverse, au constatat că si apărarea 
dă semne de nesiguranță. Scorul a 
rămas totuși neschimbat.

Steaua — nevoită să se apere — 
nu renunță însă la contraatacuri. își 
creează chiar ocazii foarte propice 
de a marca. Intervine însă de aceas
tă dată indiferenta unor jucători ca

fu

gi

2-0

2-1
2-0

Voinea si D. Ponescu. care, deși bine 
plasați, sutează cu gîndul aiurea... 
în sfîrșit, golul victoriei echipei noas
tre este înscris cu 5 minute înainte 
de final de Negrea, printr-o acțiune 
personală pornită de la centru.

Si iată cum satisfacția spectato
rilor că Steaua se va califica în tu
rul doi al 
..contrată":

..Cupei Cucelor" a fost 
din năcate. de insatisfac-

0 delegație de sportivi români
a plecat în Mexic

Ieri a părăsit Capitala, plecînd 
în Mexic, o delegație de sportiv’ 
români care va lua parte la cea 
de-a IlI-a „Săptămînă preolimpică 
internațională" de la Ciudad de 
Mexico. Din delegație fac parte,

printre alții, I. Baciu, S. Popescu 
(lupte), Victoria Dumitru, Valenti
na Serghei (caiac), I. Drîmbă, T. 
Mureșanu (scrimă). C. Ciucă, S. Sta- 
nef (box), I. Tripșa, M. Roșea (tir).

Excelentei Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

PreșfiJ.M,ele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a dv., am 

onoarea să vă adresez călduroase felicitări și sincere 
urări de fericire, sănătate și prosperitate, în numele 
poporului și guvernului Guineei.

Sîntem convinși că legăturile de prietenie și coope
rare care unesc cele două țări ale noastre se vor întări 
și consolida pe zi ce trece tot mai mult.

Cu cea mai înaltă considerațiune,
AHMED SEKU TURE 

Președintele Republicii Guineea

Rapidiștii au jucat foarte | 
slab II

Bucureștenii la poarta echipei vie- 
neze

" Jt

Foto : M. Cioc

binecunoscutei 
dori ca acest

tia jocului de ieri al 
noastre formații. Am 
lucru să nu le fie indiferent nici ju
cătorilor. nici antrenorilor, avînd în 
vedere că îi așteaptă partide si mai 
grele.

I. D.

Petrolul s-a revanșat
PLOIEȘTI (prin telefon). '— Retu

rul meciului pentru „Cupa orașelor 
tîrguri" între Petrolul Ploiești și Di
namo Zagreb a suscitat un mare in
teres atît în rîndui publicului, cît și 
al jucătorilor ploieșteni. Desigur era 
foarte greu pentru Petrolul să refa
că terenul pierdut la Zagreb (unde a 
pierdut cu 5—0), dar dorința de a-și 
lua revanșa i-a mobilizat pe toii 
componenții fostei noastre campi
oane.

După un joc antrenant, cu nume
roase faze la poartă, după ce au do
minat în majoritatea timpului, fotba
liștii ploieșteni au cîștigat partida de 
ieri cu scorul de 2—0 (1—0). Pri
mul gol l-a marcat Dridea I (min. 
15), direct dintr-o lovitură liberă de 
la 18 m, iar al doilea, Grozea.

Cum scorul general al acestei du
ble întîlniri Petrolul—Dinamo Za
greb este favorabil echipei iugoslave 
(5—2), ea s-a calificat în turul doi al 
competiției. Va obține Dinamo Za
greb și în acest an „Cupa orașelor 
tîrguri" ? Din partea noastră, îi do
rim succes 1

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei sale de 
naștere, președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a mai 
primit telegrame de felicitări din partea directorului 
general al UNESCO, Rene Maheu, ministrului afa
cerilor externe al Olandei, Joseph Luns, reprezentantu
lui permanent al Afganistanului la O.N.U., Abdul Rah
man Pazhwak.

De asemenea, ambasada Republicii Democrate 
Congo (Kinshasa) la Belgrad a adresat în numele gu
vernului acestei țări, prin intermediul ambasadei țării 
noastre, felicitări premierului Maurer, cu ocazia zilei 
sale de naștere.

(Agerpres)

vremea
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Ieri în tară : Vremea s-a men
ținut frumoasă si călduroasă, 
cu cerul Variabil, mai mult se
nin după-amiaza. Vîntul a suflat 
slab din nord-est. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 18 grade la Sulina si 28 
grade la Timisoara. Moldova 
Veche și Sînnicolau Mare. în 
București: Vremea s-a menți
nut frumoasă, cu cerul variabil, 
prezentînd înnourări mai per
sistente în cursul dimineții. Vîn
tul a suflat slab. Temperatura 
maximă a atins 25 grade.

Timpul probabil pentru 29, 30 
septembrie si 1 octombrie. în 
tară: Vreme relativ frumoasă 
la început cu cer variabil, apoi 
va deveni ușor instabilă. înce- 
pînd din vestul tării unde vor 
cădea ploi temporare. în rest 
ploi izolate. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cu
prinse între 4 si 14 grade, local 
mai coborîte. iar maximele între- 
16 și 26 grade. în București,: 
Vreme relativ, frumoasă la în
ceput. apoi devine ușor insta
bilă. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi de scurtă du
rată. cu cerul potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă.

Lucrările Congresului național 

de cardiologie
Miercuri dimineața s-au deschis 

în sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România lucrările Con
gresului național de cardiologie, 
organizat de Uniunea societăților 
de științe medicale. La lucrări par
ticipă academicieni, profesori uni
versitari, cercetători științifici, me
dici de specialitate din țară, pre
cum și oameni de știință din peste 
20 de țări.

Congresul se înscrie ca un im
portant eveniment științific, ținînd 
seama de ponderea mare pe care o 
au în întreaga lume bolile cardio
vasculare. Tematica lui cuprinde 
probleme majore actuale ale car
diologiei, cum sînt tulburările de 
ritm și de conducere ale inimii, 
chirurgia generală la bolnavii car- 
dio-vasculari, tulburările endocrine 
în etiologia și evoluția bolilor car- 
dio-vasculare.

Dezbaterile Congresului vor avea 
loc pe marginea rapoartelor prin
cipale și a comunicărilor pe care 
le vor susține atît cardiologii ro
mâni, cît și oaspeții de peste ho
tare, precum și în cadrul unor dis
cuții la masa rotundă.

La ședința de deschidere au luat 
cuvîntul acad. C. Iliescu, președin
tele Comitetului de organizare a 
Congresului, acad. Aurel Moga, mi
nistrul sănătății și prevederilor so
ciale, prof, llie Diculescu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, prof. N. Nes- 
torescu, președintele Uniunii socie
tăților de științe medicale.

De asemenea, au rostit cuvîntări 
de salut Luigi Condorelli, președin
tele Societății europene de cardio
logie, precum și alți oaspeți de 
pc"te hotare.

Congresul își va închide lucră
rile sîmbătă 30 septembrie.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
EXTRAGEREA I : 21 44 31 41 35

37 — 26 7 ; Fond de premii: 480 703 
lei din care 32 063 lei report la ca
tegoria I. EXTRAGEREA a Il-a :
47 2 37 18 5 15 — 49 20 ■ Fond de 
premii : 308 693 lei.

Bumerangul
PLOVDIV (prin telefon, de la Aris

tide Buhoiu). Modernul și spațiosul I 
stadion din localitate, despre care se 
spune că este cel mai mare din. Bul
garia, a găzduit miercuri meciul de 
debut al formațiilor Trakia Plovdiv 
și Rapid București în actuala ediție ' 
a „Cupei campionilor europeni".

începutul furtunos al rapidiștilor . 
i-a surprins pe fotbaliștii bulgari, în 
așa fel că, în două rînduri. Ion Io 
nescu s-a aflat foarte aproape <__ 
poarta adversă. Trakia se repune însă 
pe picioare și atacă tot mai insistent. 
Gazdele au mari ocazii de a marca 
în minutele 28 și 35, cînd Dermend- 
jiev șutează puternic. Spre norocul 
rapidiștilor — prima dată peste bară, 
iar a doua oară în portar...

După pauză, reintrarea pe teren 
a rapidiștilor este salutată de un mic 
dar entuziast grup de suporteri giu-, 
leșteni. Se pare însă că nu încurajă
rile lipseau. Fotbaliștii noștri sînt? 
complet dezorientați, joacă <‘ 
dreptul la întîmplare. Gazdele _
mină. Rapidiștii fac fată cu greu. Un’ 
fault evident în careu al lui Dan, în' 
min 55, determină acordarea unei Io-! 
vituri de la 11 m în favoarea local-’ 
nicilor. Dermendjiev înscrie: l-0{ 
pentru Trakia Pentru o scurtă peri- : 
oadă, ambele formații comit iregu-: 
larități, acte de nesportivitate. Caii-, 
tatea partidei — nici pînă atunci prea j 
bună — scade ; pase la adversar, șu-j 
turi fără adresă, numeroase greșelii 
tehnice. Rapidiștii nu-și găsesc deloc 
busola, joacă parcă sub razele palide' 
ale „lanternei roșii"... în ,min. 71, 
Trakia majorează scorul prin Pdpov,! 
a cărui pătrundere printre apărători' 
n-a putut ti stopată nici de Răduca-' 
nu, deși ieșise foarte curajos la. 
minge.

Returul partidei de ieri va avea, 
loc la 18 octombrie, la București. j 

★
în orașul Eskisehir (Turcia) s-a 

desfășurat ieri meciul amical de 
fotbal dintre selecționatele de tine
ret ale Turciei și României. întîlni- 
rea a luat sfîrșit cu scorul de 2-1 în, 
favoarea fotbaliștilor turci. Toate 
cele trei goluri au fost marcate în 
prima repriză.

★
Pe stadionul central din Odesa a 

avut loc ieri întîlnirea amicală de 
fotbal dintre selecționatele de juni
ori ale U.R.S.S. și României. După o 
repriză „albă", reflectînd perioadele 
egale de dominare dar și ineficacita
tea ambelor echipe, victoria a reve
nit fotbaliștilor sovietici cu 2—0.
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PE MARGINEA CĂRȚII „AROGANȚA PUTERII" 
DE WILLIAM FULLBRIGHT

rilor săi americani că acesta se da- 
torește faptului că „după șase de
cenii de existență ca o colonie eco
nomică a Statelor Unite", cubanii au 
o „aureolă de independență curajoa
să", obțin, înfrîngînd mari greutăți, 
succese în toate domeniile. „Cel mai 
important lucru este însă simțămîn- 
tul demnității și al mîndriei națio
nale asociat cu revoluția".

Spațiul principal al cărții este 
consacrat genezei intervenției în 
Vietnam, istoriei acestei țări domi
nată în ultimele decenii de mișcarea 
de eliberare națională, condusă de 
comuniști, ramificațiilor profunde ale 
agresiunii. „De ce luptă americanii 
în Vietnam ? în mare măsură pentru 
aceleași motive pentru care au inter
venit în Guatemala în 1954, în Cuba 
în 1961 și în Republica Dominicana 
în 1965". Politica anticomunistă a dus 
la orbire, iar prioritatea care i se 
acordă amenință toate laturile acti
vității de stat. „Căutarea unei soluții 
a războiului din Vietnam trebuie să 
o începem cu recunoașterea faptu
lui că ideea națională este cea mai 
puternică forță politică a lumii de 
azi și cu faptul specific ce decurge 
din istorie că în Vietnam cea mai 
efectivă mișcare națională este con
dusă de comuniști". Continuarea 
războiului reprezintă o gravă ipotecă 
asupra tuturor capitolelor politicii 
americane. „Relațiile Est-Vest depind 
acum de războiul din Vietnam. Dacă 
acesta continuă la nesfîrșit sau dacă 
este escaladat în și mai mare măsură, 
va distruge perspectivele de înțele
gere asupra evantaiului de probleme 
de la comerț și pînă la viitorul Ger
maniei". Totodată, războiul din Viet
nam a devenit factorul cheie al re
lațiilor dintre Statele Unite și aliații 
lor, și, respectiv, țările neutre, a con
tribuit hotărîtor la erodarea N.A.T.O. 
„Acțiunea Franței poate fi apreciată 
ca reprezentativă pentru pierderea 
încrederii europene în politica 
și judecata americană". „în prezent 
procesul reconcilierii între cele două 
Europe se desfășoară fără participa
rea efectivă a Americii, din cauza 
preocupării 'față de războiul vietna
mez , ca urniarn Statele Unite sînt 
lăsate la o parte și dezvoltarea prie
teniei dintre Europa occidentală și 
cea răsărite-nă incepe să separe Eu
ropa de America".

Un merit al cărții este că nu oco
lește nici cele mai tpinoase proble
me ale politicii oft».'ale Fullbright 
tratează cu franchețe instaurarea 
socialismului în China, „eveniment 
epocal în istoria Asiei și a lu- 

E1 pledează pentru schim- 
_ cursului politicii ameri- 

' ' -a „care tre- 
ca un membru

Cercetător atent al relațiilor inter
naționale, președintele Comisiei se
natoriale pentru afaceri externe a 
S.U.A., J. William Fullbright, consi
derat un critic consecvent al politi
cii externe oficiale americane, și-a 
formulat adesea opiniile în scris, 
ultima sa carte „Aroganța puterii", 
fiind de o mare actualitate. Cartea 
este expresia profundei îngrijorări a 
autorului pentru problemele caret 
stau în fața Statelor Unite ale Ame-: 
ricii.

„Aroganța puterii" continuă și a- 
profundează ideile tratate în alte 
două cărți ale senatorului Fullbright, 
la baza cărora, ca și în cazul volumu
lui recenzat, se află o serie de con-‘ 
ferințe ținute sub auspiciile unor u- 
niversități. Numitorul comun al a- 
cestor lucrări îl constituie preocu
parea față de găsirea unei alternati
ve la actuala politică a Statelor Uni
te. încă în „Perspectivele Occidentu
lui" *) întîlnim două teze care par a-1 
urmări pe autor :

— „Noi (S.U.A. — n. ns.) trebuie, 
să acționăm întotdeauna conform 
principiului că puterea reprezintă cel 
mai g_rav pericol pentru cei care o 
posedă ...dacă ea nu este exercitată' 

■cu~ răspundere și reținere, și că pe: 
măsură ce este mai mare puterea, cu 
atît mai mare este necesitatea folo
sirii ei cu răspundere".

— „Noi nu sîntem nici atotcunos-- 
cători, nici atotputernici, și, oricît: 
de mult am dori ca lucrurile să se. 
prezinte așa, nu putem aspira să- 
transformăm lumea conform cu ima-J 
ginea noastră despre ea“. Această 
a doua constatare referitoare la ati-l 
tudinea și politica Statelor Unite re-

"1 miezul cărții „Mituri și rea- 
în politica externă și internă 

americană"2), apărută în 1964.
Scrutînd istoria pentru a înțelege 

și potența concluzii asupra unor fe
nomene prezente, J. W. Fullbright 
tratează multilateral tema „arogan
ței puterii". Pentru autor, după cum 
arată el însuși, cauzele acestei mala
dii nu sînt pe deplin clare. Dar el 
stabilește ca un simptom principal 
faptul că „puterea tinde să fie con-* 
fundată cu virtutea și o țară mare- 
este în special susceptibilă ideii că: 
puterea este un semn de favoare 
supranaturală, care i-ar conferi o 
responsabilitate asupra altor țări". 
Desigur, dată fiind formația sa, J. W.I 
Fullbright este înclinat să vadă drept 
cauză a fenomenelor care-1 îngrijo
rează np condițiile social-economice’’ 
ale imperialismului, ci în primul 
rînd modul greșit în care se evaluea
ză situațiile și se aplică deciziile pri
vind politica oficială. Aceasta duce la 
eșecuri în serie și senatorul, care 
preconizează la rîndui său o politică 
activă externă, dar eliberată de 
mituri și acomodată noilor realități 
internaționale, nu-și economisește 
verva pentru a critica ceea ce con
sideră pe cît de demodat, pe atît 
de păgubitor pentru prestigiul și in
fluența Statelor Unite. Surprinzînd 
cu fapte elocvente contradicția fla
grantă dintre afișarea unor principii; 
adeseori cu pretenții misionare, și 
realitate, cartea reamintește rădăci-. 
nile politicii americane de interven
ție : „Doctrina Monroe" și corolarul 
ei formulat la începutul secolului de
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In cîteva rînduri |
• Echipa franceză de rugbi Beziers 

a jucat ieri la Cluj cu formația lo
cală . Agronomia. Scorul 14—6 (8—3) 
pentru francezi.

• Celebrul ciclist francez Jacques 
Anquetil a reușit să stabilească, pe 
velodromul Vigorelli din Milano, un 
nou record mondial în proba de o 
oră, . cu performanța ■. de 47,494 .km. 
Vechiul record, deținut, din anultl958 
de Roger Riviăre, era de 47,347 km.
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• Aseară, la Budapesta, în cam
pionatul european de fotbal inter- 
țări, Ungaria — R. D. Germană 3—1 
(1—0). Toate cele 3 goluri ale învin
gătorilor le-a marcat Farkaș.

• Rezultate din „Cupa orașelor 
tîrguri" la fotbal: La T 
mația iugoslavă Partizan
5—1 (1—1) echipa bulgară Lokomotiv 
Plovdiv. La Geneva, echipa F.C. 
Servette Geneva a terminat la ega
litate 2—2 (2—1) cu formația vest- 
germană Mtinchen 1860. La Anvers, 
formația turcă Goztepe Izmir a în
vins cu 2—1 (0—1) pe R.C.F. Anvers.

• Pe stadionul olimpic, din Ber
linul occidental, selecționata de fot
bal a R. F. a Germaniei a întrecut 
reprezentativa Franței cu scorul de 
5—1 (1—0).

’) Prospects for the West, Harvard 
University Press, Cambridge, Massa- 
chusets, 1963.

2) Myths and Realities in American 
Foreign Policy and Domestic Affairs, 
Random House, New York.

Theodore Roosevelt, care pretindea 
că viitoarele intervenții astfel sanc
tificate ar fi nici mai mult nici mai 
puțin decît o „povară" și chiar o 
„obligație" care ar decurge din 
„echitatea internațională". „Tutela- 
jul democrat", prin intermediul infan
teriei marine nord-americane. a avut 
drept urmare, între altele, instau
rarea „dictaturii brutale și mistice" 
în Haiti și teroarea sălbatică, timp de 
trei decenii, a lui Trujillo în Repu
blica Dominicană. Dar „principiul 
neintervenției, oricît de învechit li 
s-ar părea unor oficialități din 
Statele Unite, rămîne vital și perti
nent pentru America Latină".

Unele din paginile cele mai intere
sante sînt cele în care senatorul ex
plică evoluția sa. motivele care l-au 
îndemnat să-și revizuiască poziția 
anterioară șl care, în cele din urmă, 
l-au determinat să critice public Ad
ministrația : folosirea universități
lor de către C.I.A., declinul rolului 
Senatului, care nu este consultat în 
probleme capitale cum a fost „criza 
rachetelor" (1962) sau e pus în situa
ția de a sprijini acțiuni fără a cu
noaște realitatea (intervențiile în Re
publica Dominicană și Vietnam), de
cepția pentru faptul că „începe să 
se confunde o mare putere cu pu
terea nelimitată și o mare răspundere 
cu răspunderea totală".

„Mă îndoiesc — subliniază Full
bright — că vreo țară a realizat o 
măreție durabilă printr-o politică ex
ternă de forță, dar este cert că multe 
s-au ruinat cheltuindu-și energiile în 
aventuri externe, în timp ce bazele 
lor interne s-au deteriorat"

Punîndu-și ca scop să se refere 
la principalele tabu-uri, J. W. Full
bright este poate primul om politic 
cunoscut, aparținînd caruselului pu
terii, care îndrăznește să aducă în 
dezbatere problema caracterului pro
cesului revoluționar care se desfă
șoară în lume, cursul său ireversibil 
în Asia, Africa, America Latină. 
„Confruntați cu revoluțiile sociale, 
noi, americanii, sîntem handicapați 
emoțional și intelectual în trei pri
vințe : mai întîi. de faptul că noi 
înșine sîntem o societate nerevolu- 
ționară ; în al doilea rînd. de absența 
unul simțămînt’ de evaluare pentru 
mișcările revoluționare ; și în al țtrei- 
lea rînd, de mitologia noastră națio
nală, cultivată în cuvintările de la 
4 iulie (Ziua Independenței) și de 
abile publicații care susțin că revo
luția noastră (1776) a fost cea „adevă- 
rată‘‘ și trebuie să fie o sursă de 
inspirație pentru fiecare mișcare re
voluționară din lume". Metodele de 
tipul „Alianței pentru progres" nu 
pot preveni revoluțiile, cu atît mai 
mult cu cît soluțiile de tip capita
list sînt tot mai larg considerate ca 
falimentare în țările „lumii a treia". 
Diametral opus comunismului, sena
torul are totuși realismul de a 
afirma despre comunism că „este 
o doctrină a justiției sociale", 
că „unele țări o duc mai bine 
sub conducerea comunistă decît 
sub regimurile anterioare". Un 
spațiu amplu este consacrat demon
strării că eșecurile vor continua atît 
timp cît concepția despre comunism 
va fi privită printr-o „prismă defor
matoare prin care noi vedem pro
iecțiile propriilor noastre gînduri în 
locul realității".

Abordînd problemele mișcării re
voluționare în America Latină, Full
bright notează, totodată, eșecul po
liticii anti-cubane. El explică citito-

mii", 
barea 
cane față de China 
buie să fie tratată ......... ..........
respectat al comunității mondiale".

Războiul din Vietnam a avut drept 
victimă „marea societate", a distras 
atenția de la rezolvarea probleme
lor interne, a ridicat nivelul tensiu
nii, al neliniștii, a făcut să crească 
spiritul belicos în rîndui unor stra
turi ale populației, a divizat și tul
burat poporul american ca nici un 
alt război din secolul XX. Asupra a- 
cestor aspecte se apleacă îndeaproa
pe Fullbright în partea finală a căr
ții. în dorința de a se reconstrui 
„puntea dintre poporul american și 
guvernul său, care se află într-o si
tuație absolut critică pentru tăria și 
sănătatea .societății noastre". Adresîn- 
du-se adepților forței, cartea subli
niază: „Istoria sugerează că o solu
ție militară, oricît de promițătoare 
ar fi azi, va duce mîine la dezastru, 
în timp ce un curs, spre conciliere, 
care pare întotdeauna atît de dificil, 
este singura promisiune demonstrată 
de a fi în stare să se ajungă la o 
pace trainică și onorabilă".
' „Dacă vom, acționa, vom putea 
Infringe pericolele aroganței pu
terii. Aceasta va implica, fără 
îndoială, pierderea unor lauri, 
dar va fi un preț ce merită 
să fie plătit pentru eventuala 
recompensă, care este fericirea Ame
rica și pacea lumii". Cu aceste cu
vinte se încheie cartea, prin care au
torul definește poziția sa în proble
me cardinale și, implicit, un profil de 
curaj ce înfruntă pe toți cei care 
în Statele Unite încearcă să-i „ră
sucească" mîinile. Cartea lui Full
bright este un indiciu al deplasări
lor care au loc în opinia publică din 
S.U.A.

Eugen PREDA



viața internațională^_____
La 0. N. U. continuă 
dezbaterile generale

Delegația C.C. al
P.C.R. în Danemarca

Congresul Partidului
Democrat din Guineea

RAPORTUL PREZENTAT DE SEKU TURE

NEW YORK 27. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : In ședința de marți după- 
amiază a Adunării Generale a 
O.N.U. au luat cuvîntul reprezen
tanții unor state mici r- Ecuador, 
Luxemburg și Volta Superioară — 
care, prin problemele ridicate, au 
demonstrat în mod implicit apor
tul crescînd pe care aceste state în
țeleg să-1 aducă în dezbaterile de 
politică internațională.

Julio Prado-Vallejo, ministrul 
afacerilor externe al Ecuadorului, a 
declarat că alegerea noului pre
ședinte constituie un indiciu îmbu
curător al colaborării dintre Est și 
Vest și și-a exprimat speranța în- 
tr-o activitate rodnică a sesiunii. El 
a arătat că delegația țării sale so
cotește necesar ca Adunarea Gene
rală să-și reafirme poziția de con
damnare a cursei înarmărilor, re- 
ferindu-se în această ' privință la 
tratatul de denuclearizare a Ame- 
ricii Latine, care susține principiul 
folosirii largi a energiei atomice în 
scopuri pașnice. Vorbitorul a cerut 
lichidarea prăpastiei dintre națiu
nile bogate și cele sărace și a de
clarat că asistența economică nu 
trebuie să însemne amestec în afa
cerile interne ale statelor cărora le 
este oferit acest ajutor.

Ministrul afacerilor externe al 
Luxemburgului, Pierre Gregoire, a 
declarat că poporul vietnamez tre
buie lăsat să-și hotărască singur 
soarta, fără amestec din afară, și a 
exprimat apoi părerea că situația 
din Orientul Apropiat nu se poate 
normaliza decît cu respectarea in
tereselor legitime ale tuturor state
lor din această regiune.

Statornicirea unei păci trainice 
pe baza aplicării principiului 
coexistenței pașnice între toate na
țiunile, colaborarea internațională 
largă în vederea combaterii feno
menului subdezvoltării economice, 
adaptarea structurii Națiunilor U- 
nite la noile realități — acestea 
sînt sarcinile cele mai importante 
care stau în fața Adunării Gene
rale, a declarat conducătorul dele
gației Voltei Superioare, Malick 
Zarome, ministru al afacerilor ex
terne. El a cerut încetarea imediată 
a bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam ca prim pas pentru crea
rea unui climat propice tratativelor 
de pace, retragerea trupelor străine, 
precum și organizarea unui refe
rendum în Vietnamul de sud pen
tru ca populația să se pronunțe în 
problema reunificării. Vorbitorul a 
condamnat cu tărie politica rasistă 
a autorităților de ia Pretoria.

Primul vorbitor în ședința de 
miercuri dimineața a Adunării 
Generale ă O.N.U. a fost mi
nistrul afacerilor externe al Ar
gentinei, Nicanor Costa Mendez, 
care, după ce și-a exprimat satis
facția față de alegerea noului pre
ședinte, a trecut în revistă unele 
probleme internaționale actuale, 
stăruind în special asupra neproli- 
ferării armelor atomice și dezvol
tării economice insuficiente a țări
lor lumii a treia. Pronunțîndu-se 
pentru un tratat de neproliferare 
care să stabilească o repartizare 
echitabilă a răspunderilor și obli
gațiilor între puterile nucleare și 
cele nenucleare, și care să nu im
pună restricții asupra folosirii paș
nice a energiei atomice, deoarece 
aceasta ar însemna ..acceptarea 
unei noi forme de dependență și 
subordonare", el a subliniat în con
tinuare că America Latină este în 

Intilnirea lui U Thant cu miniștrii de externe 
ai Franței, Angliei, S. U. A. și U. R. S. S.

prezent un teritoriu denuclearizat, 
exemplul său putînd fi urmat și de 
alte continente.

Salutînd alegerea lui Corneliu 
Mănescu, -reprezentantul - unei - țări 
pentru care poporul nostru nutreș
te sentimente de adîncă prietenie", 
ca președinte al actualei sesiuni, 
Doudou Thiam, ministrul afacerilor 
externe al Senegalului, după ce a 
evidențiat necesitatea unei co
existențe pașnice active exprimată 
printr-o cooperare multilaterală, a 
criticat insuficienta atenție care se 
acordă problemelor dezvoltării. El 
a arătat că numai pentru războiul 
din Vietnam, S.U.A. cheltuiesc anual 
27 miliarde dolari, în timp ce pen
tru îmbunătățirea situației țărilor 
insuficient dezvoltate ar ajunge 30 
miliarde , dolari. Problema vietna
meză trebuie rezolvată de către 
poporul vietnamez însuși —: a spus 
vorbitorul, care ș-a asociat la 
cererea de încetare a~ bombarda
mentelor americane — condiție 
susceptibilă de a favoriza tratati
vele în această problemă. în ce 
privește Orientul Apropiat, delega
tul senegalez a accentuat necesita
tea ca ambele părți în conflict să 
adopte poziții realiste, renunțînd la 
tot ce ar putea fi considerat extre
mism.

Guvernul canadian apreciază 
alegerea noului președinte ca o re
cunoaștere a „contribuției de sea
mă pe care o aduce România în 
problemele internaționale", a de
clarat Paul Martin, ministrul afa
cerilor externe al Canadei. El a 
susținut prbpunere'a de a se orga
niza periodic ședințe ale Consiliu
lui de Securitate la nivelul miniș
trilor de externe. „Nu am nici cea 
mai mică îndoială; a spus condu
cătorul delegației canadiene, refe- 
rindu-se la conflictul din Vietnam—• 
că primul pas trebuie să fie înce
tarea bombardamentelor asupra 
Vietnamului de nord. Orice încer
care de a aduce părțile la masa 
tratativelor este sdrtită eșecului a- 
tila timp cît nu se pune capăt 
bombardamentelor.- Unei asemenea 
măsuri trebuie să i se acorde cea 
mai urgentă prioritate dacă există 
dorința începerii procesului de de- 
zescaladare și a deschiderii ușii în 
vederea negocierilor". Vorbitorul 
a mai subliniat între altele că 
O.N.U. nu își poate manifesta 
.întreaga capacitate de rezolvare a 
problemelor internaționale atît 
timp cît China populară, care re
prezintă o mare parte a populației 
globului, nu își va ocupa locul ce 
i se cuvine în acest for. Referitor 
la Orientul Apropiat, el a' repetat 
poziția expusă în cuvîntarea pe 
care a rostit-o la sesiunea extraor
dinară a Adunării Generale — 
retragerea trupelor izraeliene, înce
tarea stării de beligerantă, dreptul 
de liberă trecere prin căile mariti
me internaționale.

A luat apoi cuvîntul Abdulrahim 
Abby Farah, reprezentantul per
manent al Somaliei la O.N.U.

★
în cursul după-amiezii de, marți 

s-a desfășurat o nouă ședință a Bi
roului Adunării Generale. S-a ho- 
tărît să se recomande ca proiectul 
sovietic de rezoluție cu privire la 
interzicerea folosirii armelor nu
cleare să fie discutat în Comitetul 
politic, iar proiectul cu privire la 
definirea agresiunii, în Comitetul 
juridic.

Președintele 
Adunării Generale, 
Corneliu Mănescu, 

a primit vizita 
lui Dean Rusk

NEW YORK 27. — (Agerpres). 
Miercuri dimineața, președinte
le Adunării Generale a O.N.U., 
Corneliu Mănescu, a primit la se
diul O.N.U. vizita secretarului De
partamentului de Stat al S. U. A., 
Dean Rusk. Au fost abordate, în- 
tr-o atmosferă cordială, probleme 
ale actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. Secretarul de 
stat american a fost însoțit de Art
hur Goldberg, reprezentantul per
manent al S.U.A. la Națiunile 
Unite.

★
La prînz, Corneliu Mănescu și 

secretarul general U Thant au par
ticipat'la un dejun oferit de dele
gația Somaliei la actuala sesiune. 
Au luat parte șefii unor delegații a- 
fricane și alte personalități oficiale.

Sosirea la Roma a 
ministrului comerțului 
exterior al României

ROMA 27 (Agerpres). — Miercuri 
după-amiază a sosit la Roma 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior al României, care, 
la invitația ministrului comerțului 
exterior al Italiei, Giusto Tolloy, 
face o vizită oficială în această 
țară. Pe aeroportul „Leonardo da 
Vinci" oaspetele român a fost sa
lutat de ministrul comerțului ex
terior al Italiei, de funcționari su
periori din Ministerul Comerțului 
Exterior italian și din Ministerul 
Afacerilor Externe. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, dr. Ion Radu, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
României la Roma, Ion Berechet, 
șeful reprezentanței comerciale' a 
țării noastre la Roma, funcționari 
ai ambasadei și misiunii economice 
române.

Ministrul român, însoțit de cola
boratori, a făcut o vizită la Confe
derația generală a industriei italie
ne (Confindustria), unde a fost sa
lutat de ing. Enrico Minola, vice
președinte, și dr. Franco Mattei, 
vice-secretar general al Confin- 
dustriei. Erau prezenți industriași, 
reprezentînd diferite firme italiene. 
Oaspetele român a vorbit cu acest 
prilej despre dezvoltarea multila
terală a economiei românești și 
posibilitățile concrete de intensifi
care a relațiilor economice dintre 
cele două țări. Ing. Minola a decla
rat că există posibilități reale pen
tru dezvoltarea unei cooperări re
ciproc avantajoase.

în timpul șederii sale în Italia, 
ministrul comerțului exterior al 
României va avea întrevederi și va 
purta convorbiri cu omologul său și 
cu alți conducători ai vieții de stat 
și economice italiene privind pers
pectivele de dezvoltare a relațiilor 
economice româno-italiene. Cu a- 
cest prilej se vor semna și protoco
lul comercial și listele de mărfuri 
pe anul 1968 dintre România și 
Italia.

COPENHAGA 27 (Agerpres). — 
Delegația C.C. al P.C.R., condusă 
de tovarășul Leorite Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., care, la in
vitația C.C. al P.C. din Danemar
ca, face o vizită în această țară, a 
fost în zilele, de .26 și 27 septem
brie oaspetele organizațiilor de 
partid din orașele Aarhus și Aal
borg. Membrii delegației au vizitat

VIZITA TOVARĂȘULUI
MAXIM BERGHIANU ÎN R. P. UNGARĂ

BUDAPESTA 27 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului' de Stat al 
Planificării, Maxini Berghianu, 
care se află în Ungaria la invitația 
lui Imre Pârdi, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării al 
R. P. Ungare, a vizitat în zilele de

agențiile
de presă transmit:

0 întîlnire a reprezentanților Pakistanului și Indiei, 
însărcinați cu examinarea problemelor stabilirii liniei de demarcație în cîteva 
zone ale graniței dintre Pakistanul de răsărit și statul indian Bengalul de vest, 
a avut loc la Dacca. Participanții au căzut de acord ca într-un termen cît 
mai scurt să definitiveze linia de demarcație în regiuiiea Chilahati și să sta
bilească semnele de graniță în alte cîteva porțiuni ale frontierei.

Un fotoreporter i-o surprins pe 
acești doi membri ai Ansamblu
lui de cîntece și dansuri „Cio- 
cîrlia" în orașul englez Nottin
gham, lîngâ un afiș care anun- 
fâ spectacolele artiștilor ro

mâni

;

unități industriale, agricole și co
merciale, Universitatea și primăria 
din Aarhus și Uniunea agriculto
rilor din Aalborg, s-au întîlnit cu 
activul organizațiilor de partid din 
cele două orașe.

în timpul vizitei, delegația a fost 
însoțită de Alfred Jensen, Per Cris- 
tensen și Villy Fuglsang, membri 
ai Biroului Politic, secretari ai C.C. 
al P.C. din Danemarca.

26 și 27 septembrie Institutul de 
cercetări agricole al Academiei de 
științe a R. P. Ungare, uzina de 
prelucrare a aluminiului din ora
șul Szekesfehervăr, precum și une
le obiective turistice din jurul la- 

, cului Balaton.

Procesul Debray. Prima șe
dință a procesului înscenat publicistu
lui francez Regis Debray și altor cinci 
coâcuzați s-a desfășurat marți la Ca- 
miri în condițiile încălcării flagrante a 
regulilor de procedură. Astfel, imediat 
după citirea de către președintele tri
bunalului a pieselor aflate în dosarul 
de instrucție, a luat cuvîntul procu
rorul, colonelul Emberto Iriarte Paz. 
Aceasta, în timp ce legile boliviene 
prevăd ca rechizitoriul să fie rostit în 
urma dezbaterilor. Procurorul, reluînd 
acuzațiile aduse lui Debray, că ar fi 
implicat în mișcarea de partizani din 
Bolivia, a cerut pedeapsa maximă.

Normalizarea relațiilor 
algeriano-congoleze. Guvernul 
Algeriei a aprobat, miercuri, numirea 
lui Martin Ipota ca ambasador al 
Congoului (Kinshasa) la Alger. De
cizia de normalizare a relațiilor diplo
matice dintre cele două țări a fost 
adoptată după trei ani de negocieri. 
(Relațiile diplomatice dintre Algeria 
și Congo fuseseră rupte în 1964, cînd 
Chombe era încă prim-ministru în 
Congo).

CONAKRY 27 (Agerpres). — în 
cadrul lucrărilor celui de-al 8-lea 
Congres al Partidului Democrat 
din Guineea, Seku Ture, secretarul 
general al partidului și președinte
le republicii, a prezentat un amplu 
raport politic. El a subliniat că 
după ce a devenit un stat indepen
dent, anticolonialist, Guineea pă
șește astăzi pe calea progresului

FRANȚA: ÎNAINTEA CELUI 
DE-AL DOILEA TUR DE 
SCRUTIN

PARIS 27 (Agerpres). — în- 
trucît la primul tur al alege
rilor cantonale desfășurate dumi
nică au fost aleși 1104 consilieri 
generali, duminica viitoare se va 
vota doar pentru 605 mandate ră
mase în balotaj. în prezent se fac 
ample pregătiri pentru al doilea 
tur, încheindu-se numeroase acor
duri electorale la nivel departa
mental între candidații comuniști 
și cei ai Federației Stîngii Demo
crate și Socialiste. După cum se 
știe, aceste acorduri prevăd ca la 
al doilea tur voturile alegătorilor 
celor două formații să fie date a- 
celui candidat care a obținut cel 
mai mare număr de voturi la pri
mul tur.

0 declarație a Comitetu
lui tripartit pentru restabili
rea situației din Yemen Pr°- 
pune convocarea unei conferințe a li
derilor politici, șefilor de triburi și 
intelectualilor din Yemen. Scopul con
ferinței — crearea unei alianțe a tri
burilor adverse, încetarea ostilităților 
dintre ele și realizarea unui acord 
pentru soluționarea problemei yeme- 
nite într-o manieră care să asigure 
stabilitatea internă a țării.

Populația Australiei, po
trivit datelor statistice publicate de 
guvernul țării, a fost la 1 iulie a. c. 
de 11 750 000 locuitori. 

Declarațiile lordului Chalfont, vorbind în fața Adunării 
Consultative a Consiliului European de la Strasbourg, lordul Chalfont, minis
tru de stat britanic în Ministerul Afacerilor Externe, a pledat insistent 
pentru aderarea Angliei la Piața comună. El a reafirmat tezele după care 
prin admiterea Angliei în Comunitatea Economică Europeană, Europa oc
cidentală ar beneficia de avantaje pe plan politic, economic și, mai ales, 
tehnologic și a respins unele argumente, enunțate mai ales în Franța, după 
care Anglia „nu este suficient de europeană".

social și a păcii. Referindu-se la 
actuala situație internațională, 
Seku Ture a arătat că ea evoluează 
în cadrul luptei dintre forțele pro
gresului și cele ale reacțiunii. 
Guineea, a precizat el, ca membră 
a Organizației Unității Africane, 
depune eforturi pentru a contribui 
la întărirea unității continentului.

în ceea ce privește dezvoltarea 
economică a țării, președintele re
publicii a declarat că un factor 
foarte important în această pri
vință îl constituie planificarea ști
ințifică a economiei, aceasta cores- 
punzînd năzuințelor spre progres 
ale poporului Guineei. Vorbitorul 
a subliniat că, în prezent, toate e- 
forturile sînt concentrate spre în
deplinirea sarcinii de sporire a 
producției.

Un alt capitol al raportului s-a 
referit la problemele organizatorice 
ale partidului. In numele Biroului 
Politic, Seku Ture a propus con
gresului lărgirea numărului. de 
membri ai acestui organism de la 
15 la 25 de persoane și a recoman
dat ca șapte din aceștia să consti
tuie Comitetul Executiv al Revolu
ției, din care ar urma să facă parte 
secretarul general al partidului și 
șase comisari politici.

La lucrările congresului iau par
te 2 000 de delegați și oaspeți de 
peste hotare. Din partea C.C. al 
Partidului Comunist Român parti
cipă o delegație condusă de Petre 
Blajovici, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.

COMUNICAT COMUN 
BULGARO-SUDANEZ
SOFIA 27 (Agerpres). — „Rela

țiile dintre Bulgaria și Sudan se 
dezvoltă în spiritul prieteniei, res
pectului reciproc și al egalității în 
drepturi, existînd posibilități fa
vorabile extinderii lor în continua
re" — se spune în comunicatul re
feritor la vizita făcută în R. P. 
Bulgaria de Ismail Al-Azhari, pre
ședintele Consiliului Suprem de 
Stat al Sudanului.

In ceea ce privește problemele 
Internaționale abordate în cursul 
convorbirilor oficiale bulgaro-su- 
daneze, comunicatul arată că a fost 
examinată situația din Orientul 
Mijlociu, fiind subliniată necesita
tea înlăturării consecințelor con
flictului arabo—izraelian. Părțile 
au condamnat agresiunea america
nă în Vietnam, precum și orice for
mă de amestec imperialist și colo
nialist în treburile interne ale sta
telor africane.

La Sofia au început con
vorbirile de partid bulgaro- 
finiandeze. La convorbiri parti
cipă o delegație a C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar condusă de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, și delegația C.C. al Partidului 
Comunist din Finlanda, condusă 
Viile Pessi, secretar general al C.C. 
al P. C. din Finlanda, care se află 
în vizită în capitala R. P. Bulgaria.

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U.,
U Thant, s-a întîlnit marți seara cu 
miniștrii afacerilor externe ai
Franței. Marii Britanii, Statelor U- 
nite și Uniunii Sovietice în cadrul 

, unui dineu oferit în cinstea lor. Un 
purtător de cuvînt al O.N.U. a de
clarat că „în cursul dineului, secre
tarul general a abordat mai multe 
subiecte de un interes primordial 
pentru toți cei interesați, care au

fost discutate fără formalism, des
chis și amical. Printre aceste 
subiecte figurau : Orientul Mijlo
ciu, Cipru și reuniunile particulare 
ale Consiliului de Securitate la ni
velul miniștrilor afacerilor exter
ne". Răspunzînd la întrebările zia
riștilor, purtătorul de cuvînt a a- 
dăugat că . U Thant .„este foarte sa
tisfăcut" de convorbirile ce s-au 
desfășurat și a precizat că a fost 
vorba de „convorbiri exploratorii".

INUNDAȚII CATASTROFALE

ÎN MEXIC

• PESTE UN MI1I0N DE SINISTRAȚI

Potrivit știrilor transmise de 
agenția France Presse, în nordul 
Mexicului se află în prezent peste 
un milion de sinistrați, ca urmare 
a inundațiilor provocate de trece
rea uraganului „Beluah". Se anun
ță că nivelul fluviului Rio Grande 
a crescut cu 5 metri, suprafețe în
tinse fiind acoperite de ape. întrea
ga vale a acestui fluviu s-a trans
format într-o vastă mare interioa
ră în timp ce nivelul apelor crește,

ploile cad fără întrerupere. Marea 
autostradă care leagă Mexico City 
de coâș.ta Pacificului a fost inun
dată. De asemenea, arată agenția 
citată, 20 de localități din statul 
Guerrero se află sub apă, iar alte
le, în statul Michoacan, sînt izolate 
de restul țării.

în capitala Mexicului, întreaga 
parte estică a orașului este inun
dată și .numeroase case amenință să 
se prăbușească. Agenția France 
Presse arată că au fost semnalate 
primele cazuri de paludism și febră 
tifoidă. Autoritățile consideră si
tuația ca fiind „dezastruoasă" în 
cea mai mare parte a teritoriului 
mexican.

(Urmare din pag. I)

șini, de automobile, locomo
tive electrice etc. Orașul pre
zintă o imagine a marilor 
realizări dobîndite de întrea
ga Gruzie în cei 50 de ani 
de la Marea Revolujie din 
Octombrie. Astăzi industria 
republicii produce într-o săp- 
tămînă mai mult decît într-un 
an întreg înainte de revolu
ție, iar centralele ei electri
ce dau de 35 de ori mai 
multă energie ' electrică1 decît 
în trecut. In Gruzia, 'numai 
în ultimii doi ani au fost cons
truite și puse în funefiune 
peste 240 de întreprinderi 
industriale și secții ale unor 
uzine mari. >

Arhitectura orașului vechi se 
caracterizează prin linii sobra 
și un simț artistic deosebit. 
Pe coastele abrupte de sub 
zidurile cetății Narikala, care 
a dominat orașul timp de 15 
secole apărîndu-l de năvăli
tori, casele, cu balcoane de
corate cu sculpturi, sînt așe
zate în terase, ca niște cui
buri ide rîndunele. Alături de 
ele s-au ridicat în anii pu
terii sovietice mii de blocuri 
de locuit — orașul nou — 
cu edificii impunătoare pen
tru instituții publice, cu străzi 
asfaltate, drepte și largi, a- 
șezate în amfiteatru. Albia 
rîului Kura a fost îndreptată, 
malurile căptușite cu granit

și unite prin poduri impună
toare.

Printr-un funicular special 
Tbilisi este legat de vîrful 
muntelui Mfatsminda, de unde 
se deschide o panoramă u- 
nică asupra orașului și asu
pra crestelor munților. Gaucaz, 
veșnic acoperite cu zăpadă. 
La poalele muntelui respectiv 
se întinde un parc cu o ve
getație luxuriantă și mereu

studio de coregrafie, nume
roase muzee dau o ima
gine a intensei vieți cultu
rale care pulsează aici.

Ca expresie a bogăției 
Gruziei în podgorii și pome- 
turi, la Tbilisi există un Ins
titut de cercetări pomicole, 
viticole și vinicole, care re
zolvă pe cale științifică pro
blemele ridicate de practică. 
Pe baza metodelor elaborate

priceperea, vioiciunea și deo
sebita ospitalitate a acestui 
popor al cărui talent și-a pus 
pecetea pe toate realizările 
sale din trecut și prezent.

★
Ca specialist în problemele 

pomiculturii și viticulturii, 
m-au interesat în mod firesc 
realizările obținute în Uniunea 
Sovietică în acest domeniu. 
Am vizitat unele institute din

Meridiane 
sovietice

proaspătă, cu trepte de gra
nit care coboară spre piscine 
ce scinteiază în lumina unor 
faruri multicolore. Este, locul 
preferat de recreere al lo
cuitorilor orașului.

Tbilisi este și centrul vieții 
culturale și științifice a Gru
ziei. Aici se află Academia 
de Științe a ■ R.S.S. Gruzine, 
Academia de Științe Agricole 
și- aproape 200 de diferite 
instituții științifice. Un teatru 
de operă și balet, mai multe 
teatre de artă dramatică, un

de acest institut, Gruzia pro
duce renumite vinuri seci 
(Tsinandali, Saperavi, Teliani 
și altele), licoroase (Tetra) și 
spumoase (Atenuri), precum și 
vestitele coniacuri gruzine ; 
aceste produse au fost dis
tinse cunumeroase medalii 
de aur și argint la concursurile 
internaționale.

Vizita prin orașul Tbilisi și 
împrejurimile sale ne-a per
mis să descoperim nu numai 
frumusețile capitalei gruzine 
ci să cunoaștem hărnicia,

împrejurimile Moscovei și o- 
rașului Tbilisi, printre care In
stitutul de cercetări, pomicole 
de la Biriuleovo. înzestrat cu 
vaste și variate plantații de 
pomi și arbuști fructiferi, do
tat cu laboratoare moderne 
și cu aparatură perfecționată, 
utilaje și mașini, institutul este 
un centru important de -cer
cetare științifică și de asis
tență practică de mare pres
tigiu în lumea specialiștilor. 
Din discuțiile purfate cu co
laboratori ăi acestui institut

ca și ai altor institute, am 
aflat că specialiștii sovietici 
au creat în ultimii ani nu
meroase soiuri noi de fructe, 
rezistente la ger, care au per
mis împingerea mult spre 
nord a granițelor cultivării 
caisului, piersicului, cireșului 
și altor pomi fructiferi. Fondu- n 
rile sporite alocate de stat, ■ 
mecanizarea sistematică a Iu- B 
crărilor și îmbunătățirea meto- H 
delor de organizare a mun- B 
cii au făcut ca suprafața H 
plantațiilor de pomi fructi
feri să crească în Uniunea 
Sovietică de la 665 000 hec
tare în 1917 la peste 3,5 
milioane în prezent.

Oamenii de știință sovie
tici care au avut prilejul să 
viziteze țara noastră mi-au 
vorbit elogios despre studiile 
pe care le întreprind cerce
tătorii români și . realizările 
dobîndite de ei în sectorul 
horticol și viticol. Mulți cer
cetători, mai ales tineri, și-au 
exprimat dorința de a studia 
îndeaproape problema valo
rificării la noi în. țară a te
renurilor în pantă prin plan
tații de pomi, selecția și 
crearea soiurilor noi de pomi, 
precum și alte probleme.

Primirea caldă ce ni s-a 
făcut, discuțiile purfate și 
manifestările la care am par
ticipat au demonsirat o dată 
mai mult caracterul construc
tiv al schimburilor de expe
riență și al legăturilor de 
prietenie în continuă întărire 
dintre cercetătorii români și 
cei sovietici.

Ziarul spaniol „S.P." 
a acuzat C.I.A.de a fi im- 
pus închiderea unei fabrici de 
mașini agricole care exporta trac
toare în Cuba. Situată în orașul 
Sevilla, uzina Saca, asociată în
treprinderii americane „Interna
tional Harvester", a fost închisă, 
afirmă ziarul, de către firma din 
Chicago. „C.I.A. este cea care a 
obligat uzina să-și închidă por
țile și a pus pe drumuri o mic 
de muncitori. C.I.A. folosește ori
ce mijloace, chiar cu riscul de a 
ruina o ramură a industriei spa
niole" — conchide ziarul.

Intrarea în funcțiune a 
Centrului de televiziune de 
la Ulan Bator. Cu acest Prilei a 
avut loc un miting al oamenilor muncii 
din capitala R. P. Mongole, la care 
au participat J. Țedenbal, prim-se
cretar al C.C. al P.P.R.M., președinte
le Consiliului de Miniștri, J. Sambu, 
președintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular, și alți conducători de partid 
și de stat.

La Bruxelles s-a înche
iat întîlnirea miniștrilor a- 
griculturii din țările C.E.E. 
După cum relevă agenția U.P.I., mi
niștrii au eșuat din nou în acțiunea lor 
de soluționare a unor probleme privi
toare la politica comună a prețurilor 
pentru produsele agricole.
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