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Cum izbutim să

Prima parte a articolu
lui a apărut în „Șcînteia" 
Nr. 7476 din 28 septembrie 
a.c. sub titlul: „Steaua po- 
lară".

unui număr mai

„Inițiativa cu

Prin panopticum?

Anchetă realizată 
Adrian MITESCU 
și Ion CIUCHI

cădea în 
rătăci ? 

suprave- 
fiecare

_ . »J
Se elaborează un 
un cod restrictiv 

drept țel să evite 
tînărului cu orice

capacități 
de

în tot timpul vizitei, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii salută cu a- 
plauze și urale pe oaspeți, expri- 
mînd sentimentele de prietenie fră
țească ce leagă cele două țări și 
popoare.

Tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu răspund ovații
lor mulțimii, schimbă cu muncito
rii călduroase strîngeri de mină.

Control de calitate, la „Electro 
putere“-Craiova

felul; nu prea au de unde să-și 
procure păpuși, ceramică tradiționa
lă, îndeosebi colorată, căni, ulcioare, 
farfurii din Maramureș, Moldova și 
Ardeal ; sînt mult căutate produsele 
din lemn cu încrustături metalice, mai 
ales cele executate în regiunea 
Hunedoara, ouăle încondeiate în Bu
covina, țesăturile făcute din păr de 
capră în zona Argeșului, țesături și 
articole de port specifice unor centre 
din regiunea Bacău. Multe asemenea 
piese lipsesc nu pentru că nu ar 
avea cine să le facă. Dimpotrivă ! 
Dar în calea meșterilor populari a- 
par o serie de bariere artificiale.

nieri au oferit oaspeților buchete 
de flori.

Au fost de față Gheorghi Bog
danov, ambasadorul Bulgariei la 
București, și membrii ambasadei.

(Agerpres)

Pe Valea
Mureșului

de 
Ea îi îndepărtează 
esența vieții. Și le 
aroganța, aerul de 
ritate abia ascuns.

La rîndul lor, 
ti se. pare că niciodată lu
mea n-a avut atît de mul' 
de furcă cu tineretul. C' 
generațiile vechi, în tot ca 
zul mai bune, aveau o ado 
lescență romantică și îna 
ripată, în timp ce tinerii 
de azi și-au pierdut senti
mentul, au devenit cinici.

La Combinatul de indus
trializare a lemnului din Rîm- 
nicu Vîlcea a intrat în pro
ducție, înainte de termen, a 
doua secție de furnire estetice, 
prevăzută în planul de dezvol
tare al acestei unități. Prin in
trarea în funcțiune a acestei 
secții, capacitatea de produc
ție a combinatului la acest 
sortiment se dublează. Furni
rele din nuc, paltin, stejar și 
din alte esențe realizate aici 
sînt destinate fabricilor de 
mobilă din țară, precum și 
exportului.

Au început probele teh
nologice la noua fabrică de 
celuloză construită în etapa a 
2-a de dezvoltare a Combina
tului de celuloză și hîrtie din 
lunca Sucevii. Noua unitate 
are întregul proces de pro
ducție complet automatizat. 
Fabrica va produce anual 
60 000 tone celuloză, care vă 
fi folosită la producerea hîr- 
tiei Kraft subțire sau crepona
tă, necesară confecționării de 
saci.

E Tonul îl dau cerințele 

beneficiarului

Puține țări se pot mîndri astăzi cu 
o artă populară autentică, atît de bo
gată ca a noastră. Satele românești, 
păstrînd tradiții venite din vremea 
tracilor și a strălucitoarei culturi da
cice, alcătuiesc zone etnografice vii, 
unde pot fi întîlniți numeroși creatori 
populari stăpîni pe tainele meșteșu
gurilor artistice. Realizate adesea cu 
un excepțional simț al frumosului, 
produsele acestor creatori sînt soli
citate de o mare parte a populației 
pentru valoarea lor utilitară, dar își 
găsesc tot mai mulți cumpărători 
care le apreciază calitățile estetice, 
decorative.

Stimularea acestor valori artistice 
și-a găsit în ultimele două decenii 
un cadru organizat prin activitatea 
caselor creației populare, concursuri, 
bienale de artă populară încheiate cu 
expoziții care pun în lumină talen
tul creatorilor populari. Mulți dintre 
ei au fost atrași să lucreze în coope
rativele de artă populară și arti
zanat.

Nu este folosit însă nici pe departe 
bogatul potențial creator pe care-1 a- 
vem pentru a produce obiecte de artă 
populară autentică în cantitățile ce
rute pe piață. Un sondaj sumar făcut 
de O.N.T. în rîndul străinilor care 
ne vizitează țara a arătat că aceștia 
nu găsesc în magazine decît puține 
covoare lucrate în motive naționale, 
costume populare, împletituri de tot

Joi la amiază, tovarășul Todor 
Jivkov și soția, împreună cu to
varășul Nicolae Ceaușesou și soția, 
au plecat într-o vizită în regiunile 
Cluj și Mureș-Autonomă Maghiară. 
Participă, de asemenea, tovarășii 
Iosif Banc și Mihai Dalea, precum 
și Gheorghi Bogdanov, ambasado
rul R. P. Bulgaria în țara noas
tră.

La Cîmpia Turzii, oaspeții au 
fost întîmpinați de tovarășul Aurel 
Duca, prim-secretar al Comitetului 
regional Cluj al P.C.R., Clement 
Rusu, președintele Sfatului popular 
regional Cluj, de reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, de numeroși oameni ai mun
cii. Tinere fete, îmbrăcate în fru
moase costume naționale, oferă 
oaspeților buchete de flori.

Coloana de mașini se îndreaptă 
spre uzinele „Industria Sîrmei*1 din 
Cîmpia Turzii. Numeroși cetățeni 
ai orașului, fluturînd steaguri ro
mânești.și'bulgare, buchete de flori, 
fac o primire entuziastă conducă
torilor celor două țări vecine și 
prietene.

Directorul general al uzinei, Ion 
Stanatiev, salută cu multă cordiali
tate pe oaspeți, face un scurt isto
ric al dezvoltării uzinei, înfățișea
ză rezultatele și preocupările a- 
cestui harnic colectiv. în fața unei 
machete, directorul expune modul 
de organizare a uzinei, prezintă 
produsele sale, perspectivele de 
viitor.

Tovarășul Todor Jivkov se inte
resează de volumul producției rea
lizată de uzină, de calitatea și ca
racteristicile produselor, de cîștigul 
mediu al muncitorilor.

Sînt vizitate apoi secțiile de oțe- 
lărie, laminorul de profile, secția 
de tras sîrmă, precum și fabrica de 
electrozi.

PLUTELOR...

realitatea începe însă să-ți 
scape și necunoscutele se 
afundă tot mai mult în ne
cunoscut.

Există în pedagogia cu
rentă concepția „monito- 
ratului11, “ 
decalog, 
care are 
contactul 
zonă grevată de noxe mo
rale. Acest cod nu ține, de
sigur, seama de individua
lități, de varietatea și com
plexitatea personalității ti
nerilor. Fiind plăsmuit în 
abstract, el se raportează 
unui tip convențional, a- 
proape inexistent în reali
tate. Dar o dată stabilit a- 
cest cadru, monitoratul nu 
mai are de rezolvat decît 
chestiunea pazei, a unei vi
guroase paze a normativelor 
de restricție. Tînărul devine 
din punct de vedere teore
tic un deținut. Se trage în 
jurul lui un cerc imaginar, 
un fel de zid nevăzut, de 
penitenciar, și orice pas fă
cut în afară se sancționea
ză ca un gest de nesupu
nere, ca un virtual act de 
evadare. Uneori tînărul face 
acest pas conștient, exas
perat de mișcarea îngustă 
in țarcul în care a fost în
chis, chemat de mirajul 
spațiilor exterioare. Alteori 
însă, nepremeditat. Cînd i 
se deschid aripile, el zboară 
și, întocmai ca păsările, 
vede că nu se izbește de 
nici o graniță. Monitorul cu

în numai cîteva luni de la înfiin
țare, fermele agricole de stat s-au do
vedit a fi un cîmp larg de manifestare 
a capacității creatoare a specialiștilor, 
a lucrătorilor permanenți din aceste 
unități. Acest lucru este demonstrat 
și de experiența întreprinderilor cu 
profil zootehnic industrial, în cadrul 
cărora, cu toate că există un proces 
tehnologic precizat, au fost găsite ne
numărate elemente de modernizare, 
au început să fie puse în valoare surse 
importante de mărire a producției și 
beneficiilor.

Ne oprim la întreprinderea agricolă 
de stat Mihăilești, situată în preajma 
Capitalei, al cărei profil se dezvăluie 
de la prima vedere. în hale de ace
lași tip, sute de mii de păsări „domi
ciliate" la parter și etaj sînt deservite 
printr-un sistem de mecanizare și par
țial de automatizare, pe baza unei 
tehnologii modeme. Aici se realizează 
indici înalți mai ales în ceea ce pri
vește productivitatea muncii. O sin
gură îngrijitoare are de recoltat anual 
980 mii ouă, dar multe dintre ele de
pășesc granița unui milion. După 
crearea fermelor, pe ansamblul între
prinderii, în decurs de un an, produc
tivitatea muncii pe salariat crește de 
la 160 000, la 227 000 lei. Există posi
bilitatea ca, încă din acest an, să se 
realizeze mia de ouă în 10 ore/om, 
față de 13—14 cîte se consumau îna
inte de înființarea fermelor.

Lărgirea. atribuțiilor, a competențe
lor și răspunderii celor ce lucrează în 
sfera nemijlocită a producției agricole, 
ca și alte prevederi cuprinse în Hotă- 
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din mar
tie a.c., au stimulat gîndirea creatoare 
a specialiștilor, ale cărei rezultate 
se materializează în creșterea pro
ducției, în condiții de economicitate 
incomparabil mai ridicată față de tre
cut. Incepînd din trimestrul II și pînă 
în prezent, producția a crescut cu 1,6 
milioane ouă, acoperind astfel ne- 
realizarea planului pe trimestrul I la 
fostele G.A.S. Alba și Voluntari, care 
au intrat în cadrul întreprinderii. în 
aceeași perioadă, ca urmare a redu
cerii cheltuielilor, s-a realizat un be
neficiu de 5 911 000 lei. Rezultate 
bune s-au obținut îndeosebi la ferma 
de creștere a puilor de înlocuire con
dusă de ing. zootehnist MONICA 
LEPȘA. La un lot de 100 mii pui, 
crescuți pînă la vîrsta de 165 zile, 
pierderile au fost reduse la 5,7 la sută, 
adică la jumătate față de cît erau îna
inte.

La ferma Alba, condusă de ing. 
zootehnist SOFIA SIMION, după tre
cerea la activitatea pe principiul fer
melor se obține o producție lunară 
superioară prevederilor, cu numai 28 
muncitori permanenți și 4 tehnicieni, 
față de 52 îngrijitori și 26 salariați 
tehnico-administrativi, cît erau înain
te. Pe întreaga întreprindere numă
rul de salariați a scăzut de la 398, 
la 300, realizîndu-se economii la fon
dul de salarii în valoare de peste 900 
mii lei pe an.

O trăsătură comună, definitorie, pe 
cale de a deveni dominantă în activi-

O năstrușnică poznă a lui 
Nică a’ lui Ștefan a’ Petrii — 
care, vă amintiți, a fărîmat cu 
un bolovan coliba de bîrne a 
Irinucăi si una din caprele ei 
rîioase — a deschis larg Broste- 
nilor porțile spre literatură. 
Cele trei pagini savuroase din 
amintirile lui Creangă au con
stituit prima monografie a aces
tui mărunt sat risipit pe valea 
Bistriței. Și iată că azi. Broște- 
nii, satul de munte în care „nu 
se rușina lupul să se arate ziua- 
mează-mare“. îsi scriu o istorie 
nouă. în trei ani. el va deveni 
oraș. Cu blocuri-turn de 11 eta
je (patru la număr), cu blocuri 
pentru holteii ce lucrează în 
minele de la Leșul Ursului, cu 
apartamente de 3 si 4 camere 
(1 812 cu totul) pentru familiștii 
brosteneni vestiti prin numărul 
copiilor aduși pe lume (numai 
în comuna lor sînt 165 de mame 
eroine). Cu complex hotelier și 
cu altul comercial, cu cinema
scop. Și cu liceu : un liceu așe
zat la o azvîrlitură de băt de 
bisericuța din lemn de brad și 
tisă unde Nică a învățat pe de 
rost ..îngerul a strigat*1 si spre 
care broștenenii își îndeamnă de 
pe acum oaspeții, prin indica
toare scrise în limbi străine, cu 
un simt turistic ce începe să se 
trezească : ..vers l’eglise ou le 
grand narrateur roumain Ion 
Creangă...*1

Oamenii cunoșteau, de secole, 
bogăția verde ce îmbracă fața 
acestor pămînturi. Dar abia în 
anii noștri, locurile au fost con- 
strînse să-și dezvăluie și să 
scoată la iveală comorile ascun
se cu grijă în miezul pămîntu- 
lui. Exploatările miniere de la 
Leșul Ursului, de la Barnari, 
din imediata apropiere a Broș- 
tenilor. au dat efectiv zonei a- 
cesteia o nouă viață, au 
impulsionat puternic activitatea 
economică, au adus aici oameni 
din toată tara. S-au învătat me
serii noi. s-au cîstigaț bani

sa re- 
spinoase

Joi dimineața a sosit la Bucu
rești, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, împreună cu 
soția, care va face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

La aeroportul Băneasa, oaspe
tele bulgar a fost întîmpinat de to
varășii Nicolae Ceaușescu, cu soția, 
Chivu Stoica, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Alexandru Drăghici, Ilie Ver- 
deț,' Iosif Banc, Manea Mănescu, 
Mihai Dalea, de membri ai C.C. al 
P.C.R. și de alte persoane oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
soția, și tovarășul Todor Jivkov, și 
soția, s-au salutat călduros. Pio-

Li se pare că lumea mo
dernă le-a sucit acestora 
capul, le-a răpit supunerea 
și respectul față de pă
rinți. Le vine din ce în ce 
mai greu să-i înțeleagă, 
uneori chiar să-i îndrume 
în viață. Am cunoscut pă
rinți stăpîniți de o adevă
rată panică. „Ce-i de făcut 
cu acești copii ? — spu
neau. Sînt precoci și nerăb
dători să trăiască totul 
dintr-o dată. Sînt preten
țioși și nu mai știu să pre- 
țuiască bunurile. Au ceea 
ce noi nici nu visam și a- 
ceasta li se pare abia un 
minimum11.

Adulții sînt mai întot
deauna tentați 
zolve problemele 
ale tinerilor prin definiții, 
prin sentințe, prin genera
lizări. Se întîlnesc trei pă
rinți și. eonst.atînd oarecari 
similitudini a’e cazurilor, 
formulează o axiomă. In 
•ealitate fiecare are de re- 
v>lvr>‘ o orohiemă psiholo
gică particulară, de desco
perit necunoscute proprii. 
Cînd apelezi la definiții,

alegem 
pentru a nu transmite de-a 
valma, așa cum am pre
luat? Și de unde găsim 
forța de a propulsa totul 
convingător, în conștiința 
celor care ne urmează ?

Iată reflecții pe care le 
trezește cartea scriitoarei 
americane. Sînt, desigur, în
trebări eterne. într-o for
mă sau alta au frămîntat 
mintea oamenilor cu mile
nii în urmă și o vor mai 
frămînta lungi șiruri de se
cole în viitor. Dar ele fac 
parte din acea categorie 
de lucruri ce par mereu 
noi — ca iubirea, progre
sul. idealul — și cărora 
fiecare generație vrea să le 
dea un răspuns propriu, o- 
riginal.

De fiecare dată tinerilor 
li se nare că ceea ce se pe- 
tri'-e c ei nn s-a mai pe
trecu r. •robită cu nimeni. 
Că în - a lor totul a fost

A apărut recent în libră
rii traducerea cărții scrii
toarei americane Harper 
Lee „...Să ucizi o pasăre 
cîntătoare11, distinsă cu pre
miul „Pulitzer11. Dincolo de 
grava problemă socială 
care stă în centrul lui — 
lupta împotriva discrimi
nării rasiale din S.U.A. — 
romanul atacă cu o mare 
finețe psihologică chestiu
nea, atît de controversată, 
a educației noii generații.

Trebuie luată de mînă cu 
un gest energic și aspru și 
dusă acolo unde vrem noi, 
fără să ne sinchisim de 
marile ei dorinți ? Trebuie 
smulsă brutal din fața tu
turor tentațiilor pe care 
viața 1 le scoate în cale la 
tot pasul ? Trebuie lăsată 
să-și găsească singură dru
mul pentru a avea satisfac
ția propriei ei descoperiri, 
cu riscul de a 
capcane, de a se 
Sau trebuie să-i 
ghem îndeaproape 
gest, rămînînd mereu în 
umbră, intervenind numai 
atunci cînd este absolut 
necesar ? Avem capacitatea 
de a-i transmite, o dată cu 
laptele, cu hrana de fiecare 
zi; cu primele Instincte, 
sentimente și gînduri — 
ceea ce avem mai bun în 
noi ? Și dacă da, cum reu
șim să facem noi înșine 
mai întîi această selecție ’

fon. Se uită în cîte o foto
grafie veche și pufnesc în 
rîs văzînd cum era îmbră
cată bunica. „Săracii bă- 
trîni** — spun cu compăti
mire și condescendență. 
Romantismul celor dinain
tea lor li se pare naiv, poe
ziile și cîntecele lor, pueri
le, dansurile lor, provinci
ale. Li se pare că, neavînd 
la dispoziție televiziunea 
aceștia au dus o viață de 
troglodiți. în realitate, în
treagă această reprezentare 
pe care și-o fac despre 
strămoșii și părinții lor este 
îngrozitor de falsă, de ne
adevărată, de nedreaptă 

mult de 
hrănește 
superio-

tatea șefilor de fermă, se referă la 
împletirea organică a gîndirii tehnice 
și economice. Studiind cu atenție pro
cesul tehnologic al incubației la scară 
industrială, ing. zootehnist LUCIA 
BIRCĂ a găsit resurse nevalorificate 
pentru obținerea
mare de pui viabili, sănătoși, care să 
satisfacă cerințele celor 7 întreprin
deri agricole de stat unde aceștia se 
livrează. „Inițiativa cu ovoscopia", 
așa cum i se spune aici, se referă la 
un supracontrol al ouălor destinate 
incubației, neprevăzut în tehnologie. 
Defecțiuni care scapă ochiului liber 
sînt puse în evidență cu ajutorul ovo-

Dupâ vizita la uzina „Industria 
Sîrmei1*, oaspeții se îndreaptă spre 
Tîrgu Mureș. Frumoasa vale a Mu
reșului trăiește în aceste zile de 
toamnă bucuria roadelor bogate. 
Este vremea culesului ; oamenii 
satelor se întrec în a strînge de pe 
ogoare belșugul lanurilor de po
rumb și al livezilor. Ca și în alte 
regiuni ale țării, și pe aceste me
leaguri, țărănimea cooperatistă a 
obținut bune rezultate în muncă. 
Aceste rezultate se vădes" în înfă
țișarea prosperă a satelor, în bucu
ria oamenilor ; cooperatorii care 
culeg porumbul sau seamănă grîul 
viitoarei recolte, tractoriștii și 
muncitorii din livezi fac semne 
prietenești salutînd trecerea oaspe
ților.

La intrarea în regiunea Mureș 
Autonomă Maghiară, au sosit în 
întîmpinare tovarășii Nicolae Ve- 
reș, prim-secretar al Comitetului 
regional de partid, Ioan Benko, 
vicepreședinte al sfatului popular 
regional, reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, oa
meni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile orașului Luduș, ță
rani cooperatori din comunele din 
împrejurimi. Un grup de tineri 
oferă conducătorilor buchete de 
flori.

Următorul popas este făcut la 
termocentrala Luduș-Iernut, cea 
mai mare unitate producătoare de

Un grup de femei, din comuna 
Domnești-Argeș, ne-a spus că le este 
destul de greu să-și mai înnoiască 
piesele de port popular, deoarece nu 
mai au de unde cumpăra arniciul și 
bumbacul folosit, prin tradiție, la 
țesutul și cusutul iilor, lînica pentru 
ales fote sau bătut în țesătură, măr
gelele și fluturașii care se caută în 
satele de pe Valea Doamnei. „Pri
mim puțin bumbac colorat — ne 
spune Ion Lungu, gestionarul secției 
de galanterie a cooperativei din co
mună. La noi se caută mai ales fire 
în nuanțe negre, roșii, grena, mov, 
dar ni se trimit culori care nu se 
potrivesc portului local1*.

Ațica trimisă la sate în locul arni- 
ciului, remarca țăranca Elișabeta 
Căpățînă, care-și țese singură îmbră
cămintea, este puțin rezistentă, se 
decolorează repede, iar la spălat pă
tează țesătura. Femeile, în lipsă de 
materii prime adecvate, folosesc ața 
de papiotă pentru ii, vopsesc mă
tasea albă pentru bătut în țesătură... 
dar nu mai realizează obiecte de ca
litatea celor de altădată, ajungîn- 
du-se deseori la denaturări.

Sil

Întîlniri 
cu savantii

«9

chinezi
Prof. dr. docent Ion ZUGRĂVESCU

membru corespondent al Academiei

Mișcarea științifică chineză se a- 
firmă prestigios prin realizările sale în 
diferite domenii. Rolul hotărîtor în a- 
ceastă evoluție l-a avut, desigur, insta
urarea puterii populare, care a deschis 
zăgazurile ferecate de conservatoris
mul milenar.

Dornic să cunosc mai îndeaproape 
rezultatele muncii de cercetare știin
țifică ale colegilor chinezi în dome
niul chimiei, am folosit cu bucurie 
prilejul de a face o vizită de infor
mare în Republica Populară Chineză.

Această vizită, care a durat trei săp- 
tămîni și care s-a desfășurat în cele 
mai bune condiții, mi-a prilejuit cu
noașterea unor aspecte principale ale 
activității de cercetare a specialiștilor 
chinezi, pe care voi încerca să le îm
părtășesc în rîndurile ce urmează.

Institutul de Chimie al Academiei 
din Pekin, unul din cele mai vechi 
din China, a cunoscut în ultimii 12 
ani o dezvoltare impetuoasă. Aici 
lucrează peste 400 de cercetători 
repartizați în cele cinci secții, repre- 
zentînd ramurile principale ale știin
țelor chimice. Deoarece institutul nu 
este profilat, tematica nominalizată pe 
sectoare apare cu un conținut variat. 
M-am interesat îndeosebi de cercetări
le din cadoul secției de chimie organi
că ce urmăresc stabilirea unor noi 
relații dintre anumite însușiri de ordin 
fizic ale compușilor organici și reac
tivitatea lor moleculară. în afară de

problemele teoretice de cinetică chi
mică, cristalografie, sinteză organică 
etc., se remarcă de asemenea studiile 
cu un pronunțat caracter practic în
dreptate asupra schimbătorilor de ioni, 
polipropilenei și a siliconelor, cu atît 
de variate aplicații în tehnica mo
dernă.

După o călătorie de o zi și o noapte 
cu trenul, am ajuns la Cian ciun, im
portant oraș al Chinei de nord. După 
eliberarea țării, aici a luat ființă, sub 
egida Academiei de Științe, Institutul 
de chimie aplicată.

Această' mare unitate științifică are 
un personal de 1 300 cadre, dintre 
care 450 specialiști cu studii superi
oare. Cercetarea este axată în cea 
mai mare parte. pe domeniul polime- 
riloi, diversele laboratoare, secții și 
sectoare colaborînd activ în rezolva
rea unei tematici comune.

Mi-au reținut atenția îndeosebi cer
cetările legate de polimerizarea buta- 
dienei în prezența unui amestec de 
noi catalizatori de tip Ziegler-Natta. 
Sectorul de radio-chimie, puternic 
dezvoltat, se ocupă cu succes de in
fluența reticulantă a radiațiilor asu
pra polietilenei, precum și de meca
nismul degradării polimerilor uzuali 
sub influența luminii. în afară de 
acestea. în laboratoarele institutului 
se cercetează aspecte variate și intere-



PAGINA 2 SdNTEIA — vineri 29 septembrie 1967

FAPTUL

DIVERS
Legea

Ion Alisandru, de la Șantierul 
SOI Izolații București, a cumpă
rat un apartament în str. Orlan
do nr. 12. Și, fiindcă aparta
mentul are o cameră liberă, s-a 
dus la serviciul reglementării spa
țiului cerind să i se dea, pentru 
această cameră, ordin de repar
tiție. Nu l-a luat nimeni în sea
mă. Purtat de la un funcționar 
la altul, omul a ajuns la vice
președintele de resort al Sfatului 
popular raional „30 Decembrie", 
Mihail Enescu. D-sa a decis 
scurt: „Nu-ți dăm nici o repar
tiție l“. De ce a hotărît vicepre
ședintele astfel, cînd Decizia 8120 
a Sfatului popular al Capitalei 
prevede că: „toate spațiile ce se 
eliberează în imobilele proprie
tate particulară vor fi atribuite, 
la cerere, proprietarilor?" Nu i 
se dă ordin de repartiție proprie
tarului. Atunci cui i se dă?

banii pentru nevoiP 
edilitar-gospodărești?

lozefiniană
l-am anunțat „șali la chiriașul 

incorect", iar el, ripostînd, ne-a 
deschis o mișcare de....... mat".
Venind la redacție, ne-a prezen
tat o adeverință „la zi" eliberată 
de I.A.L. respectiv, potrivit că
reia „prestigiosul nostru presti
digitator" Iozefini (Aurel Iosif) 
nu are și nici nu a avut restanță 
la plata chiriei. Explicația confu
ziei ? O subtilizare de nume. 
Restanțierul este... alt Iozefini 
(Ștefan Iosif), prestidigitator de 
asemenea, și, culmea: fratele 
„prestigiosului"...

Frate ca frate, dar chiria e 
bani 1

pe

Ochii si»

punga
Sînteți gospodari, aveți bani ? 

Foarte bine. Ce faceți cu ei — |
vă privește. Dar atunci cînd îi . 
aruncați pe fereastră, de bună I 
voie, de ce mai plîngeți pe scă- | 
rile tribunalului ? Mai mulți ce
tățeni din Floreasca (București) 
au împrumutat, laolaltă, 85 000 | 
lei (!) poștăriței din cartier, Au- . 
relia Dobre (în prezent condam- I 
nată la 3 ani și 6 luni închisoa-. 
re pentru fals în acte publice și' . 
neachitarea mandatelor poștale). I 
Femeia (prevăzătoare!) și-a vîn- j 
dut tot din casă, n-ai pe ce pune . 
sechestru. Și acum dv., creditorii, 
ce faceți: vă distrați pe... gratis ? | 
Mă rog, banii dv, distracția dv I .

Pentru dezvoltarea orașelor patriei 
noastre, în planul cincinal s-au pre
văzut însemnate fonduri de investiții, 
menite să asigure darea în folosință a 
o serie de obiective și capacități nece
sare îmbunătățirii în continuare a de
servirii gospodărești-edilitare. Ca prin
cipali titulari ai acestor investiții, sfa
turilor populare le revin sarcini mul
tiple și de mare răspundere pentru 
utilizarea integrală și cu eficiență spo
rită a fondurilor alocate de stat.

Datorită faptului că organele loca
le au urmărit cu mai multă grijă rea
lizarea investițiilor, în primele 8 luni, 
planul anual a fost îndeplinit în pro
porție de peste 60 la sută. în această 
perioadă au fost date în folosință o 
serie de obiective importante, printre 
care 6 km apeduct la stația de pom
pare sud-etapa a IlI-a, în orașul Bucu
rești, lucrările de alimentare cu apă 
ale orașelor Craiova, Botoșani, Doro- 
hoi și a localităților din Valea Jiului 
superior, canalizarea orașului Manga
lia etc.

Dacă în realizarea valorică a planu
lui de investiții s-au obținut rezultate 
mai bune decît în anii precedențî, 
nu se poate spune același lucru despre 
situația realizării planului de punere 
în funcțiune, unde procentul este de 
circa 30 la sută. De asemenea, tre
buie menționat că în inventarul capa
cităților ce trebuie date în funcțiune 
dăinuie încă din anii precedențî res
tanțe nelichidate, ceea ce creează di
ficultăți suplimentare în îndeplinirea 
planului de punere în funcțiune pe 
acest an.

Ce anume a determinat această si
tuație ?

Să ne referim mai întîi la lichida
rea restanțelor din anii precedenți. 
Reține atenția faptul că, din cele 44 
capacități și obiective nominalizate în 
planul sfaturilor populare regionale 
restante din anul trecut, se mai află 
încă nedate în funcțiune la sfîrșitul 
lui august a.c. un număr de 26. A- 
ceste obiective se localizează îndeo
sebi în regiunile București (7), Brașov 
(4), Hunedoara și Maramureș (cîte 3), 
Crișana, Oltenia și Ploiești (fiecare cu 
cîte 2).

Un exemplu caracteristic de neîn- 
deplinire de către unii factori de răs
pundere a obligației de a cheltui ra
țional și cu grijă gospodărească fon
durile îl oferă lucrarea privind ame
najarea carierei de diatomită de la 
Minișul de Sus, din cadrul IRIL Ineu, 
care nu e terminată nici acum, deși

avea termen de punere în funcțiune 
la sfîrșitul anului 1965. Tărăgănarea 
acestei lucrări se datorește faptului că 
nici beneficiarul, nici constructorul nu 
au făcut uz de prevederile legale de a 
întreprinde acțiune pentru aplicarea 
plății de penalizări pentru neîndepli- 
nirea unor condiții contractuale. Expli
cația ? Și-au iertat reciproc lipsurile 
— beneficiarul pe ale constructorului 
știindu-se vinovat de neasigurarea din 
timp a documentației tehnice ne
cesare (unele soluții fiind comple
tate de proiectant chiar și în anul 
1967), precum și de neasigura
rea unor utilaje, iar constructorul pe 
ale beneficiarului pentru a nu i se 
imputa ritmul lent de execuție și de
pășirea termenului de dare în folo
sință, precum și lucrările necorespun
zătoare, care necesită remedieri etc. 
De mult a sosit timpul ca Sfatul 
popular regional Crișana să ia mă
suri hotărîte pentru terminarea lu
crării.

într-o situație asemănătoare se află 
și obiective din alte regiuni. Este 
cazul lucrării de canalizare a orașului 
Oltenița, în execuția T.R.C. București 
(cu plan de punere în funcțiune la 
sfîrșitul anului trecut), al lucrărilor de 
canalizare de la Slobozia și Călărași.

De altfel, credem că Sfatul popu
lar al regiunii București ar trebui 
să întreprindă o analiză mai a- 
dîncă a activității trustului de 
construcții. Această întreprindere se 
remarcă, de mai mulți ani, printr-o 
sistematică nerealizare a sarcinilor de 
plan. Este adevărat că în unele pri
vințe există greutăți reale. Dar tot a- 
tît de adevărat este că pe unele șan
tiere, îndeosebi pe acelea aparținînd 
grupului 4 Călărași, dăinuie serioase 
defecțiuni organizatorice. în vreme ce 
peste tot se depun eforturi pentru 
mobilizarea rezervelor interne în 
vederea rentabilizării, acest trust, 
în loc să se încadreze cel pu
țin în dotația planificată, care și 
așa este destul de mare față de alte 
organizații (10 la sută din planul de 
producție anual), a înregistrat la sfîr
șitul lunii august a. c. o depășire 
a pierderilor de circa 4 milioane lei 
generată de o serie de cheltuieli ne
productive și de înregistrarea unor 
costuri suplimentare ; în același timp, 
împrumuturile restante au fost de 
10,7 milioane lei, ceea ce reprezintă 
15,2 la sută din planul trimestrului III. 
De aceea, consider că este cazul să se 
ia măsuri eficiente pentru redresarea 
situației economico-financiare a T.R.C

Stegari
In- satul Brădet din Țara Vran- 

cei trăiește un bătrîn povestitor 
popular, Grigore Stegaru, de 
70 de ani. în „repertoriul" său 
se află aproape 90 de piese — 
basme, snoave, legende, întîm- 
plări și cîntece. Cercetători ai 
Institutului de etnografie și fol
clor au înregistrat pe bandă de 
magnetofon „comoara" vrîncea- 
nului. Prin transcriere se urmă
rește obținerea stilului autentic 
al povestirii populare și graiul 
local. Bătrînul are 5 copii și 15 
nepoți. Care dintre tinerii fami
liei Stegaru se va dovedi, în 
continuare, stegarul tradiției lo
cale adusă din decenii de venera
bilul lor bunic ?

Campingul „Peștera" din masivul Bucegi
Foto : R. Costin

și creșterea răspunderii în toate veri
gile și locurile de muncă, astfel ca e- 
forturile să fie îndreptate hotărît spre 
îmbunătățirea radicală a activității.

Un alt grup de probleme se ridică 
în legătură cu realizarea planului de 
punere în funcțiune, pe anul 1967, 
a obiectivelor din gospodăria comu
nală și social-culturală. Dintr-o anali
ză făcută recent a reieșit că în u- 
nele regiuni au rămas nepuse în 
funcțiune, dintre capacitățile cu ter
mene prevăzute în primele 8 luni ale 
acestui an, un număr de 14 obiective 
(din care 7 în orașul București și cîte 
2 în regiunile Maramureș, Crișana și 
Oltenia), ceea ce atîrnă destul de greu 
în balanța generală. De aici re
zultă necesitatea ca factorii răs
punzători să acționeze cu toată ho- 
tărîrea pentru intensificarea ritmu
lui de execuție, asigurarea tuturor 
condițiilor materiale pe șantiere și 
concentrarea atenției asupra rezolvării 
cu maximum de operativitate a pro
blemelor deosebite care se ridică la 
aceste lucrări. Ne-am referi, înainte 
de toate, la urgentarea asigurării u- 
nor documentații tehnice de către u- 
nii beneficiari și proiectanți, care nu 
au dovedit o preocupare permanentă 
pe această linie, ceea ce a influențat 
negativ începerea unor lucrări, întîr- 
zierea lor sau un ritm de lucru re
dus. Așa, de pildă, canalul colector 
B.5-B.6 din București, a cărui execuție 
trebuia să înceapă la 10 iunie, n-a fost 
încă atacat, documentația aflîndu-se 
în faza de avizare. în alte cazuri, tără
gănarea execuției a fost o urma
re a unor întîrzieri, tot din par
tea beneficiarilor, la încheierea con
tractelor cu organizațiile de con
strucții respective. în această situație 
sînt lucrările privind „alimentarea cu 
apă a orașului Pitești" și dezvoltarea 
surselor de apă Pitești, cu termene 
planificate de punere în funcțiune în 
trimestrul II și, respectiv, trimestrul III 
1967. Deși sînt foarte necesare aces
tui oraș, în luna iulie nu fusese 
contractat cu întreprinderea „Electro- 
montaj"-Sibiu un volum de lucrări 
de circa 1 900 000 lei. Asemenea ca
zuri mai sînt și în alte regiuni.

în legătură cu activitatea con
structorilor, merită a fi relevată și a- 
tenția deosebită care trebuie acordată 
organizării șantierelor, asigurării for
ței de muncă, calității lucrărilor, in- 
sistîndu-se asupra necesității absolute 
de asigurare a controlului și supra
vegherii exigente pe tot parcursul e- 
xecuției.

Unele întîrzieri în executarea și pu
nerea în funcțiune la termenele pla
nificate s-au datorat, după părerea 
mea, în parte și faptului că trusturile 
regionale de construcții (ca principal 
executant) au un profil foarte diversifi
cat în execuția lucrărilor, ceea ce nu 
permite concentrarea eforturilor asu
pra unor lucrări cu un specific deose
bit și greutăți în execuție, cum sînt 
cele edilitar-gospodărești.

De aici decurge necesitatea de a se 
analiza, de către organele în drept, 
posibilitatea organizării, în cadrul 
T.R.C., a unui grup sau întreprindere 
specializată și dotată corespunzător, 
care să-și concentreze activitatea nu
mai pe execuția lucrărilor tehnico-edi- 
litare.

Valerian VLADESCU 
director în Centrala 
Băncii de Investiții

In zori (Foto: Nicu Vasile)

în ultima
(Urmare din pag. I)

buni, și pentru oamenii aceștia, care 
scot la lumină bogățiile pămîntului, 
Broștenii vor trece prin miraculoasa 
metamorfoză amintită.

★
Aparent, mutațiile nu sînt specta

culoase. Pe drum, omul îți mai dă bi
nețe, ca la țară, fie că te-a văzut 
vreodată în viață, fie că nu : e știuta 
omenie a țăranului român. Pe Nea
gra și Bistrița, plutele mai curg la 
vale, unduindu-și evantaiele grele 
din bîrne, și plutașul Aurel Buzdu
gan își mai hăulește, vesel, feciorașul 
ori de cîte ori trece prin fața satului 
său. Spre seară, corhănitorii coboară 
ca întotdeauna de pe munte, cu cuș
mele pe cap și țapinele pe umăr.

Și totuși, undeva, în adînc, vuiește 
surd clocotul prefacerilor. Cine știe 
să pună urechea la inima satului au
de de pe acum pulsațiile viitorului 
oraș. Trei blocuri arătoase încep să-și 
înalțe fațadele pe care joacă ritmurile 
montane ale bucăților de stîncă. După 
ce a lucrat la elegantul hotel „Nord" 
și a făcut cinematografele bucurește- 
ne „Grivița" și „Flamura", după ce a 
terminat complexul minier de la Os- 
tra, inginerul Gh. Ochinciuc a venit 
aici, cu echipa lui de muncitori bo- 
lintineni, cu alții aduși din valea Bis
triței, și a pornit orașul : doi kilome
tri de oraș nou, de-a lungul Bistri
ței, la vale, 90 de blocuri cu confort 
ultramodern. Pe „strada mare" ca
mioanele te întrec la fiecare 20 de 
pași, spărgînd liniștea satului și stîr- 
nind colbul : și chiar dacă praful po
topește daliile roșii, mari cît floarea- 
soarelui, și merele tîrzii din ogradă, 
localnicii nu se supără prea rău pen
tru .că știu că în scurtă vreme vor 
avea șosea asfaltată, netedă, ca-n pal
mă. :• ' ■ ■■

Cînd întorci capul și privești peste 
umăr. în urmă. în ani, în întîmplări. 
parcă nu-ti vine să zîmbesti întot
deauna : de trecut nu te desparți 
chiar întotdeauna rîzînd... Iată, 
toamna aceasta e ultima toamnă în 
care plutele mai alunecă în fata 
Broștenilor. pe Bistrița la vale.

Meșteșugul acesta secular și-a trăit 
traiul : a venit timpul ca lemnul să 
călătorească altfel, a venit timpul ca 
Bistrița să fie pusă la altfel de trea
bă. mai ..calificată". Sînt aici în pri
mul rînd rațiuni economice, dar ele 
coincid si cu unele de ordin edilitar. 
Știm : carnea lemnului nu va mai fi 
rănită de mușcătura țapinei. Știm: 
Vălică Haralamb sau Aurel Buzdu
gan. sau oricare altul din cei treizeci 
de plutași din comuna Brosteni. vor 
trece poate de la cîrma plutei la vo
lanul camionului si vor cîștiga mal 
bine, și vor avea o meserie cu o ca
lificare mai înaltă. Și totuși, o um
bră de nostalgie învăluie aceste ul
time convoaie de plute, aceste ulti-

toamnă
me ceasuri ale unui meșteșug aspru 
si bărbătesc, dar plin de poezie. 
Broșteneanul știe că la bloc va avea 
toată ziua căldură și apă caldă, fără 
să mai spargă lemne în tot ceasul 
si să mai care apa cu găleata. Dar 
lui parcă tot i se rupe oleacă inima 
după peticul său de ogradă. în care 
a intrat acum cu un picior blocul 
turn, și nu se împacă încă cu ideea 
că nu va mai trece zilnic prin fața 
căscioarei din bîrne. veche cît vea
cul. a lui moș Axinte sau pe lîngă 
cea a babei Ținea. Orașul tînăr e 
totuși îngăduitor cu satul cel bătrîn: 
foarte puține case vor fi nevoite să 
dispară, pentru a face loc viitoarelor 
blocuri.

Pentru oamenii locului, pădurea 
este totul. Din lemnul pădurii și-au 
scos din totdeauna și pîinea, și casa, 
și căldura, și crucea din cimitir, pă
durea le-a fost prietenă la greu și 
desfătare, la bucurie. Culmile au aici 
culoarea de un verde cald și mătă
sos al molidului, pășunea e molcomă 
și dulce, iar pe povîrnișuri se fugă
resc în zori cerbii și ciutele, își au 
lăcaș urșii, mistreții și cocoșii de 
munte, ca-ntr-un uriaș decor în care 
se joacă, de-adevăratelea, o nesfîrșită 
fabulă scrisă de un poet fantast. E- 
denul acesta a atras vînători pasio
nați din țări îndepărtate ale lumii și 
pădurarul Gh. Tananică ne poves
tește uimitoare istorii vînătorești, 
(care pot fi totuși crezute pe cuvîntl).

Cînd pădurea suferă, oamenii lo
cului suferă și ei. înainte vreme, 
sufereau neputincioși. Acum, ei sar 
în ajutorul pădurii, cu tot ce le poa
te oferi știința modernă. Se spune că 
copacii mor în picioare. Nu întotdea
una. Acum trei ani, într-o singură 
noapte, un uragan cumplit a ucis, mii 
și mii de copaci (1 500 000 metri cubi, 
după calculele economiștilor): în zori, 
munții plîngeau, cu copacii falnici 
căzuți la pămînt și oamenii locului 
priveau dezastrul bărbătește, cu 
ochii uscați și cu inima frîntă. Dar 
nu cu mîinile la piept. Pădurea ucisă 
a început a fi, încetul cu încetul, ușu
rată de povara copacilor doborîți, și 
pe pămînt, printre firele de iarbă, în 
culcușuri săpate cu grijă, au apărut 
puieții de brad. Pădurea crește greu, 
ea e în floarea vîrstei cînd vîrsta 
omului e la apus, spre 80 de ani. Dar 
omul îi îngrijește cu sîrg viitorul pe 
care el nu-1 va mai apuca și știe să 
vadă în puietul de azi falnica pădure 
în care vor hăul! mîine feciorul și 
nepotul său : s-au plantat peste 1 000 
de hectare în primăvara aceasta, se 
vor planta încă 2 500 în următorii doi 
ani. Pădurea și-a învins suferința, 
pădurea s-a însănătoșit: la căpătîiul 
ei a vegheat, prieten credincios, omul 
— cel căruia lemnul i-a dat, la rân
dul său, și pîinea, și casa, șl căl
dura...

(Urmare din pag. I)

Curiozitate
biologică

Ni se semnalează că elevii cla
selor a X-a (A și B) de la liceul 
din Vălenii de Munte (Teleajen) 
n-au făcut, de la începutul anu
lui, ore de matematică și chimie. 
Motivul invocat de conducerea 
școlii ? „Sînt multe cadre didac
tice în concediu de maternitate". 
Totuși, profesorii de matematici 
sînt de sex... bărbătesc. Și iată-ne 
in situația de a nu ști cui să ne 
adresăm: Ministerului Invăță- 
mîntului sau Institutului de bio
logie.

Vinul ghiur

responsabil 
din Iași, a 
vin de la

ghiuliu
Gheorghe Gîndac, 

la motelul „Bucium" 
primit 1000 litri de
Anton Romilă (Huși) la prețul 
de 11 lei litrul, pentru a-1 vinde, 
fără forme legale, la un preț mai 
mare. A plătit omului, din banii 
statului, o mică... arvună : 3 500 
lei. Dar afacerea a dat faliment. 
L-au descoperit organele de mi
liție. Fapta lui Gh. Gîndac se 
încadrează, după regulă, la spe
culă și delapidare. Omul necin
stit a fost arestat. Acum se aș
teaptă traducerea în fapt a pro
verbului : „Vinul dulce, mult... 
aduce".

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDĂRIȚĂ
Ștefan, DIN1CĂ 

sprijinul corespondențilorCU S. t 
„Scînfeii

ochi de Argus îl țintește 
însă cu praștia și, brutal, 
îl readuce la pămînt. Pus 
față în față cu codul limi
tat al acestei instituții, 
orice tînăr se poate trezi 
infractor. Monitoratul se 
transformă automat într-un 
tribunal. Prin imensa sală 
a pașilor pierduți, tinerii 
trec în șiruri pentru a-și 
primi, cu capul pleoat, sen
tința. Pe frunțile lor albe 
se aruncă cununa de tini
chea a greșelii și funcția 
educativă a monitoratului 
se reduce la perseverența 
aproape virtuoasă de a o 
menține acolo cît mai mult.

Sînt părinți care nu au 
de-aface cu copiii decît a- 
tunci cînd aceștia au trecut 
granița invizibilă. Și atunci 
pentru a certifica, cu în
treaga lor autoritate, rezo
luția greșelii. Sînt dascăli 
care își exercită înaltele 
prerogative numai în sens 
coercitiv, numai pentru în
fierarea abaterilor. Sînt 
organizații uteciste care se 
adună numai pentru „a 
pune în discuție" greșelile 
membrilor lor, pentru a 
sancționa încălcările codu
lui, pentru a face ca frage
dele coloane vertebrale, ale 
tinerilor să se îndoaie sub 
povara păcatului.

Răul în pedagogia moni
toratului nu este că atrage 
atenția tineretului asupra 
actelor care, în anumite 
împrejurări, pot dăuna se
menilor lor, pot constitui 
afronturi pentru societate. 
Ci în faptul că aceste acte 
sînt adesea considerate 
aprioric rod al rea-voinței, 
delicte deliberate — jude
cate și sancționate ca ata
re. Cînd, de cele mai multe 
ori, ele nu . sînt decît re
zultatul lipsei de experien
ță, al ignoranței, al naivi
tății. al incapacității de a 
prevedea consecințele.

A fulgera în fața priviri
lor uimite și ușor înspăi- 
mîntate ale tinerilor sabia 
ascuțită a justiției, în lo
cul făcliei calme a înțele
gerii și judecății, nu în
seamnă a sădi primul re

sentiment adînc față de 
morală, prima ostilitate 
împotriva mentorilor moni
tori ? Nu înseamnă a acre
dita prima imagine sodo- 
mică a societății ? Reacția? 
A doua oară tînărul va să- 
vîrși același act pe ascuns, 
cu convingerea că i se re
fuză nu din motive rațio
nale, ci din considerente 
rigide și oculte. Norma 
morală i se va părea 
din clipa aceea o și
cană și apărătorii ei, ina
mici personali. Sînt primele 
fixări pe poziție de rivali
tate față de instituțiile mo
rale ale societății — poziție 
care se poate menține tot 
timpul adolescentei și 
chiar după aceea.

în ședințele unor orga
nizații U.T.C. întîlnim cîte- 
odată o severitate care nu 
se justifică decît în epocile 
de înfruntare decisivă, cînd 
pe obrajii tineretului se re
flectă vîlvătaia bătăliilor 
sociale. In anii luptei de 
clasă, faptele si manifestă
rile oamenilor, oricît de 
benigne, sînt interpretate 
printr-o prismă radicală : 
..cui folosesc — cauzei sau 
dușmanilor ?“ în asemenea 
perioade istorice. lupta 
pentru cîstigarea tineretu
lui are o importantă capi
tală. în orice revoluție, ea 
devine una din primele li
nii ale frontului. Dușmanul 
încearcă să înregimenteze 
tineretul, iar dacă nu reu
șește. se străduiește să-1 
corupă din punct de vedere 
moral. Face totul pentru 
a-1 îmbrînci în mlaștina 
pasivității, pentru a-i pa
raliza elanul si dizolva vo
ința. pentru a-i încețoșa 
idealul. în asemenea îm
prejurări obiectivul numă
rul unu al organizației re
voluționare de tineret este 
cultivarea vigilentei. Ti
nerii trebuie să învețe să-i 
recunoască pe dușmani, 
să-i descopere în rîndurile 
lor pe cei trimiși de ina
mic, să se deprindă a des
cifra arsenalul teoretic și 
moral al contrarevoluției. 
Asa au procedat la vremea 
sa partidul nostru comu
nist. organizația noastră 
comunistă de tineret. Isto

ria a demonstrat, cred, că 
acest examen a fost trecut 
cu succes. Ea a verificat 
metoda, a evaluat pozitiv 
rezultatele. a confirmat 
principiul.

Am dovedi, desigur, o ușu
rință de neiertat să uităm, 
sau să bagatelizăm, primej
dia ostilității din exterior 
— care se infiltrează în
deosebi sub forma unor 
idei nocive, mai mult sau 
mai puțin deghizate, dar 
care, în anumite împreju
rări, se poate materializa și 
în acțiuni antisocialiste. 
Am fi de asemenea naivi 
să credem că inamicii din 
afară nu mai pot găsi în 
interiorul societății noastre 
declasați lacomi de arginții 
lui Iuda. Vigilența socială 
și ideologică, perspicacita
tea patriotică rămîn de 
aceea, incontestabil, obli-

premergătoare stadiului su
perior al civilizației umane 
— comunismul. Există o 
nouă prismă prin care 
trebuie privite și înțelese 
faptele tinerilor. Filozofia 
vieții actualei societăți s-a 
cristalizat în linii ample și 
elegante care amintesc co
loanele dorice, în pre
cepte de o sonoritate cla
sică. Exagerările, stridente
le, extremismele sună vul
gar și respingător. In
transigența rigidă, tran
șantă, a căpătat un aer a- 
nacronic, vetust, depășin- 
du-și, prin inerție, epoca. 
Ea încetează de a mai fi în
țeleasă și, mai ales, înce
pe să genereze efecte con
trarii, să deservească scopu
rilor noi ale educației, să-1 
nemulțumească și să-1 în
depărteze pe tînăr.

A acuza astăzi un elev

nu știu „ce poate să iasă", 
preferă să-1 tempereze. 
Să-1 acopere cu pelerina 
lungă a „maturității". Tot 
timpul cu degetul arătător 
ridicat dojenitor, știind nu
mai ce nu trebuie să facă 
tineretul, gata doar să des
copere greșeli, să judece 
si să condamne, ele au ui
tat de mult ce este firesc 
să facă tinerii, ce este pro
priu acestei vîrste. care 
sînt aspirațiile ei specifice.

Tinerețea este consuma
tă de o curiozitate vorace. 
E un păcat ? E o pornire 
reprobabilă ? Această ne
voie imperioasă de a cu
noaște trebuie înăbușită, 
îngrădită, anatemizată ? în 
mod curent, verbul ..a sti“ 
definește cunoașterea știin
țifică si la acest capitol al 
educației există în general 
puține controverse. Lumea

mînt. prin crengi si rădă
cini. prin nervurile frunze
lor. prin bolta seînteietoare 
a cerului. De pretutindeni 
răsună chemări înăbușite; 
făgăduieli tainice ademe
nesc. Tînărul se simte în
fricoșat, dar și ispitit. Gata 
s-o rupă la fugă, dar si 
gata să se afunde din ce în 
ce mai adînc. îngrijorat de 
ce va vedea, dar si dornic 
să cunoască tot adevărul 
oscilînd între siguranța lu
minii și farmecul clar
obscurului. Lumea sem
nalizează obsesiv cu sema
foarele ei multicolore, che- 
mînd pe cei noi. chemînd. 
chemînd... Tinerii îi invi
diază pe adulti pentru că 
știu totul, pentru că au 
gustat din toate, pentru că 
nu sînt priponiți de nici un 
tare. Se învîrtesc în jurul 
adulților pentru că îi simt

Prin panopticum?
gații cetățenești elementa
re, cu atît mai mult carac
teristici ale tînărului comu
nist.

Dar de la aceasta și pînă 
la obsesia de a vedea duș
manul în orice umbră, pînă 
la suspiciunea politică, 
suspendată deasupra orică
rui gest stîngaci sau chiar 
straniu, e o distanță re
marcabilă. Societatea noas
tră a evoluat vertiginos. Ca 
într-un furnal, în adîncul ei 
a ars fierul vechi si. la 
uriașa temperatură a revo
luției. totul s-a retopit si 
s-a combinat într-un aliaj 
cu proprietăți noi. de o ca
litate superioară. Imperati
ve noi — de progres mate
rial, de cultură, de . eti
că — guvernează acum via
ta socială. Tineretul regi
mului socialist stabilizat 
si consolidat are alte înda
toriri si alte perspective. 
El trăiește în ambianța

întîlnit seara pe stradă, 
chiar cu mult peste ora re
glementară. că prin aceas
ta se dovedește ostil orîn- 
duirii socialiste sau pe o 
fată cu fusta mai scurtă că 
nesocotește ideologia clasei 
muncitoare, sau pe un bă
iat tuns neglijent că este 
prototipul concepției de 
viață a capitalismului, în
seamnă a trivializa prin
cipiile educative ale co
munismului. înseamnă _ a 
maimuțări lupta de odini
oară cu dușmanul, a trage 
în ciori cu muniția potrivi
tă pentru mistreți. Pentru 
fapte de acest gen, cînd 
sînt cu adevărat penibile, 
există argumente de bun 
simț, mult mai eficiente, și 
chiar mai convingătoare.

Există organizații ute
ciste partizane ale pedago
giei monitoratului care, ne- 
știind cum să taxeze entu
ziasmul juvenil, temîndu-se 
de efervescența sa din care

este aproape unanimă în a 
recunoaște necesitatea unei 
instructii științifice avan
sate a tineretului. Nevoia 
de a arunca în stomacul 
lui lacom munții de hrană 
aleasă fabricată de creierul 
omenirii. Aceasta îl mo
bilează. îi tonifică mintea, 
îi dă perspectiva lumii, a 
istoriei, îl integrează în 
prezent si viitor. îl face 
conștient de sine oe olan 
social.

Dar ucenicia umană nu 
se rezumă numai Ia cu
noașterea științifică. Pentru 
orice tînăr viata e o pă
dure imensă în care, afun- 
dîndu-se, simte înconjurîn- 
du-1 tot mai multe taine. 
O lume misterioasă ce 
foșnește ca talazurile u- 
nui ocean. Plină de 
ființe nevăzute care pri
vesc cu ochi fosfores- 
cenți din tufișuri încărca
tă de miresme necunoscute. 
Palpitînd de viată prin pă-

încărcati de necunoscutul 
care-i fascinează. De aceea 
îi si imită. își dau astfel 
iluzia că au dobîndit ceea 
ce doresc.

Adolescenta este vîrsta 
marilor si chinuitoarelor 
întrebări : ce e iubirea, ce 
e omul, ce e moartea, ce e 
durerea, ce e dreptatea ? 
Dornici să guste din toate, 
ei năvălesc în viată ca în
tr-o bucătărie. între lucru
rile dulci așezate pe rafturi 
poate fi si otravă, dar tînă
rul înghite de-a valma. El 
îsi vîră lingurița în toate 
borcanele, chiar si în cele 
pline cu vicii. De altfel, 
cei care le arată cum se 
consumă sînt cei mari.

Cea mai teribilă dilemă 
a educației tinerei genera
ții aceasta este : cît e lă
sată să cunoască din via
tă ? ; ce e indispensabil să 
știe si ce trebuie tăinuit ; 
cînd e bine să cunoască un 
lucru si cînd altul. Un ado

înghețata - 
un aliment 
delicios
pentru toate 
anotimpurile

Mai persistă încă în concepția unora 
ideea greșită potrivit căreia înghețata 
poate fi consumată în exclusivitate în 
anotimpul călduros. Evident, în 
timpul verii, ea este foarte solicitată, 
iar consumul crește considerabil. Dai 
înghețata este un aliment al tu
turor timpurilor. Acest lucru ni-1 
confirmă și consumul mediu anual 
ce se realizează pe cap de lo
cuitor în țări cu climă rece (U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia etc.), unde există dife
rențe foarte mici între cantitățile de 
înghețată ce se desfac vara și iarna. 
Și în țara noastră, mai ales în Capi
tală, consumul de înghețată a înre
gistrat creșteri importante.

înghețata face parte din categoria 
celor mai complete și valoroase pro
duse alimentare. Astfel, 100 gr în
ghețată furnizează organismului apro
ximativ 200 calorii, ceea ce echivalea
ză cu caloriile a 44 gr pîine, 
74 gr came de bovine, 85 gr. 
ouă sau 197 gr lapte. Valoarea înghe
țatei în alimentație în general, și în 
cea a copiilor în special, este accen
tuată și de conținutul în vitaminele 
A și B și în săruri organice, mai ales 
calciu și fosfor, strict necesare în pe
rioada de creștere. Ridicata valoare 
nutritivă a înghețatei este completată 
și de gradul de asimilare al acesteia 
de către organism, fiecare component 
fiind ușor și complet digestibil. Iată 
de ce în alimentația rațională a copii
lor, adolescenților, convalescenților si 
adulților în general e bine să se con
sume cît mai des și înghețată. Ir 
toate anotimpurile, înghețata fortifică 
organismul, completînd totodată ali
mentația noastră cu un desert gustos, 
hrănitor, gata preparat și la îndemîna 
oricui.

Utilajele modeme, de mare produc
tivitate pentru producerea înghețatei 
îi asigură cele mai bune caracteristici 
și din punctul de vedere igienico-sa- 
nitar. Produsul ce se obține prin con
gelarea unui amestec pasteurizat și 
omogenizat din lapte, smîntînă, zahăr, 
substanțe aromatizante și stabilizatoa
re este ambalat și depozitat la tem
peraturi scăzute în vederea desfacerii 
în rețeaua comercială. Sortimentele 
de înghețată produse în industria 
noastră pot fi consumate nu numai 
în cofetării, localuri publice, ci și la 
domiciliu, în completarea diferitelor 
preparate culinare.

Ținînd seama de faptul că înghe
țata a devenit un aliment de larg 
consum, apreciat și solicitat de con
sumatori, au fost luate măsuri în ve
derea introducerii fabricației ei în 
mai multe orașe ale țării. In afara 
fabricilor de produse lactate din Bucu
rești, Constanța și Galați, se pregă
tește intrarea în producție a unor 
secții modern utilate pe lîngă fabri
cile de produse lactate din Brașov, 
Bacău, Timișoara, Petroșeni etc.

lescent trebuie să rămînă 
imaculat ? Si mai ales, 
poate să rămînă astfel ?

Viata înfățișează pilde 
dezorientante. Cunoaștem 
cazuri de tineri feriți cu 
strictete de toate contac
tele pernicioase, exact pînă 
la vîrstele recomandate de 
manualele de educație. Dar 
cînd au intrat în viată e- 
rau înarmați numai cu no
țiuni si fără nici un pic de 
experiență. Si au clacat. 
Au căzut în primele cap
cane întîlnite în cale. în 
schimb tinerii cu pielea 
ceva mai tăbăcită, cu expe
riențe premature care îi 
contrariau si îi alarmau pe 
pedagogi, si-au găsit repede 
drumul în viată — un 
drum onest si demn, une
ori chiar strălucit. Pentru 
că ceea ce face în fond cu 
adevărat complicată si di
ficilă educația tinerilor este 
faptul că în acest domeniu 
nu se poate aplica o măsu
ră unică pentru toate ca
zurile.

Pentru multi, criteriul de 
valoare al unui tînăr este 
oumințenia. Dar cîti foști 
copii cuminți nu au ajuns 
niște tembeli, niște lași în 
fata încercărilor vieții (care 
de cele mai multe ori nu 
sînt deloc cuminți) ? Si cîti 
opuși de-ai lor. care atră
geau toate anatemele veci
nilor și dascălilor, nu au 
devenit oameni adevărati. 
spirite cutezătoare, perso
nalități veritabile ? Pentru 
că. să nu uităm, tinerii nu 
sînt tineri în sine. Noi nu-i 
formăm pentru a rămîne 
toată viata adolescenți. 
Chestiunea nu e de a ne 
oferi acum, cînd ei sînt la 
această vîrstă dificilă, cît 
mai putină bătaie de cap. 
permitîndu-ne să ne vedem 
cît mai liniștiți de treburile 
noastre. De a ne da acum 
nouă satisfacția unei res
ponsabilități bine îndepli
nite. mîndria unei dresuri 
reușite. Esențialul e de a 
forma oameni întregi, spi
rite temerare, independen
te. creatoare, care să ducă 
mîine pe umerii lor vînjoși 
lectica societății. A crea 
oameni potoliți, dar slabi și 
fricoși, cuminți dar nepu

tincioși si searbezi. nu este 
un succes, ci dimpotrivă, 
un îngrozitor eșec educa
tiv. Nu. chestiunea nu este 
de a-1 obliga pe tînăr să 
privească la viată ca în- 
tr-un panopticum, de a-1 
constrînge să-si lipească 
nasul de învelișul realită
ții, ca de geamul unui ac
variu prin care oamenii si 
fapteliș săgetează fantoma
tic. Puiul de om trebuie să 
învețe să înoate el însuși, 
în apele vieții,\ ca orifce ' 
vietate. El trebuieobișnuit 
de mic să-și regleze respi
rația, să-și armonizeze miș
cările. Trebuie învătat să 
învingă forța si viclenia 
valurilor care uneori te 
fură si te poartă pînă te 
amețesc, pînă te îngroapă 
în mîlul de la fundul ape
lor.

Chestiunea principală 
este însă ca în orice îm
prejurare. în orice încer
care pe care o are de tre
cut. tînărul să rămînă el 
însuși. Ca orice experiență 
de viată să-1 fortifice și nu 
să-1 slăbească. Să-1 căleas
că si să-i întărească voin
ța. nu să i-o carieze. să-i 
cimenteze stăpîiuirea de si
ne, nu să i-o dizolve. Ca 
toate faptele. întîmplările. 
incidentele să-i dezvolte 
spiritul de selecție, lucidi
tate. discernămîntul. Ca 
toate acumulările să se 
transforme în creșteri ca
litative, ca toate trăirile să 
devină cunoaștere si înțe
lepciune. Aici se verifică 
valoarea busolei pe care 
i-o pune în mînă so
cietatea. forța si realismul 
filozofiei cu care îl înar
mează pentru viată, logica 
educației la care e supus, 
încrederea care i se insuflă 
în puterile si virtuțile sale.

Dacă toate încercările vie
ții — care nu sînt întot
deauna create după codul 
manierelor elegante — se 
convertesc pînă la urmă în 
noblețe spirituală. atunci 
educația, oricît ar fi de si
nuoasă si contradictorie, va 
fi o superbă victorie u- 
mană.

(Partea a III-a-a arti
colului în numărul viitor).
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CERINȚELE

tribuna experienței înaintate

După un dialog de aproape două 
ere, directorul uzinei „24 Ianuarie" 
din Ploiești, ing. Ilie Iliescu, ne spu
ne : „Ritmicitatea în fabricație și în 
livrări este unul din scopurile ime
diate ale organizării științifice a 
producției și a muncii. Ea este, tot
odată, o dovadă incontestabilă, certă 
a unei activități chibzuite, bine puse 
Ia punct în orice unitate industrială. 
Noi ne-am convins din proprie ex
periență că, în esență, a produce rit
mic înseamnă a livra la termenele 
contractuale produsele fabricate, po
trivit cerințelor beneficiarului, a re
întregi astfel sistematic, la o scară 
mereu lărgită, fondurile cheltuite, în 
general înseamnă o viață economi- 
co-financiară sănătoasă...".

Afirmațiile de mai sus au fost ar
gumentate cu fapte din uzină. 
Mulți din întreprindere își amin
tesc dificultățile ce au existat cu 
circa doi ani în urmă din lip
sa totală de ritmicitate.: în mod gre
șit considerată de neînlăturat: recla- 
mații peste reclamații din partea be
neficiarilor, ore suplimentare, dezor
dine în secțiile de fabricație, nesigu
ranța permanentă a realizării indica
torilor de plan.

Meritul colectivului uzinei este că 
nu s-a împăcat cu această situație 
de compromis economic și a găsit 
resurse de a pune la punct întregul 
organism al producției.

Pericolul neritmicității a fost defi
nitiv înlăturat. De la începutul a- 
cestui an, uzina a realizat decadă cu 
decadă, cu precizie de ceasornic, atît 
producția marfă, cît și producția 
marfă vîndută și încasată. Curba 
realizărilor zilnice este aproape o 
linie... dreaptă, ascendentă, ceea 
ce demonstrează lipsa acelor pe
rioade de relaxare și de vîrf 
devenite aproape tradiționale în alte 
unități constructoare de mașini. Și, 
ca o încununare a eforturilor, toate 
comenzile au fost Onorate la terme
nele contractuale sau chiar mai de
vreme. Plusul de beneficii de peste 
1 000 000 de lei, realizat pe opt luni, 
economiile însemnate la prețul de 
cost sintetizează preocuparea colec
tivului pentru a mări eficienta fa
bricației. Directorul uzinei ne expli
că :

— O condiție sine qua non a bu
nei desfășurări a producției în fie
care întreprindere este cunoașterea, 
din timp și cu exactitate, a ceea ce 
trebuie să se producă, într-o perioa
dă de plan. Prima grijă, după ce de
zideratul de mai sus este înfăptuit, 
trebuie să fie acoperirea cu repar
tiții și contracte' a întregii produc
ții. Cu mult timp înainte de începu
tul acestui an, noi am cunoscut în 
amănunt structura întregii fabricații, 
contractele erau în majoritate în
cheiate, fapt ce a permis pregătirea 
judicioasă a producției. întocmirea 
unor programe realiste de lucru.

— Evident, în acest mod ați reu
șit să puneți pe temelii solide vii
toarea bază materială a întreprinde
rii. în prezent, după cîte știm, 
sînteți din nou în perioada în care 
trebuie să satisfaceti cerințele amin
tite de dumneavoastră...

— Da. pînă în prezent, am primit 
repartiții pentru mai/bine de trei 
sferturi din producția anului viitor, 
din care jumătate am si contrac- 
tat-o cu beneficiarii. La unele sor
timente contractele sînt de acum în
cheiate sută la sută.

Serviciul de desfacere este în 
plină „/i&mpanie de încheiere a 
contractelor, serviciul aproviziona
re Elaborează pînă în cele mai 
micj amănunte planul de apro
vizionare, specialiștii de Ia construc- 
Abrul-sef întocmesc documentația 
tehnică pentru fiecare produs, iar 
cei de la tehnologul-șef precizează 
cu rigurozitate procedeele de lucru 
și consumurile specifice. O dată tra
sat un asemenea cadru general, se 
coboară încă o treaptă spre produc
ția propriu-zisă. spre secție, atelier 
și locul de muncă. Dispecerul șef al 
uzinei, ing. Virgil Ghitescu, își 
aduce aminte că nu cu mulți ani în 
urmă, noțiunea de grafic de produc
ție sau programare internă nu era 
cunoscută. Acum însă vorbește despre 
asemenea lucruri ca despre ceva ine
rent producției.

Programarea operativă a produc
ției se face în fiecare lună după 
criterii precise, verificate cu exi
gență în întreprindere. Cînd se în
tocmesc graficele de producție, întîl
nim alături la masa de lucru ca
drele din serviciile de desfacere și 
aprovizionare, șefii de secții, anumif.1 
maiștri din ateliere. Primul căruia „i 
se dă cuvîntul" este reprezentantul 
serviciului desfaceri. El este cel care 
dă tonul, cum se spune, precizînd 
obligațiile imediate statornicite prin 
contractele economice. Discuțiile care 
urmează nu sînt axate deloc ne cău
tarea eventualelor posibilități de a- 
mînare a termenelor de livrare, ci 
numai pe modul concret de acțiune 
în scopul realizării și expedierii pro
duselor la timpul prevăzut în con
tracte.

Printr-un asemenea stil de mun
că s-a reușit ca treptat să se 
înlăture neplăcerile determ'r.ate de 
lipsa cto materii și materiale. deca

lajul ne^orespunzător în toate veri-

gile de fabricație, aglomerarea pro
ducției și a livrărilor în spre sfîrșitul 
lunii.

Totuși, mai este un factor care a- 
sigură succesul și care merită în 
mod deosebit evidențiat, și anume : 
informarea zilnică a conducerii în
treprinderii asupra tuturor aspecte
lor activității economice din uzină, 
potența de a preveni eventualele 
mici dereglări.

Finalitatea muncii — exprimată 
prin respectul față de cerințele bene
ficiarului, față de contractele econo
mice încheiate, iată caracteristica a- 
cestei uzine ! Cîte întreprinderi con
structoare de mașini au ajuns la un 
asemenea nivel ? Extinderea expe
rienței amintite am dori s-o aplau
dăm. Cit mai curînd.

ce se poate realiza în 12 ore la secția 
turnătorie : aproape 200 000 de lei.

...20 septembrie, ora 8,30 Par
curgem din nou secțiile. Atmosferă 
de lucru intensă. Pe deplin necesară. 
„Rarefierea" din timpul nopții tre
buie compensată. Pe cazane, sau 
pe lîngă ele, oamenii ciorchine. Șe
ful de echipă GHEORGHE ANDREI 
remarcă : „Ne lipsesc „pantalonii" 
pentru fundul cisternelor. Noi avem

ei, cazangiul MARIN DUMITRU și 
sudorul ION MIHALACHE.

— Programul se termină la ora 15, 
de ce plecați mai devreme ?

în loc de răspuns... o ridicare din 
umeri. Cazul nu e singular. între 
14,45—15,15, asistăm la un veritabil 
„concurs" al grăbițllor, pe de o parte, 
și al întîrziaților (din schimbul de 
după-amiază), pe de altă parte. Oa
menii schimbului II au început lu-

na fiind părăsită de 84. Deci, o altă 
concluzie, confirmată de altfel de 
conducerea uzinei. Pe de o parte, nu 
s-au creat încă cele mai bune condi
ții de lucru muncitorilor și cadrelor 
tehnice, aceasta fiind o ..moștenire" 
de la vechea conducere tehnico-ad- 
ministrativă. Iar, pe de altă par
te, preciza tov. Gheorghe Coto- 
velea, în unele formații de lucru se 
găsesc clemente eterogene. Unii

BucureștiLa Grivița Roșie

Viorel SĂLĂGEAN

Paralele ! (La Aninoasa, v'ago- 
netele circulă în viteză, suspen

date deasupra solului)

Urmărind activitatea unei uzine 
oum este „Grivița roșie" din Bucu
rești, în mod legitim te preocupă fe
lul în care colectivul și conducerea 
ei își încordează forțele pentru a face 
față cît mai deplin sarcinilor de li
vrare a utilajelor tehnologice pen
tru marile șantiere industriale. 
Acest imperativ interesează în cel 
mai înalt grad. Pe planul activității 
uzinei, realizarea lui depinde de pro
ductivitatea cu care se utilizează fie
care minut, oră și schimb de lucru, 
ceea ce, pe șantiere influențează 
cîștigarea luptei cu timpul, factor e- 
sențial al eficienței investițiilor.

...Ascultam explicațiile ing. MIHAI 
POPA, șeful serviciului planificare 
al uzinei :

— în 8 luni, producția globală s-a 
realizat în proporție de 101,6 la sută, 
iar Ia producția marfă planul s-a de
pășit cu peste 8 000 000 lei. Toate a- 
ceste realizări își sporesc importan
ța, știind că prețul de cost a fost 
redus cu peste 700 000 lei. Beneficiile 
suplimentare se ridică la 14 000 000 
lei.

Un bilanț pozitiv. Se simte deci 
vitalitatea organizării științifice a 
producției și a muncii, dar și faptul 
că rezervele interne nu au fost fruc
tificate pe deplin. De aceea punem 
întrebarea : oum s-a realizat planul 
sortimental ?

— Aici nu stăm așa bine. Din cele 
17 sortimente, pe 8 luni sîntem „sub 
plan" la 5.

Notăm cîteva procente : utilaj teh- 
nologio 73,1 la sută, adică mai puțin 
cu 1 500 tone decît se prevăzuse, ca
zane 88,1 la sută, piese turnate din 
fontă cenușie 91,9 la sută. Cu alte
cuvinte mai sînt sortimente „perse-' 
cutate". Insistăm și punem a doua 
întrebare : în ce mod credeți că se 
poate rezolva problema îndeplinirii 
integrale a planului sortimental ? Ne 
răspunde tov. GHEORGHE COTO
VELEA, secretarul comitetului de 
partid pe uzină :

— Cred că prin acoperirea celor 
trei schimburi de lucru și prin creș
terea exigenței întregului nostru co
lectiv față de sporirea productivită
ții muncii.

Indirect, am primit, deci o invita
ție de a cerceta evoluția ritmului de 
lucru pe schimburi.

...19 septembrie, orele 23,45. E a- 
proape de miezul nopții. Uriașele 
hale ale uzinei dau impresia de re
paus. Această senzație ne e confir
mată atunci cînd împreună cu tov. 
Octavian Drull, pe care l-am găsit 
la poartă, pășim în. cazangerie. Chiar 
lîngă intrare, întîlnim un grup de 
cîțiva muncitori care — schimbul a 
început de aproape o oră — întîrzie 
la „un pahar de vorbă". Printre ei, 
macaragiul POPA V. NICOLAE și 
legătorul ION CHIVU.

— Vnde îl putem găsi pe maistrul 
de schimb ?

— Maistru de schimb ? Nu există 
așa ceva în schimbul de noapte.
. Lipsă totală de asistență tehnică ? 
Nu ne vine să credem. Continuăm 
pășii... La linia de carbonatare, mun
citorul Nicolae G. Nicolae ne 
confirmă : „Nu ne asistă nimeni. 
De altfel, noi sîntem meseriași 
vechi, îneît asistența tehnică ar fi 
poate de prisos. Produsele de slabă 
calitate ? Nu vă mirați. Eu le contro
lez". Alți pași... Strungarul MARIN 
TOMA... ia masa. Strungul său — un 
uriaș Carusel — lucrează singur.

— Merge treaba ?
— Merge !
— Cine tine prezența ?
— Muncitorii pontează la ceasul de 

la poartă.
în cazangeria nouă ca și în cea 

veche, liniștea e pigmentată, ici-colo, 
de flacăra unor sudori. în cazange
ria nou. de pildă. întîlnim doar doi 
sudori și un cazangiu. Parcurgem 
hala de montaj, vopsitoria. atelierul 
mecanic-șef. Nimeni. Utilajele aș
teaptă rînduite în ordine. însă OMUL, 
lipsește. La secția mecanică grea no
tăm cuvintele tov. OVIDIU SAVE
LIEV :

— în toată secția, în tura aceasta 
sîntem doar trei oameni. Unul a ră
mas din schimbul de după-amiază. 
Ține locul lui Florea Dorobanțu, care 
nu a venit la lucru.

— Dar știți ce aveți de făcut pînă 
mîine dimineață, aveți programe de 
lucru ?

— Aseară, șeful de brigadă ne-a 
lăsat ce să găurim în tura noastră. 
Dacă terminăm, găurim în conti
nuare alte piese trasate. Mai sînt 
destule.

Ne lămurim deci ce este cu pro
gramarea. Se ia din grămadă și se 
lucrează „după puteri".

La forjă, întîlnim, în sfîrșiț, un ca
dru tehnic : maistrul PANAIT POPA, 
care ne mărturisește :

— Am început lucrul puțin mai 
tîrziu, pentru că au întîrziat 4 oa
meni.

— Ați produs ceva pînă acum ?
(era ora 0,45).
— încă nu...
Același aspect și în secția turnăto

rie. Ne intersectăm cu cîțiva „plim
băreți" : David Alexe, Ioniță Nicolae 
și alții. Misterul ni-1 dezvăluie mais
trul (al doilea maistru întâlnit, dar 
și ultimul în toată uzina !) STAN 
NICĂ : „Eu am toți oamenii prezenți, 
dar cînd am preluat schimbul, linia 
de alimentare cu curent era ruptă. 
Din această cauză, macaralele au stat, 
cuptoarele s-au răcit. Pentru repara
ție trebuia doar un simplu sudor, pe 
care l-am găsit abia la ora 22. Pînă 
s-au reîncălzit cuptoarele, alte ore. 
O să dăm producție abia spre dimi
neață". Notăm și valoarea producției

în plan să executăm cîte două cis
terne pe zi. Azi însă...".

Lipsesc materialele, deci. în secția 
prelucrări mecanice utilaj chimic, ne 
întîlnim cu maistrul EMIL SPÎRLEA 
care a fost solicitat de cîte
va ori. Desene, cote, dimensiuni, to
tul e rezolvat prompt. Gîndul ne 
duce la cei din schimbul 
noapte : pe ei cine-i îndrumă, 
au nevoie de desene, cote, 
mensiuni ?

...21 septembrie, ora 14,45. La 
tiarele secției cazangerie, numeroși 
grăbiți. Sînt gata „îmbăiați". Printre

ves-

crul. în secția prelucrări mecanice 
utilaj chimic dorim să: stăm de vorbă 
cu un inginer.

— Căutați degeaba, ne spune mais
trul Ion Speriatu.

După trei zile „de veghe" care ar fi 
concluziile ? în comparație cu schim
bul I, celelalte schimburi se află în
tr-o stare de... somnolență. Justifi
carea ne-o dă ing. Mihai Popa :

— Neacoperirea egală a schimbu
rilor se datorește lipsei de muncitori 
și, în special, a celor calificați.

Cum a evoluat „încărcarea" mun
citorilor pe schimburi ? Iată ce 
ne-a înfățișat situația pe 8 luni :

Schimburile 
I n

(în procente) 
ni

— muncitori 80,2 15,7 4,1
— ingineri și tehnicieni 83,8 14,9 1,3

Pentru contracararea lipsei de 
muncitori calificați s-au preconizat 
unele măsuri — ca mărirea numă
rului elevilor din școala profesională 
a uzinei. Măsuri bune, însă luate tîr- 
ziu.

Fluctuația forței de muncă

putut fi curmată. în 8 luni s-au an
gajat 643 de muncitori și au plecat 
615. Ce înseamnă aceasta ? în fiecare 
zi au fost angajați 3 noi muncitori, 
plecînd alți 3. îngrijorătoare e și 
„mișcarea" cadrelor tehnice. S-au 
angajat 67 ingineri și tehnicieni, uzi-

„trag", iar alții așteaptă.., chenzina. 
Plata e în acord „pe formație" și cei 
harnici îi duc’„în spinare" pe cei le
neși.

Se adaugă apoi, actele de indiscipli
nă în muncă, relevate în cursul in
vestigațiilor, și sintetizate în esență 
de absențele nemotivate. în 8 
luni s-a înregistrat o medie de cir
ca 7 ore de astfel de abateri pe sa
lariat, care dacă ar fi fost înlătura
te, permiteau obținerea unui spor la 
producția marfă de 6 000 000 lei. Dar 
mai intervine și pregătirea necores
punzătoare a producției. „Repetatele 
greșeli de proiectare, omiterea unor 
cote sau indicații greșite sînt 
întîlnite în 
ce", 
ghe Cotovelea. Consecința ? Proiec
tele defectuos întocmite, lipsa asis
tenței tehnice, _ .
sînt tot atîtea cauze care au irosit, 
pe 8 luni, peste 2,5 milioane lei sub 
formă de rebuturi sau cheltuieli cu 
remanierile.

...27 septembrie, orele 8,30. Ne a- 
flăm în biroul directorului general 
al uzinei, ing. JEAN BEIU:

— Rezervele de care dispunem sînt 
într-adevăr, inestimabile. Așa se ex
plică drumul bun pe care s-a anga
jat colectivul uzinei. Unele neajun
suri persistă, deși productivita
tea muncii evoluează în mod fa

indicații greșite sînt 
documentațiile tehni- 

sună aprecierile tov. Gheor-

greșeli în execuție

fermele agricole
(Urmare din pag. I)

La parametrii proiectați
• La Combinatul de celuloză și hîrtie de Ia Brăila, la numai cîteva 

luni de la punerea în funcțiune a instalațiilor, tona 
papetară se produce cu 232 lei mai puțin decît prețul 
tona de hîrtie

O analiză a
miștii brăileni 
gim tehnologic 
capacitatea maximă, atingînd astfel, înainte de termen, parame
trii proiectați. în ultimele luni consumurile specifice au fost reduse 
la fibre cu 71 kg pe tona de produs finit, cu 44 kg la caolină, 5 kg
ia colofoniu și cu 477 kWh la energie electrică.

Unele măsuri aplicate în domeniul exploatării intensive a utila
jelor au făcut ca și un alt obiectiv — linia de celofan — să' atingă
parametrii de producție proiectați la scurt timp după intrarea sa în
funcțiune.

de celuloză 
planificat, iar

cu 120 de lei mai puțin, 
rezultatelor arată că Ia noile mașini și 
au aplicat metodele cele mai bune de 
rațional, aprovizionare ritmică, folosirea utilajelor la

instalații, chi- 
lucru : un re-

• Intrate de curînd în funcțiune, instalațiile de distilare în vid și 
cea de bitum, din cadrul noului Complex de fabricare a uleiurilor 
speciale de la Rafinăria Ploiești, au atins cu trei luni mai devreme 
toți indicatorii de producție prevăzuți în proiect : 80 000 tone uleiuri 
industriale și respectiv 50 000 tone bitum pe an. Un; s ”'s.ri
tehnice și de fabricație aduse de specialiștii rafinăriei an pe •- c iar 
depășirea parametrilor proiectați, realirfnf-.i-se, c ■' 
funcționare, însemnate cantități de produse peste plan.

(Agerpres)
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scopului. Se recuperează 
astfel un procent de 1,5— 
2 lă sută din numărul ouă- 
lor puse la incubat. Acest 
procent, raportat la cei pes
te 2,5 milioane de pui obți
nuți anual, arată că se evită 
pierderea a zeci de mii de 
ouă.

Valorificarea spiritului de 
inițiativă, a experienței și 
priceperii șefilor de fermă 
a dus la depistarea unor re
surse pe care, în trecut, oa
menii nu le observaseră sau 
le trecuseră cu vederea. Ing. 
Monica Lepșa, cu o activita
te de 17 ani în producție, 
din care 13 numai în secto
rul avicol, a trecut de 
mii de ori ne lîngă trans
portoarele___ îj de nutrețuri 
combinate din hale. Deve
nind șefă de fermă, ea a 
„scotocit" și a găsit resurse 
de economii care să mă
rească veniturile fermei, 
fără nici un fel de inves
tiții. Uitîndu-se cu atenție 
prin preajma sutelor de me
tri ai transportoarelor ea a 
constatat că, de fapt, com
poziția așternutului este 
formată în cea mai mare 
parte din nutrețuri combi
nate risipite de păsări. 
După ce au fost cernute, 
acestea s-au vîndut crescă
toriilor de pește și unor 
cooperative agricole, înca- 
sîndu-se pînă acum 60 000 
lei.

Alte mii de lei se econo
misesc datorită inițiativei 
luate de medicul veterinar 
VIORICA IONESCU, care 
a căutat și a găsit posibilități 
de a se utiliza substanțe 
dezinfectante mai ieftine și 
mai ușor de procurat.

Dar nu numai șefii de 
fermă sînt promotori ai nou
lui. De aceeași receptivi
tate dau dovadă numeroși 
lucrători permanenți care a- 
duc o contribuție substan
țială la găsirea și mai ales 
la punerea în valoare a u- 
nor resurse de economii. 
Avem în față exemple de
osebit de concludente care 
atestă justețea prevederilor 
Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. privind îmbunătăți
rea activității G.A.S. — în 
care, între altele, se arată 
necesitatea pregătirii unor 
lucrători cu calificare mai 
largă care să poată mînui 
întreaga gamă de traotoare, 
mașini agricole și instalații 
după nevoile muncii în fer
me. Muncitorul cu un grad 
ridicat de calificare este in
dispensabil mai ales în con
dițiile zootehniei industria
le, în cadrul căreia se îm-

bină armonios cerințele pri
vind specializarea cu cele 
rezultate din necesitatea de 
a executa și alte operațiuni. 
Numeroase fapte dovedesc 
transformările adînci petre
cute în modul de a acționa 
al lucrătorilor permanenți. 
Ele sînt legate de creșterea 
cointeresării lor materiale, în- 
trucît câștigurile lor sînt de
pendente direct de rezulta
tele dobîndite de ferma în 
care lucrează, de aportul lor 
la mărirea producției și redu
cerea cheltuielilor. în numai 
cîteva luni muncitori de di
ferite profesii — îngrijitori, 
mecanici, electricieni, sudori, 
tinichigii, zugravi — învățați 
în decursul multor ani să 
nu facă un pas în afara 
meseriei lor, și-au „desco
perit" vocația firească de a 
executa lucrări din aproape 
oricare domeniu la oare au 
fost solicitați.

In trecut, repararea tava
nelor din placaj la halele de 
pui s-a efectuat numai de 
către echipe de meseriași. 
GHEORGHE DINU, de me
serie lemnar, împreună ou 
ceilalți lucrători permanenți, 
au executat singuri toate 
reparațiile la hale, economi
sind 15 000 lei.

începe să se contureze o 
atitudine și mai activă față 
de muncă. Pînă nu de mult, 
exista mentalitatea că un 
șofer poate sta cu brațele 
înorucișate pînă ce i se în
carcă sau se descarcă auto
camionul sau ca tractoris
tul să nu facă altceva decît 
să țină volanul în mînă. 
Acum, rod al manifestării 
deplinei hărnicii, oamenii 
nu stau pasivi la ceea ce 
este de făcut. Tractoristul 
ANTON MARIN este unul 
din numeroasele exemple ca
re ilustrează aceasta. După 
propria-i mărturisire, înainte 
de înființarea fermelor, în 
perioadele cînd nu avea de 
luoru, „găsea" cîte o pană 
la tractor, ceva de meșterit 
așa ca să treacă vremea. 
Acum, între două transpor
turi cu rutierul, îl găsim 
dînd o mînă zdravănă de 
ajutor la revizuirea utilaje
lor din hale. El nu mai con
cepe să piardă nici o oră, 
apueîndu-se de lucru, din 
proprie inițiativă, atunci 
cînd termină treburile cu 
tractorul. Mecanicul de în
treținere NIȚU ȘTEFAN 
avînd de reparat niște benzi 
transportoare a format o 
echipă de reparații ad-hoc, 
care nu costă ferma nici un 
leu în plus. Me-ibr/ 
pei execută '■■c-'
calitate, ca in
gospodărie, deoarece

și rezultatele ei constituie 
sursa lor de cîștig.

Dar în afara multiplelor 
exemple referitoare la folo
sirea deplină a timpului de 
lucru întîlnim interesante 
inițiative care vizează mă
rirea productivității’ muncii 
pe baza extinderii elemen
telor de mecanizare. Lucră
torii din sectorul mecanic, 
au instalat pe o cisternă un 
compresor, cu două furtunuri 
care permit ca operațiile de 
zugrăvit și dezinfecție la o 
hală să se efectueze într-o 
singură zi, în loc de patru, 
cît durau înainte.

Unul din efectele pozitive 
de creării fermelor, reunite 
într-o mare întreprindere 
ca cea de la Mihăilești este 
crearea posibilităților pentru 
modernizarea tehnologiei de 
creștere. Elementul esen
țial în această privință îl 
reprezintă popularea și de- 
popularea completă și con
comitentă a halelor. Intro
ducerea acestei metode s-a 
soldat cu rezultate bune.

După cum ne informează 
ing. zootehnist LUNGU- 
ȚESCU MARIN, tehnolo
gul șef al întreprinde
rii, pe baza unui plan 
de perspectivă s-a efec
tuat depopularea totală a 
fermei Alba, asanarea ei și 
repopularea completă

păsări de aceeași vîrstă, să
nătoase. Ca rezultat, la a- 
ceeași capacitate, producția 
obținută de la 78 000 de 
găini s-a ridicat la peste 
55 000 ouă pe zi. Totodată 
funcționarea fermelor, în 
cadrul unei mari întreprin
deri, a permis aici — ca și 
la alte unități de acest fel 
din țară — să se treacă la 
aplicarea principiului de 
populare a halelor în cir
cuit închis — evitîndu-se 
sursele de infecții prin pui 
primiți de

Există și 
cazuri care 
minusurile 
îndeosebi la sistemul de 
ventilație care nu asigură 
un microclimat corespunză
tor în hale. în plus, anu
mite elemente specifice a- 
glomerațiilor mari de pă
sări în sistem industrial nu 
sînt încă suficient studiate. 
Astfel de situații demon
strează cît este de necesară 
specializarea unor cadre de 
nutriționiști, genetiști, igie- 
niști etc. oare să cunoască 
în profunzime problemele 
aviculturii industriale.

Rezultatele dobîndite după 
crearea fermelor, constituie 
un început bun care se cere 
continuat și dezvoltat cu 
perseverență.

la alte unități, 
o serie de ne- 
pomesc de la 
în proiectare,

I
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vorabil. Comparativ cu anul tre
cut, ea are în acest an un 
ritm planificat de creștere de peste 
18 la sută, ritm care în 8 luni a fost 
substanțial depășit. Se situează în ju
rul procentului de 20 Ia sută. Apoi 
volumul beneficiului. Față de un 
plan anual de 28 milioane Iei, în 
1966 de abia s-au realizat 18 mili
oane lei. Anul acesta însă, în con
dițiile aceluiași volum planificat de 
beneficii, pe 8 luni, după cum ați 
constatat, nu numai că s-a îndeplinit 
sarcina stabilită, dar s-au obținut 
suplimentar 14 milioane Iei bene
ficii.

— Deci, pe „ansamblu", uzina s-a 
aerisit, a biruit unele neajunsuri in
trate în „tradiție". Cum se grupează 
cauzele variației ritmului de lucru în 
cele trei schimburi ?

— Ele au rădăcini adinei, datorîn- 
du-se unor factori din interiorul 
uzinei, dar și din afara ei.

— Cei din interiorul uzinei...
— Uzina s-a dezvoltat pe niște co

ordonate insuficient aprofundate. 
Vreme îndelungată s-a crezut că 
utilajele tehnologice 
numai 
secțiile 
Numai 
pornit 
ganizatorice și de conducere a activi
tății uzinei, iar rezultatele atestă jus
tețea ei. De pildă, anul trecut s-au 
produs 6400 tone utilaje tehnologice, 
pentru oa în acest an cifra să se ri
dice la circa 12 000 tone.

— Cel puțin, acum este clar contu
rată direcția de acțiune în domeniul 
așezării organizatorice și tehnologice 
a uzinei ?

— în unele privințe da. Ne stră
duim să stăpînim fenomenele ce ca
racterizează activitatea uzinei. De 
aceea, s-a creat un compartiment de 
avizare, contractare și antecalcul, 
prin intermediul căruia și pe baza u- 
nei documentări tehnice șl economi
ce multilaterale, conducerea uzinei 
își exercită atributele de a dirija 
competent și controla productivitatea 
muncii, prețul de cost și ritmul de 
lucru. Totodată, experimentăm un 
nou sistem de programare a produc
ției, în funcție de succesiunea fireas
că a procesului tehnologic de mon
taj, pentru a preîntâmpina pierde
rile de capacități și a disciplina ter
menele de livrare a comenzilor față 
de beneficiari.

— Aminteați de factorii dinafară. 
Vă referiți la sprijinul forului de re
sort?

— în concepția noastră, sprijin în
seamnă ca forul de resort să-și facă 
datoria. De ani de zile, producția nu 
se nominalizează în termen optim. 
Acum, pentru 1968, nu dispunem de 
documentații decît Ia circa 30 la 
sută din volumul producției de uti
laje tehnologice planificat. Cum să 
mai facem aprovizionarea tehnico- 
materială, să asigurăm defalcarea op
timă a comenzilor pe luni, decade și 
schimburi, evitarea tuturor consecin
țelor neritmicității producției ? 
Singuri nu putem identifica solu
țiile rationale. Solicităm forul tu
telar, adică Direcția generală pen
tru utilaj chimic și rafinării, ca 
si Institutul de cercetări și proiec
tări de utilai chimic să-și îndepli
nească atribuțiile pentru care au fost 
create.

Poate că relatările directorului ge
neral nu răspund „ad literam" la 
semnalele anchetei. Ele vizează. îh 
schimb, unele din cauzele de adîn- 
cime ale situației consemnate, care, 
așa după cum am înțeles, în curînd 
va fi îmbunătățită. Poziția pe care se 
situează azi conducerea uzinei, co
lectivul ei. adînc angrenat în ac
țiunea de organizare științifică a pro
ducției si a muncii, trebuie sprijinită 
intens de organizația de partid, de 
forurile respective, prin intervenții 
energice.

se execută 
în cazangerie, neglijîndu-se 

de prelucrări mecanice, 
în ultima perioadă s-a 

pe calea reconsiderării or

Petre NPnfJ.CU 
Dan MATEESCU
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Cu excursiile de studii întreprinse 
miercuri și joi la diferite lucrări de con
servare a solului și incinte îndiguite, a 
luat sfîrșit cea de-a 6-a Conferință na
țională de știința solului, care a avut ca 
temă : folosirea rațională a fondului fun
ciar din sud-estul țării.

Participanții — specialiști din dome
niul îmbunătățirilor funciare, din învăfă- 
mînt, instifute departamentale și de la 
Academie — au dezbătut aproape 70 
de referate și comunicări științifice cu 
privire la configurația solurilor din a- 
ceastă parte a țării și posibilitățile pen
tru o cît mai bună valorificare. Conclu
ziile dezbaterilor au fost concretizate în 
elaborarea unor măsuri menite să ducă 
la sporirea fertilității acestor pămînfuri.

(Agerpres)

i
Spirale și tamburi (Uzina de sîrmă și produse din sîrmâ

Foto ; Agerpres
■ >ria 
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ȘTIINȚIFICĂ
Proces de creație, de perpetuă în

fruntare cu necunoscutul, cercetarea 
științifică presupune utilizarea unui 
întreg complex de tehnici și mijloa
ce materiale și spirituale. în acest 
context, un rol de cea mai mare în
semnătate are intensificarea proce
sului de conturare a temelor și solu
țiilor prin intermediul schimburilor 
de idei, al confruntării opiniilor di
verse.

însuși faptul că activitatea de des
coperire nu este un fenomen instan
taneu — o dezvăluire bruscă și totală 
a adevărului științific — ci un pro
ces, de regulă^ treptat, anevoios, că 
același aspect poate fi abordat din 
unghiuri de vedere și prin mijloace 
diferite, face ca această formă de co
laborare a cercetătorilor — lupta de 
opinii — să fie indispensabilă. Marii 
savanți, înțelegînd deosebita impor
tanță a acestui factor pentru pro
gresul științei, l-au utilizat si cultivat 
cu consecventă ; multi dintre marii 
noștri oameni de știință din trecut, 
în rîndul cărora aș aminti pe Babeș, 
Țiteica. Iorga, Mrazec, au contri
buit la crearea unei valoroase tradi
ții proprii în acest sens. Cu atît 
mai mult se impune a fi folosit 
astăzi acest important factor de pro
gres, cînd pe terenul științei noastre 
ceroetările s-au intensificat și extins
— cuprinzînd și numeroase sec
toare noi — cînd există un larg 
șl puternio front de ceroetători 
tineri. Or, tocmai pentru buna 
desfășurare a cercetărilor și im
plicit pentru crearea unei atmos
fere stimulative, educative — înles
nind și îndemnînd spre creația știin
țifică de înalt nivel — este nece
sară cultivarea cu bună știință a ca
pacității și curajului de a avea și 
susține un punct de vedere în știință. 
Numai intr-un asemenea context vom 
putea forma cît mai mulți oameni de 
știință adevărați, capabili să analizeze 
șl să soluționeze cu competență ce
rințele științei și economiei naționale-

Ampla confruntare de opinii — 
mergînd de la simplele consultări și 
discuții colegiale, de colectiv, pînă 
la controversele și disputele ardente, 
de înalt nivel — apare astăzi ca un 
factor ce influențează real, obiectiv, 
nu numai justa orientare a eforturi
lor științei și ridicarea continuă a 
nivelului preocupărilor și rezultate
lor, dar șl intensificarea ritmului de 
soluționare a diverselor teme și ce
rințe care apar.

In focul argumentărilor pro și 
contra preocupările șl temele capătă 
o cristalizare și justifioare mai ra
pidă, mai temeinică, studiile comple- 
tîndu-șe cu unele aspecte noi — ce 
scăpaseră inițial sau fuseseră insufi
cient considerate — se conturează 
ou mai multă precizie căile și mij
loacele de abordare și definitivare 
grabnică a lor ; pe scurt, iese mai 
pregnant la iveală însuși „punctul 
de vedere" al vieții, al intereselor 
superioare ale științei și economiei 
naționale.

Nu lipsesc, desigur, unele exem
ple bune în această direcție pe te
renul științei românești, existînd ca
zuri. cînd specialiștii dezbat pe larg 
anumite teme sau rezultate. Totuși, 
aș vrea să remarc că o cultivare și 
o exploatare sistematică a unei 
atari surse de progres rapid nu s-a 
conturat încă în suficientă măsură. 
Nu întotdeauna cercetătorii se mani
festă activ din acest punct de vedere, 
preferind să păstreze „tăoere" chiar 
șl atunci cînd, venind în contact di- 
reot cu anumite preocupări sau rea
lizări științifice, observă anumite 
carențe; se transmit industriei 
soluționări mediocre, apar frecvent 
cazuri de abordare sau rezolvare uni
laterală a temelor.

Desigur, fără a minimaliza însem
nătatea confruntării de opinii pe în
treaga durată a cercetărilor în acti
vitatea de zi cu zi a specialistului, 
trebuie să remarc că există anumite 
etape și manifestări în care ea se 
impune cu deosebită stringentă. Aș 
remarca în acest sens avantajul de 
a dezbate teme sau rezultate care 
s-au conturat deja, sau de a folosi 
în acest scop feluritele reuniuni or
ganizate ale specialiștilor — de la șe
dințele de lucru din secții si labora
toare. pînă la congresele de largă 
respirație. Sînt însă rare cazurile 
cînd în cadrul unor manifestări de 
acest fel — mai ales în universități
— să se lște vreo controversă, vreo 
dispută.

O astfel de modalitate formală, li
neară de afirmare a adevărului știin
țific cred eu. explică în mare măsură 
și insuficienta preocupare manifes
tată de industrie fată de rezultatele 
cercetărilor proprii. în fond, antrena
rea premeditată a inginerilor și teh
nicienilor la analizarea și discutarea 
soluțiilor propuse n-ar face decît să 
favorizeze în plus progresul rapid.

Aceeași inerție se face simțită și 
în paginile publicațiilor noastre de 
specialitate, unde apar destul de rar 
lucrări care să susțină idei și teorii 
noi. opuse. Dar chiar si atunci cînd 
astfel de opinii opuse se conturea
ză, specialistul nu se mal simte tentat 
să le impună, să le susțină. Nu de 
mult, am avut ocazia să discut două 
lucrări care susțineau puncte de ve-

acad. Sabba
ȘTEFĂNESCU

dere diferite pe o temă de geofizică— 
domeniul specialității mele. Cînd am 
anuntat autorilor că lucrările vor 
fi publicate în același număr de re
vistă, ei s-au grăbit să le re
tragă. I-a „speriat" probabil ideea 
de luptă deschisă, ori poate ceea 
ce dorea fiecare din ei nu se

puncte de vedere

m

18,15, la grădină — 20. RAHOVA (completare 
Fantezie cu șuruburi) — 15,30 : 18, la grădină
— 20.
• SPARTACUS — cinemascop (ambele serii) : 
TOMIS — 8 ; 11,30 ; 15 ; 18,30, la grădină — 19, 
FLAMURA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• COMISARUL X — c....... ...... „
(completare Nota zece Ia sport) •
20.30,
• VIAȚA LA CASTEL: VITAN 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în re
giunea București) — 15 ; 18.
• SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA : MIORIȚA 
(completare E mai bine așa) — 15 ; 17,30 ; 20, 
DRUMUL SĂRII (completare Muzeul pompieri
lor) — 15 ; 17,30 ; 20.
O ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE șl 
NU SÎNT DEMN DE TINE : MOȘILOR — 15,30;
19.30, la grădină — 19.
• CANALIILE : COTROCENI (completare Ne
glijențe mici, consecințe grave) — 15,30 ; 18 ;
20.30, PACEA (completare Metamorfoze) — 
15,30; 18 ; 20,30.
• CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — 
cinemascop : COLENTINA - 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• JANDARMUL LA NEW YORK — cinema
scop : PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,30. GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC — 19.
O PANTERA NEAGRĂ — cinemascop : LIRA 
(completare Oameni deasupra norilor) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
O CARTEA DE LA SAN MICHELE : VIITO
RUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O FIUL CĂPITANULUI BLOOD : FERENTARI 
(completare Orizont științifio nr. 6/1967) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.

18 ; 20,30, MELODIA (completare 23 August 1967)
— 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• cine VOIA S-o UCIDĂ PE JESSIE : LU
MINA (completare Examenul) — 9,15 ; 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• SINGUR PE LUME : DOINA (completare 
Costumul de ceremonie românesc) — 11,30 ; 15 ; 
17,15 ; 20,30, BUZEȘTI (completare 23 August 
1967) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
• MEANDRE : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• DOI CĂPITANI — CHEMAREA DRAGOSTEI
— APARTAMENTUL — HANOI DE LA RĂSĂ
RIT LA ASFINȚIT — RĂSCRUCE — PICTO
RIȚELE DIN UZDINSK — CVARTET — DACĂ 
AȘ FI ȘTIUT — GUSTAV ÎN ALARMĂ : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.

• FANTOMA8 CONTRA SCOTLAND YARD —
cinemascop : 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 ulti
mele trei cinematografe completarea Permanen
te), FEROVIAR — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 
21,15, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 
21,15 (la ultimele două cinematografe completa
rea Albina românească — Apis Melifica Car
patina).
• FARAONUL — cinemascop (ambele serii) : 
REPUBLICA — 9,15 ; 12,45 ; 16,30 ; 20.
• ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE: VICTO
RIA (completare Tovarășa) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45.
• RECOMPENSA — cinemascop : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30; 20,45, GRĂ
DINA DOINA — 19 (la ambele completarea Ar
hitectura universului), AURORA (completare 
Permanențe) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
la grădină — 19.
• PROCESUL DE LA VERONA : CENTRAL — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45.
• NU-I PACE SUB MĂSLINI: CINEMATECA
— 10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• SUS MÎINILE, DOMNILOR POLIȚIȘTI î : 
CAPITOL (completare Tovarășa) — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, la grădină — 19,30, GRI- 
VIȚA (completare 450 de ani de la tîrnosirca 
bisericii Mînăstirii Argeș) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45.
• SURCOUF, TIGRUL CELOR ȘAPTE MĂRI
— cinemascop : FESTIVAL (completare Cance
rul metalelor) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
la grădină — 19,30, GLORIA (completare Ori
zont științific nr. 8/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;

cinemascop : FLACĂRA
15,30 ; 18;

(completare

nu putem ignora aici nici falsa înțe
legere a prestigiului și „autorității". 
Adeseori cercetătorul face lucrarea, 
realizează o comunicare în care sin
tetizează rezultatele, dar în cortegiul 
de semnături ce apar pe aceasta, pe 
el îl afli abia la urmă — șters real
mente — în modesta postură de 
„participant". într-o astfel de at
mosferă promovarea unor valori noi. 
a tinerilor cercetători decurge ane
voios, aceștia pătrunzînd destul de 
greu cu rezultatele și părerile lor.

Consider că este de datoria fiecărui 
specialist, a șefilor de colective în 
primul rînd, de a asigura dezvolta
rea în cît mai mare măsură a fondu
lui de inteligență științifică, de a-1 
îmbogăți pe toate căile, inclusiv pe 
calea dezbaterilor care se dovedeso 
a fi un important element stimula
tor al cercetării. La urma urmelor, 
întîlnim din ce în ce mai frecvent 
mărturisiri ale oamenilor de știință 
înșiși, prin care ei înclină să nu-și 
atribuie o paternitate exclusivă, ri
gidă asupra ideilor care i-au condus 
la unele cercetări și rezultate im
portante, admițînd chiar că ele le-ar 
fi putut apărea în minte tocmai din 
discuțiile cu alți specialiști, sau le-au 
auzit rostite de alții.

De asemenea, de mare importanță 
sînt considerarea și fructificarea 
reală a diverselor opinii care apar, 
analizarea lor competentă și serioa
să, ca bază de plecare în elaborarea 
unor măsuri 
crete.

Stimularea 
de opinii în . 
rioasă ce reiese din însăși 
adevărului științific, ce trebuie 
numai descoperit dar și susținut, im
pus — apare astăzi ca o condiție in
dispensabilă a progresului rapid al 
cercetării și economiei noastre na
ționale.

cinema
16 ; 18,15 ; 20.30,

• CASTELANII: GIULEȘTI (completare Per
manențe) — 15,30 ; 18 ; 20,30, BUCEGI (comple
tare Sesiunea Marii Adunări Naționale) — 16 ; 
18,15; 20,30, la grădină — 19,30, FLOREASCA 
(completare Tînjeaua) — 16 ; 18,30 ; 20,45.
• CUM SĂ FURI UN MILION — cinemascop : 
DACIA (completare Mîinile pictorului) — 7,45— 
20,45 în continuare. ARTA (completare Gustav 
șahistul) — 15 ; 18 ; 20,45. la grădină — 19. VOL
GA — 9,15 ; 11,45 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• CU BĂRBAȚII ESTE O ALTĂ POVESTE : 
UNIREA (completare Mărășești 1917—1967) — 16;

CRONICA
FILMULUI

două

referea la conturarea adevărului 
în problema respectivă, cît mai ales 
la asigurarea priorității în problema 
respectivă — fapt cu totul secundar 
în acest caz.

Ce factori au determinat o atare 
pasivitate a cercetătorului ? Perso
nal. înclin să cred că este vorba aici 
de o anumită tendință de functiona- 
rizare a unora dintre cercetători, 
care primindu-și salariul în mod au
tomat la sfîrșitul lunii — chiar 
nentru rezultate minore, 
nu-si mai nun problema căutării și 
susținerii pasionate 
științific. Desigur.
tem de selecționare și promova
re a cadrelor de cercetători per
mite încă să intre în laborator oa
meni ce nu simt vreo chemare deo
sebită pentru această muncă — dar

FARAONUL
tichetîndu-1 mai sus 
drept ecranizare, m-am 
pripit, pentru că el de
pășește, de fapt, o ca
tegorisire. Analiza lui 
cere un studiu și nu o 
însemnare. Aș spune 
numai că este un e- 
xemplu de modul cum 
se realizează o medita-

nunțărl ale regizorului 
însuși pentru scurtarea 
filmului, în vederea 
prezentării lui la Fes
tivalul de la Cannes — 
ca unele roluri, cele ale 
femeilor în special, să 
fie uneori destul de in
consistente, în ciuda 
prezenței lor îndelungi 
pe ecran.

în al doilea rîrid, a- 
colo unde orice regi
zor ar miza pe jocul u- 
nor mase, pe spectacu
lozitatea desfășurării 
lor, Kawalerowicz 
și Orson 
„Falstaff") 
biectivul, 
identifice 
dualizeze, să dea expre
sie suferinței umane și 
nu să speculeze doar 
jocul unor forțe armate 
care se apropie ca pe o 
tablă de șah.

„Faraonul" este mai 
mult o disertație des
pre arta de a conduce 
un popor. Este o privi
re asupra lumii și a 
tendinței ei dintotdeau- 
na de a-și găsi forme 
noi de alcătuire, căuta
re care s-a făcut mereu 
prin luptă și mereu cu 
aceiași dușmani: reaua 
credință a unora și îna
poierea altora.

Privit cu optica obiș
nuită, filmul ar putea 
să pară lung, dar den
sitatea lui de gîndire 
îi îngăduie să nu-1 obo
sească pe spectator; ar 
putea să pară prolix, 
dar o atentă urmărire a 
traiectoriilor lui dra
matice îți relevă 
subtilitatea observației, 
o bogăție de subtext și 
o surprinzătoare per
spicacitate în a-1 tăl
măci.

De la Griffith și pînă 
acum, în istoria filmu
lui, nu cred că a existat 
montare de epocă mai 
impresionantă, trans
punere mai plină de în
țeles (și chiar de înțe
lesuri), de cunoaștere 
multilaterală — atît în 
ce privește epoca, dar 
și tălmăcirea cu ochiul 
de astăzi a unor fapte 
și sensuri pe care le 
îmbracă anume gesturi 
și ritualuri. Se întîlnesc 
în „Faraonul" o plu
ralitate de planuri: din 
punct de vedere cine
matografic, trebuie dis
cutată ecranizarea, tran
spunerea unui roman 
atît de vast și cu atîtea 
implicații, cum este cel 
al lui Prus ; din punct 
de vedere faptic, ar 
trebui discutat cît ră- 
mîne înlăuntrul epocii 
lui Ramses al XIII-lea, 
cît tine de interpretarea 
lui Prus și cît ține de re- 
interpretarea făcută de 
regizorul Kawalerowicz 
împreună cu scenaris
tul său, Konwicki; 
din punctul de vedere 
al plasticii filmiilui, ar 
fi, de asemenea, foar
te mult de discutat, 
pentru că îmi pare că 
pe acest plan, de ase
menea, regizorul Kawa- 
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pe toate căile a luptei 
știință — cerință iiripe- 
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(Urrnare din pag. I)

Condițiile specifice în 
care s-a format, a trăit și 
s-a dezvoltat poporul nos
tru de-a lungul veacurilor 
conferă limbii române o 
situație particulară, în ca
drul limbilor romanice, se
sizabilă în structura ei fo
netică, gramaticală, sintac
tică și lexicală. Reprezen- 
tînd extremitatea estică 
a limbilor romanice, ea a 
suferit anumite influențe și 
a cunoscut o evoluție pro
prie, conservînd forme din 
stadii mai vechi de dezvol
tare, de un interes deose
bit pentru cercetătorii isto
riei limbilor romanice. 
Limba română este o lim
bă bogată, frumoasă, plină 
de nuanțe, capabilă să ex
prime noțiunile filozofice 
cele mai abstracte, idei 
înalte, sentimente profunde 
și complexe. Cu ajutorul ei 
s-a creat o literatură de o 
valoare excepțională, de la 
„Miorița" la Arghezi, s-au 
scris lucrări științifice fun
damentale care solicită a- 
tenția savanților de renu
me mondial în domeniul 
științelor pozitive și uma
nistice. Dezvoltarea învă- 
țămîntului din România a 
adus în universitățile noa
stre numeroși studenți 
străini care, indiferent de 
disciplina pe care o urmea
ză, înainte de a-și însuși 
chestiunile elementare ale 
diverselor științe, învață 
limba română. Frumusețile 
patriei noastre și viata po
porului nostru cu tradițiile 
și obiceiurile lui minunate 
au atras, de asemenea, un 
impresionant număr de tu
riști care simt și ei nevoia 
unor cunoștințe cît de su
mare de limbă românească.

teatre
• TEATRUL DE STAT DE O- 
PERETĂ: SÎNGE VIENEZ — 
19,30.
• TEATRUL NAȚIONAL „I. 

L. CARAGIALE" (sala Come
dia) : APUS DE SOARE — 19,30 
(sala Studio) : ÎNTÎLNIRE CU 
ÎNGERUL — 19,30.

• TEATRUL DE COMEDIE : 
OPINIA PUBLICĂ — 20.
• TEATRUL„LUCIA STURDZA 
BULANDRA" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : OPE
RA DE TREI PARALE — 20, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 
A) : PRIVEȘTE ÎNAPOI CU 
MÎNIE — 20.
• TEATRUL „GIULEȘTI" (la 
Sala Palatului) : OMUL CARE 
A VĂZUT MOARTEA — 19.30.
• TEATRUL „ȚĂNDĂRICĂ" : 
GULIVER IN ȚARA PĂPUȘI
LOR — 10; 17.

O parte din materiile pri
me folosite de creatorii 
populari se aduc de multi 
ani din import. în cazul 
unora, fiind vorba de can
tități nu prea mari, cîteva 
sute de kilograme de flutu
rași sau cca. 5 tone de 
mărgele, care se consumă 
anual, după părerea unor 
specialiști de la Centrocoop 
nici nu ar fi rentabil să 
fie fabricate în țară, mal a- 
les că ele nu au dispărut de 
pe piața internațională. 
Centrocoopul și Ministerul 
Comerțului Interior au ne
glijat însă multă vreme im
portul acestor produse. A- 
nul acesta, M.C.I. nu a adus 
în țară decît două tone de 
mărgele, din care 720 
kilograme au fost 
în regiunea Argeș. Această 
cantitate nu acoperă însă 
cerințele locale, după cum 
ni s-a spus la U.R.C.C. Ar
geș, mai ales că aici se fo
losesc cca. 80 la sută măr
gele tubulare, iar cele tri
mise sînt rotunde. Cît pri
vește fluturași!, aceștia nu 
au mai fost aduși deloc, de 
foarte mult timp.

„Ne-ar trebui cca. 2 000 
tone de bumbac, dar ne-am 
mulțumi și cu 500, jumă
tate fire simple, jumătate 
duble, pe care nu le 
mai primim de vreo 5-6 
ani" — ne-a spus A. Adler, 
director adjunct la Direcția 
comercială textile-încăltă- 
minte a Centrocoop-ului. 
Negăsind bumbac la pa
chete. femeile cumpără fi
rile de lampă și ciorapi pe 
care îi deșiră și ajung... 
urzeală de covoare. Este 
evident că o anumită 
cantitate din acest sor
timent de bumbac ar tre
bui dată pe piață sub for
mă de fire în satele care 
produc covoare. S-ar înlă
tura astfel nu numai un 
consum inutil de energie, 
dar poate si o pierdere bă
nească. Pentru că. după 
cum ne spunea merceolo
gul M. Albescu de la 
U.R.C.C. Argeș, bumbacul 
care se vindea în fire la

de 
trimise

18,00 — Drumuri și popasuri. Emisiune turistică. 18,20 — Buletinul 
circulației rutiere. 18,30 — Pentru copil: A.B.C. De ce ? Flori și stele 
de piatră ; Filmul „Povestiri pe malul apel". 19,00 — Pentru tineretul 
școlar : Revista literară „Albatros". 19,30 — Telejurnalul de seară. 
19,50 — Buletinul meteorologic. 20,00 — Studioul muzical: Canțonete 
și șansonete. 20,35 — „Fuga" — film, producție a Studioului nostru de 
Televiziune, realizat de Cornel Todea și Boris Ciobanu. Interpretează : 
Mircea Anghelescu șl George Motoi. 21,00 — Reflector. 21,15 — Filmul 
artistio „Coloana a 5-a", realizat de Alfred Hitchcock. Cu Robert 
Cummings și Priscila Lane — Premieră pe țară. 22,45 — Telejurnalul 
de noapte.

MULT E DULCE
Șl FRUMOASĂ

Nu trebuie uitat nici fap
tul că în ultima vreme o- 
rașele. tării noastre au de
venit centre de întîlniri in
ternaționale, cu care prilej 
crește, desigur, curiozitatea 
participantilor pentru cu
noașterea limbii române. 
Acestea și multe altele con
stituie motive în virtutea 
cărora sporește de la o zi 
la alta interesul străinilor 
pentru învățarea limbii ro
mâne. Cursurile de vară de 
la Sinaia, cunoscute acum 
în întreaga lume, au 
fost frecventate anual de 
peste 170 de profesori și 
studenti, dornici să învețe 
limba poporului român, a- 
rătîndu-se impresionați de 
marile ei resurse și de pu
terea ei expresivă. Fiecare 
din aceștia au devenit la 
universitățile și în țările 
lor propagatori pasionați 
ai limbii române. Așa în
cît astăzi limba noastră se 
predă în cadrul a peste 100 
de universități, Asociații 
de prietenie, universități 
populare din diverse țări și 
continente. în întîmpina- 
rea acestui mare interes 
față de studierea limbii ro
mâne vine remarcabila lu
crare : Cours langue

60 de lei kg. este comercia
lizat sub formă de ciorapi 
tricotat! numai cu 45 de 
lei kg. Să sperăm însă că 
forurile comerciale nu vor 
găsi de cuviință că cea mai 
bună soluție ar fi să lichi
deze și ciorapii și fitilurile.

„Meșterii din satul Ro- 
mani-Horezu nu mai pot 
face lăzi de zestre, vase de 
practică mocănească, lin
guri încrustate, fluiere pen
tru că au dificultăți în pro
curarea lemnului", ne-a 
spus A. Calotă, metodist la 
Casa regională a creației 
populare Argeș. Dispece
rul regional de la Compar
timentul fondului forestier 
Argeș, ing. Ion Enescu, a- 
firmă că reglementările ac
tuale în privința distribui
rii lemnului nu au în ve
dere în mod special nevoile 
creatorilor populari. Inte- 
resîndu-ne la Ministerul E- 
conomiei Forestiere, Gh. 
Bumbu, director la Direcția 
fondului forestier, ne-a 
spus că în conformitate cu 
Instrucțiunile M.E.F. nr. 
106 300 din 1957, ocoalele 
silvice împreună cu sfatu
rile populare comunale 
trebuie să repartizeze ce
tățenilor îndreptățiți mate
rialul pentru construcții, cu 
excepția'paltinului, nucului 
și stejarului. Iar zilele a- 
cestea s-a dat o circulară 
care le dă dreptul 
tribuie și stejar.

în practică însă, 
că aceste dispoziții 
cunoscute și respectate de 
organele silvice. Meșterii 
populari nu numai că nu 
sînt ajutați, dar uneori li 
se fac șicane. Un exemplu 
ni l-a oferit chiar tehnicia
nul Constantin Irimescu, 
de la Compartimentul fon
dului forestier Argeș. Deși 
exista o repartiție specială 
pentru material dată de 
minister. Ocolul silvic din 
Romani s-a înduplecat 
foarte greu să livreze lemn 
unui meșter din acest sat 
care trebuia să facă la co
mandă o ladă de zestre. Mi
nisterul Economiei Fores
tiere și organele locale ar 
trebui să stabilească o mo-

să dis-

se pare 
nu sînt

roumaine, realizată 
profesorul universitar 
Cazacu, membru cores
pondent al Academiei, îm
preună cu un colectiv for
mat din Clara Georgeta- 
Chiosa, dr. Valeria Guțu- 
Romolo, dr. Matilda Cara- 
giu Marioteanu și Sorina

Bercescu. Manualul, pri
mul de acest gen editat la 
noi, este întocmit după 
principiile cele mai noi 
privitoare la învățarea 
limbilor moderne. El este 
format din 30 de lecții con
sacrate foneticii, morfolo
giei, sintaxei și lexicului 
limbii române, gradate ra
țional, pe o idee dirigui
toare, care pînă la urmă 
îl aduce pe cel ce învață

dalitate pentru a înlesni 
realmente creatorilor popu
lari, valoroși, posibilitatea 
să-și procure materialele 
de care au nevoie, mai ales 
cînd nu e vorba de cantități 
prea mari.

în corsetul autori

zațiilor și taxelor 
disproporționate

„Nu poate fi concepută 
menținerea artei populare 
fără stimularea creatorilor

în situația de a rosti co
rect românește, de a citi 
un text literar și de a pur
ta o conversație ușoară pe 
orice temă. Textele 
prima parte a 
concepute 
dialoguri 
antrenante 
autori, iar 
a doua sînt 
scriitori români de valoa
re : Eminescu, Caragiale, 
Coșbuc, T. Arghezi, Blaga, 
Bacovia, M. Sadoveanu, L. 
Rebreanu, G. Călinescu, T. 
Vianu, Camil Petrescu, Za- 
haria Stancu, Horia Lovi- 
nescu și alții. Autorii ma
nualului și-au propus, și 
au reușit, să dea studen
ților o prezentare strînsă, 
dar foarte exactă a limbii 
române literare contempo
rane, evitînd incursiunile 
în elementele dialectale, în 
limbajul familiar sau în 
aspecte argotice. Autorii 
s-au străduit să redea. în 
cea mai mare parte a tex
telor, transcrierea fonetică 
a sunetelor limbii româ
ne, folosind sistemul Aso
ciației fonetice internațio
nale, la care au adăugat 
unele semne și au simplifi
cat altele din motive

în
din 

manualului 
formă de 

sprintene, 
create de 
din partea 

extrase din

din Domnești, se intimplă 
să fie impozați și unii din
tre cei care produc în mod 
obișnuit doar pentru nevoi
le gospodăriei lor.

Ar trebui să existe cri
terii mai precise de stabi
lire a taxelor. în același 
timp, ni se pare că înglo
barea creatorilor populari 
în aceeași categorie cu toți 
meșteșugarii este nefi
rească.

Neînțelegînd necesitatea 
încurajării creației artistice 
populare, unele organe lo
cale creează greutăți meș
terilor. „Un cetățean din

ordin tehnic. Textele sînt 
create cu mare grijă așa 
încît să răspundă necesi
tăților de însușire lesni
cioasă a regulilor gramati
cale, dar și de îmbogăți
re a vocabularului. Toate 
lecțiile sînt imprimate pe 
două discuri, în lectura u- 
nor actori de prestigiu, 
ceea ce asigură și mai mult 
caracterul modern, științi
fic al manualului. Ma
terialul iconografic, ales cu 
gust și cu pricepere din bi
blioteci și manuscrise 
vechi, din albume înfăti- 
șînd frumusețile patriei 
noastre, noile construcții 
socialiste, monumentele ei 
istorice, portrete de scrii
tori și . artiști, vine și el să 
sugereze vizual și să fixeze 
în conștiința cititorului 
conținutul lecțiilor. De a- 
ceea, dincolo de faptul că 
oferă străinilor un foarte 
bun manual pentru învăța
rea limbii române, lucra
rea aceasta, prin felul în 
care e concepută, prin gri
ja cu care au fost alese sau 
create textele, mai are me
ritul de a pune pe citito
rul străin în contact cu un 
univers românesc specific, 
cu o lume care-i devine, 
neîndoios repede familiară. 
Dat fiind interesul crescînd 
al cetățenilor care vorbesc 
alte limbi pentru învățarea 
limbii române, ar fi salu
tar dacă Editura Didactică 
și Pedagogică s-ar gîndl Ia 
un manual asemănător și 
în alte limbi străine.

Manualul realizat poate 
constitui un model pentru 
cele ce vor veni, cu dorin
ța nobilă de a contribui la 
cunoașterea limbii româ
nești pe toate meridianele 
globului.

mare), creatorii populari 
întîmpină adesea dificul
tăți ca să-și vîndă produ
sele. Olari din Coșești-Ar- 
geș ne-au spus că înainte 
umblau în toată țara, acum 
însă au autorizație care nu 
le dă dreptul să iasă în 
afara limitelor raionului. 
Ei trebuie deci să-și vîndă 
produsele tocmai în zona 
unde sînt mulți meșteri, în 
loc să meargă acolo unde 
aceștia lipsesc și se cere 
marfa. Constantin Lemnaru 
arăta că această prevedere 
e cuprinsă în îndrumarul 
nr. 1525 dat In 1983 de Ml-

lerowicz, care are 
formație de pictor, 
ce nu numai operă 
transpunere a unor 
venimente (mai mult 
sau mai puțin ale epo- 

atmosferă, 
un cadru 
mare

cîteva as-

cii), într-o 
dar creează 
viabil și de 
tenticitate.

Sînt doar
pecte, care obligă la o 
stăruire asupra lor, pen
tru că „Faraonul” nu 
este (un film oarecare, 
și am sentimentul că, e-

tie filozofico-socială, 
pornind de la istorie și 
de la literatură.

Sînt în film 
aspecte — cele 
importante, după 
ne, pentru înțelegerea 
peliculei lui Kawalero
wicz — pe care aș 
vrea să le semnalez în 
mod deosebit spectato
rului : este vorba de 
felul cum descrie per
sonajele și de felul 
cum descrie cinemato
grafic bătăliile.

în ce privește primul 
aspect, Kawalerowicz 
caută să limiteze aria 
unui personaj strict la 
o funcție dramatică și 
nu să „compună" per
sonalități. Pentru el, 
complex nu este de- 
cît conflictul drama
tic, complexe nu sînt 
decît semnificațiile ce 
rezultă din înfruntarea 
și confruntarea unor in
dividualități, complex 
nu este decît dramatis
mul faptelor, implica
țiile lor și, mai ales, 
efectul general asupra 
celor din jur. Aceasta 
a făcut poate — 
preună cu unele

și multe alte centre 
produc obiecte de o 
valoare artistică au 
tul la o circulație restrîn- 
să, ceramica de prost gust 
— ursuleți, brazi, ciuper- 
cuțe, scrumiere cu brazi și 
cerbi, oale, toate vopsite cu 
duco — produsă de parti
culari sau în centrul de la 
Corund, organizat de indus
tria locală, a invadat pie
țele din toată țara, tîrgu- 
rile, bîlciurile, stațiunile de 
odihnă, vînzîndu-se în ma
gazine sau cu desaga. Răs- 
pîndirea și concurenta a- 
cestor obiecte urîte influ-

mare 
drep-

CREAȚIA POPULARĂ
ei. Meșterul și familia lui 
vor continua să lucreze 
dacă vor putea trăi de pe 
urma produselor lor", re
marca sculptorul Vida Geza. 
Actualul sistem de impo- 
zare a creatorilor de artă 
populară face adesea ca 
meseria lor să nu mai fie 
rentabilă. Meșterul trebuie 
să obțină anual o autoriza
ție pentru care plătește cîte 
o sută de lei. De ce anual ? 
La aceasta se adaugă im
pozitul, care în multe cazuri 
este nestimulativ. Elena 
Avram, din comuna Dom
nești, ne-a spus că lucrează 
anul acesta la trei covoare, 
cîștigînd pentru toate, la un 
loc, circa 1 800 lei, din care 
plătește 614 lei taxă. O bă- 
trînică, Pavel I. N. Maria, 
care țese bete, plătește a- 
nul acesta un impozit de 
1 432 lei. E evident că aceia 
care au fixat asemenea su
me au procedat mecanic, nu 
s-au ostenit să studieze ve
nitul real al creatorilor 
populari. După cum ne-a 
spus Nicolae Donoiu, pre
ședintele Sfatului popular

raionul Horezu, care pro
duce piese de port popu
lar, a umblat vreo doi ani 
ca să obțină autorizație să 
lucreze — ne-a spus Con
stantin Lemnaru, șef ad
junct al secției financiare 
a regiunii Argeș. In același 
raion, ca și în alte locuri, 
sfatul popular a început să 
confiște și autorizațiile 
deja eliberate de noi crea
torilor populari". Asemenea 
atitudini trebuie combătu
te ; datoria sfaturilor popu
lare este să-i descopere, cu 
ajutorul Casei creației 
populare și al altor specia
liști, pe toți meșterii care 
produc obiecte de valoare 
artistică și să-i stimuleze 
creîndu-le condiții favora
bile de lucru.

Căi largi circulației 
obiectelor de artă 
populară

Oricît ar părea de ciudat 
(fiind cunoscută cererea

nisterul de Finanțe împre
ună cu fosta Direcție pen
tru problemele organelor 
locale ale puterii de stat, 
îndrumar care limitează în 
mod nejustificat circulația 
olarilor numai în raza raio
nului unde domiciliază. A- 
devărul este că îndrumarul 
la care se referă adjunctul 
secției financiare a regiunii 
Argeș a fost completat cu 
circulara 1518 din 23 fe
bruarie 1965, care dă drep
tul olarilor să circule fără 
restricții în regiunea lor de 
baștină și în cele limitrofe. 
Faptul că această circulară 
nu se aplică aici se dato- 
rește forurilor locale care, 
probabil, nu-și mai amin
tesc de ea. Credem însă că 
nici acest adaus la instruc
țiuni nu este suficient, de
oarece nu creează meșteri
lor din Apuseni, de pildă, 
condiții să ajungă în Cîm- 
pia Dunării și viceversa.

Etnograful Olga Horșia 
arată că „în timp ce olarii 
din Oboga, Biniș, Cristior, 
Leheceni, Lelești, Rădăuți

ențează negativ și centrele 
de ceramică valoroasă". A. 
Calotă ne semnala că și 
olarii din Vlădești, Poeni- 
ta-Muscel au început să 
producă ceramică vopsită 
cu duco, după sistemul Co- 
rundului. La bîlciul de 
vară din Pitești au apărut 
olari din Oboga, cu fru
moasa ceramică tradiționa
lă, pe care o vopsesc acum 
cu duco, sperînd să facă 
față... concurenței.

După cum se știe, o tra
dițională formă de vînzare 
a produselor de artă popu
lară o formează tîrgurile. 
Din cauza restricțiilor care 
limitează circulația produ
cătorilor, multe dintre ele 
sînt însă pe cale de dispa
riție. „Noi avem în zona 
Codrului, la Bălța, un cen
tru unde se mai produc și 
astăzi lăzi de zestre. Acum 
însă nu se mai fac tîrguri 
în care se vindeau odinioa
ră aceste obiecte, ne spu
nea Vida Geza. Nu sînt fo
losite nici alte prilejuri

pentru desfacerea produse
lor de artă populară. Anul 
acesta s-a inaugurat în 
Maramureș un han căruia 
i se zice „Sîmbra oilor". 
S-au adunat ciobani din 
șapte stîne și în cadrul fes
tivității au desfășurat cere
monialul mulsului oilor. 
Veniseră acolo oameni din 
toate colțurile țării și mulți 
străini. Dar aici, unde se 
adunase tot Oașul, nu s-a 
găsit de vînzare nici mă
car un obiect de artă popu
lară. Străinii alergau după 
oșeni să cumpere cîte o 
straiță". Organizate în co
laborare cu O.N.T., și bine 
popularizate, tîrgurile de 
artă populară ar înlesni 
schimburile de valori artis
tice între zonele țării, ar fi 
un mijloc de atracție nu 
numai pentru turiștii ro
mâni ci și pentru cei 
străini.

Și desfacerea obiectelor 
prin magazine poate fi îm
bunătățită. Nu avem nici 
măcar în Capitală un mare 
magazin — expoziție per
manentă de artă populară, 
cu standuri organizate pe 
genuri de obiecte și centre 
de producție, care să pună 
în evidență pe creatorii cei 
mai valoroși, mai originali. 
Asemenea expoziții cu vîn
zare ar trebui să existe 
însă în toate orașele mari 
pentru a pune în valoare 
ceea ce este specific și re
marcabil în zona etnogra
fică locală. în cazul unor 
obiecte de mare valoare ar
tistică, dar scumpe, s-ar 
putea organiza magazine de 
artă populară tip Consig
nația. Cooperația meșteșu
gărească ar putea achizi
ționa de Ia producători 
multe obiecte de artă popu
lară pe care să le vîndă în 
magazinele sale, lărgindu-și 
astfel sortimentul cu obiec
te pe care ea nu le produ
ce. Gh. Focșa, directorul 
Muzeului satului, arăta că 
în colaborare cu Fondul 
plastic s-a luat legătura cu 
vreo 40 
lari din

de creatori popu- 
țară care își vînd

acum produsele prin ștan
dul deschis la intrarea a- 
cestei instituții. Asemenea 
inițiative ar merita să fie 
extinse la toate muzeele cu 
profil etnografic.

Răspunderea extrem de 
mare față de destinele 
creației populare depășește 
un organ sau altul. Pen
tru a găsi cele mai 
bune soluții este nevoie 
de o strînsă i 
între Comitetul 
pentru Cultură' 
Ministerul Finan' 
nisterul r 
terior, Centrocoop, 
terul Economiei Forestiere 
și alte foruri de care 'de
pind problemele creației 
artistice populare.

Totodată, trebuie găsite 
forme care să stimuleze 
interesul general, și al 
tineretului în special, 
pentru însușirea artei 
populare. în comuna Vad, 
din Maramureș, s-a înfiin
țat un 
învață 
vîrstă 
lemn, 
corale 
au fost antrenați să-și con
fecționeze costumele națio
nale în care apar la spec
tacole, iar în școală copiii 
sînt îndrumați de profesori 
să-și lucreze, în decursul 
mai multor ani, piesele 
componente ale portului 
traditional argeșean. Ar fi 
util ca așezămintele cultu
rale, școlile, organizațiile 
U.T.C., nu numai cele de 
la sate, să preia și să ex
tindă asemenea inițiative • 
în toată tara. în sprijinul 
acestor acțiuni ar putea 
veni Editura Meridiane, 
Casa centrală a creației 
populare, Institutul de et
nografie și folclor publicînd 
cărți și albume de fotogra
fii, lucrări privind tipolo
giile formelor, repertoriile 
de motive, tratate de tehni
că populară cu planșe, de
sene, pe baza cărora tinerii 
să poată învăța să lucreze, 
păstrînd autenticitatea 
creației populare.

strînsă conlucrare 
Comitetul de Stat

“ - A și
nțelor, 

Comerțului In- 
ltrocoon, (Minis-

cerc în care tinerii 
de la un meșter în 
arta cioplitului în 
Membrii formației 
din Domnești-Argeș
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Vizita tovarășului Todor Jivkov 
în tara noastră

Președintele Marii Adunări fttionale
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(Urmare din pag. I)

energie electrică din țară. După ce 
directorul centralei, inginerul Mișu 
Kraft, a descris principalele carac
teristici tehnico-economice ale în
treprinderii, se vizitează sala ma
șinilor și camera centrală de co
mandă. Peste tot, oaspeții au fost 
înconjurați cu dragoste și prietenie 
de energeticienii Ludușului.

In orașul 

Tirgu Mureș
Combinatul de îngrășăminte azo- 

toase din Tg. Mureș este, de ase
menea, obiectivul unei scurte vi
zite. Aici, directorul combinatului, 
Dorel Popa, prezintă „biografia" 
acestei tinere și moderne uzine chi
mice care prin substanțele pro
duse aduce o contribuție de seamă 
la sporirea recoltei pe ogoarele 
noastre. Directorul vorbește cu în
suflețire despre prezentul și viito
rul combinatului. Prin organizarea 
științifică a producției și a muncii, 
harnicii chimiști au obținut însem
nate depășiri la indicatorii de plan 
pe nouă luni. Pînă în prezent s-au 
dat peste plan 3 400 tone amoniac, 
7 800 tone azotat de amoniu, în va
loare de 16 milioane lei. Au fost 
livrate peste plan agriculturii în
grășăminte în valoare de 25 mili
oane lei. Economiile la prețul de 
cost se ridică la 17 milioane lei, iar

beneficiile realizate peste plan la 
23 milioane lei.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au apreciat străda
niile tînărului colectiv, adresîndu-i 
felicitări pentru succesele dobîn- 
dite.

Intîlnirea cu muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de aici prilejuiește 
momente emoționante. întregul co
lectiv — români, maghiari și ger
mani, înfrățiți în muncă și idea
luri — participă cu bucurie și elan 
la această întîlnire care marchează 
încă o treaptă în dezvoltarea prie
teniei trainice româno-bulgare.

Magistralele și străzile străve
chiului oraș întinerit în anii con
strucției socialiste au devenit ne
încăpătoare pentru miile de oa
meni veniți să-și exprime profunda 
satisfacție de a vedea în mijlocul 
lor pe conducătorii celor două țări. 
Numeroasele steaguri, lozincile 
care îi salută pe oaspeți în cuvin
te înflăcărate în limba română și 
limba bulgară, jerba multicoloră a 
florilor dau orașului o atmosferă 
festivă.

Seara, Comitetul executiv al Sfa
tului popular al regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară și comitetul 
de cultură și artă al regiunii au 
oferit un spectacol de gală. Un bo
gat și ales program, cuprinzînd 
muzică simfonică clasică, precum 
și muzică și dansuri populare ro
mânești și maghiare, a înfățișat 
cîteva din comorile de artă ale re
giunii.

Apreciind înalta ținută a specta
colului, tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu au adresat feli
citări artiștilor și le-au oferit co
șuri cu flori.

încheierea vizitei ministrului comerțului 
și aprovizionării din Sudan

Ministrul comerțului și aprovi
zionării din Sudan, Ahmed al Sa
yed Hammad, împreună cu membri 

Aii delegației economice și comer
ciale sudaneze, a făcut joi dimi
neața o vizită la Ministerul Comer
țului Exterior, unde a avut o între
vedere cu Alexandru Albescu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior. în cadrul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă de înțe
legere deplină, s-au discutat pro
bleme ale relațiilor comerciale din
tre cele două țări.★

Ministrul comerțului și aprovi
zionării din Sudan, Ahmed al Sa
yed Hammad, împreună cu mem
brii delegației economice și comer
ciale pe care a condus-o, a părăsit 
joi la amiază Capitala. La plecare, 
pe aeroportul Băneasa, oaspetele 
sudanez a fost condus de Alexan
dru Albescu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, de funcționari

superiori din Ministerul Comerțu
lui Exterior și conducători ai unor 
întreprinderi românești de comerț 
exterior.

înainte de a părăsi Capitala, mi
nistrul sudanez a făcut următoarea 
declarație pentru agenția „Agerpres":

Delegația noastră este foarte mul
țumită că i s-a oferit prilejul să vină 
în România pentru a lua cunoștin
ță de succesele deosebite și de 
prosperitatea țării dumneavoastră. 
Noi am vrea să folosim pentru cerin
țele economiei sudaneze experiența 
României, mai ales în privința indus
triei petroliere și celei constructoare 
de tractoare și de alte mașini agri
cole. De altfel, am avut în această di
recție discuții cu oficialitățile române 
și avem certitudinea că vor fi făcuți 
în viitorul apropiat primii pași pe li
nia cooperării economice dintre cele 
două țări prietene. în încheiere vreau 
să mulțumesc, pe această cale, guver
nului țării dumneavoastră pentru in
vitația făcută, pentru primirea căldu
roasă și ospitalitatea arătată.

(Agerpres)

a primit delegația Partidului Socialist 
Democratic din Japonia

Președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., a primit joi dimineața de
legația Partidului Socialist Demo
cratic din Japonia, condusă de Eki 
Sone, deputat, președinte al Comi
tetului pentru afaceri externe al 
partidului, care face o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Ion Pas, președintele 
Comitetului de conducere al grupu
lui român al Uniunii interparla
mentare, președinți ai unor comisii 
permanente ale M.A.N., alți depu- 
tați.

A fost de față ambasadorul Ja-

poniei la București, Akira Shige- 
mitsu.

în cadrul discuțiilor au fost a- 
bordate probleme privind activita
tea Marii Adunări Naționale, a 
comisiilor ei permanente și relații
le interparlamentare.★

Seara, tovarășul Ștefan Voitec 
a oferit un dineu în onoarea 
membrilor delegației Partidului 
Socialist Democratic din Japonia, 
condusă de Eki Sone.

Au participat membri ai C.C. al 
P.C.R., președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale, membri ai Comitetului de 
conducere al grupului român al 
Uniunii interparlamentare, alți de- 
putați, oameni de cultură.

A fost de față ambasadorul 
Japoniei la București.

Primire la Ministerul de Externe
Joi la amiază, George Maco- 

vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a primit dele
gația Partidului Socialist Demo
cratic din Japonia, condusă de Eki 
Sone, deputat, președinte al Comi
tetului pentru afaceri externe al 
partidului, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a luat 
parte Gheorghe Iason, director în 
Ministerul Afacerilor Externe, pre
cum și ambasadorul Japoniei la 
București, Akira Shigemitsu.

(Agerpres)

LA BUCUREȘTI

COIOCVIU INTERNATIONAL 

01 SEMICONDUCTOR!
începînd de joi, Capitala găzdu

iește o nouă manifestare științifică : 
Colocviul internațional de semi- 
conductori amorfi și lichizi. Coloc
viul reunește academicieni, profe
sori universitari, cercetători știin
țifici din București și din alte cen
tre universitare ale țării, precum H 
și specialiști din Belgia, Marea Bri- 
tanie, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Germană, R. F. a 
Germaniei, Polonia, S.U.A., Ungaria 
și U.R.S.S. Interesul deosebit pe 
care îl prezintă tema colocviului 
este determinat de posibilitățile 
descoperite în ultima vreme, de a- 
plicare în practică a tehnicii semi- 
conductorilor amorfi și lichizi.

Ședința de deschidere a reuniunii 
a avut loc în aula Academiei.

După cuvîntul acad. Șerban Ți- 
țeica, vicepreședinte al Academiei, 
a vorbit acad. Eugen Bădărău, di
rectorul Institutului de fizică din 
București. Subliniind importanța 
temei, interesul pe care organizarea 
colocviului l-a stîrnit în rîndul 
specialiștilor din țară și de peste 
hotare, vorbitorul a făcut o scurtă 
trecere în revistă a începuturilor și 
rezultatelor cercetărilor românești 
în acest domeniu.

Lucrările continuă.
(Agerpres) K

viața internațională

Plenara CC. al P.C. din Cehoslovacia
PRAGA 28 (Agerpres). — Agen

ția C.T.K. transmite că în zilele de 
26 și 27 septembrie, la Praga a a- 
vut loc Plenara Comitetului Central 
al P.C. din Cehoslovacia, care a 
analizat probleme privind dezvol
tarea economiei naționale și ridica
rea nivelului de trai în cursul anu
lui 1967, precum și premisele pen
tru definitivarea planului pe 1968.

Plenara s-a ocupat, de asemenea, 
de unele probleme din domeniul 
ideologic, de munoa desfășurată de 
partid în rîndul scriitorilor ; în a- 
ceastă direcție au fost luate o serie 
de măsuri.

La încheierea plenarei, Antonin 
Novotny a prezentat un raport des
pre sarcinile principale ale partidu
lui și problemele politice actuale.

SPORT
Surpriză la „europenele"
de baschet
H Românîa-Spania

HELSINKI 28 (Agerpres). — 
Campionatul european masculin de 
baschet a început ieri la Helsinki 
cu o mare surpriză realizată de 
selecționata României, care a învins 
cu scorul de 88—85 (37-28) repre
zentativa Spaniei, una din favori
tele grupei A. în cadrul unui meci

88-85
din aceeași grupă Iugoslavia a dis
pus cu 73—66 (29—37) de Belgia

La Tampere, în grupa B, echipa 
Bulgariei a întrecut cu 66—58 
(32—31) formația Ungariei, iar 
selecționata U.R.S.S. a învins-o pe 
cea a Izraelului cu 93—65 (37—28).

Turneul Recordul lui Anquetil

Plenara C.C.
VARȘOVIA 28 (Agerpres). — La 

Varșovia s-a deschis cea de-a 9-a 
plenară a C.C. al P.M.U.P., consa
crată problemelor dezvoltării agri
culturii. Lucrările au fost deschise 
de Wladyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P. Partici- 
panții discută raportul Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P. „Cu privi
re la dezvoltarea în continuare a 
agriculturii".

In raport se subliniază că în pe
rioada 1965—1967 producția agrico
lă globală a crescut cu 14 la sută,

al P. M. U. P.
iar producția animalieră cu 10 
la sută față de anii 1962—1964. Ra
portul arată că sarcinile principale 
în domeniul dezvoltării agriculturii 
sînt creșterea sistematică a produc
ției de cereale și lichidarea impor
tului în acest domeniu, lărgirea ba
zei de furaje, folosirea rațională a 
pămîntului, creșterea potențialului 
economic al gospodăriilor agricole, 
extinderea bazei de deservire a a- 
griculturii, perfecționarea metode
lor de conducere, creșterea rolului 
cadrelor calificate.

Întîlniri 
cu savantii chinezi 
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Cronic
EXPOZIȚIE DEDICATĂ 

SAVANTEI
MARIA SKLODOWSKA-CURIE

în holul liceului „Nicolae Băl- 
cescu" din Capitală a fost amena
jată o expoziție cu reproduceri și 
diapozitive, dedicată marii savante 
Maria Sklodowska-Curie. Expoziția, 
pusă la dispoziția țării noastre de 
Comisia națională poloneză pentru 
UNESCO, este prilejuită de împli
nirea a 100 de ani de la nașterea 
Măriei Sklodowska-Curie, aniver
sare înscrisă în calendarul 
UNESCO pe acest an. O suită de 
54 de panouri reconstituie drumul 
vieții și activității ilustrei savante, 
înfățișează aplicațiile actuale ale 
descoperirilor sale.

La vernisajul expoziției, care a 
avut loc joi la amiază, au luat cu- 
vîntul prof. Florin Ciorăscu, direc
tor adjunct științific al Institutului 
de fizică atomică, membru al Co
misiei naționale române pentru 
UNESCO, și Ryszard Hoszowski, 
secretar I al ambasadei R. P. Po
lone la București.

Erau de față reprezentanți ai 
conducerii Comisiei naționale ro
mâne pentru UNESCO, ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Sfatului 
popular al orașului București, pre
cum și Jean Louis Pons, ambasa
dorul Franței, membri ai ambasa
delor Franței și Poloniei la Bucu
rești. . . .

Expoziția rămîne deschisă pîna 
la 8 octombrie a.c.

★
Joi dimineața au părăsit Capitala 

Theo Burauen, primarul orașului 
K61n din R. F. a Germaniei, pre
ședintele Consiliului de administra
ție al Societății de tîrguri și expo
ziții _ Koln, și dr. Robert Krug- 
mann, directorul acestei societăți, 
care au făcut o vizită în țara noas
tră. La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, erau prezenți Ion Cosma. 
președintele Sfatului popular al o- 
rașului București, și Hristache 
Zambeti, vicepreședinte al Came
rei de Comerț. Au fost de față 
Franz Drutschmann, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R. F. a Ger
maniei la București și membri ai 
ambasadei.

a zilei
qmbhbmbob

SPECTACOL DE GALĂ 
CU FILMUL 

„RĂZBOIUL SUBTERAN"

Cu prilejul Sărbătorii naționale 
a Republicii Populare Chineze, Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă a organizat joi seara, la cine
matograful „Republica" din Capi
tală, un spectacol de gală cu fil
mul „Războiul subteran", produc
ție a studiourilor chineze.

Au luat parte Mihnea Gheor
ghiu, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Institutu
lui român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, oameni de artă 
și cultură.

Au fost prezenți Li Bin, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Chineze la București, membri 
ai ambasadei și alți membri ai 
corpului diplomatic.

înainte de spectacol a luat cu- 
vîntul regizorul Iulian Mihu.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea s-a men

ținut călduroasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin în sud- 
vestul țării. în Moldova și Tran
silvania înnorările au fost mai 
accentuate și s-au semnalat 
ploi locale, mai ales sub formă 
de averse însoțite de descărcări 
electrice. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 14 grade la Cîmpulung 
Moldovenesc și 29 de grade la 
Calafat.

Timpul probabil pentru 30 
septembrie, 1 și 2 octombrie. în 
țară : vreme în general frumoa
să și călduroasă, cu cerul va
riabil. Se vor semnala ploi izo
late. Vîntul va sufla potrivit din 
sectorul nord-vest. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse în
tre 6 și 16 grade, iar maximele 
între 18 și 28 de grade. Dimi
neața ceață slabă. în București : 
vreme în general frumoasă și 
călduroasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura se menține ridicată.

international 
de volei
Turneul internațional masculin 

de volei de la Cluj a fost reluat, 
după o zi de repaus, în sala spor
turilor din localitate. Cele trei me
ciuri disputate aseară s-au soldat 
cu următoarele rezultate: U.R.S.S.— 
România 3—0 (17—15, 15—13,
15—13); R. D. Germană—Bulgaria 
3—0 (15—8, 15—12, 15—4) ; Polo
nia—Japonia 3—1 (15—10, 7—15, 
15—6, 15—7).

neomologabil ?

Potrivit știrilor transmise de agen
ția italiană de presă ANSA, recor
dul mondial al orei (47,494 km), sta
bilit miercuri seara de francezul Jac
ques Anquetil la Milano, riscă să nu 
fie omologat de Federația internațio-- 
nală. La terminarea probei, Anquetil 
nu s-a prezentat imediat pentru con
trolul antidoping, cerînd ca acest 
control să fie efectuat la hotelul 
unde era cazat. Medicul italian în
sărcinat cu această operație nu a 
acceptat însă să se deplaseze la ho
tel. Controlul nu s-a mai putut face, 
astfel că materialele privitoare la 
recordul orei sînt incomplete.

În cîteva rînduri
TIR. — în cadrul campionatelor 

republicane de tir ce se desfășoară 
la poligonul Tunari, proba de armă 
standard senioare a fost cîștigată de 
Ioana Soare (Arhitectura), cu 595 
puncte — nou record al României. 
Pe echipe, locul întîi a fost ocupat 
de Arhitectura cu 1761 puncte — 
cifră ce reprezintă, de asemenea, un 
nou record național.

TENIS. — Pe terenurile Progresul 
din Capitală au continuat finalele 
campionatelor republicane de tenis, 
în turul trei al probei de simplu, 
brașoveanul Viorel Marcu l-a elimi
nat ou 6-4, 6-2, 6-3 pe G. Bosch, 
I. Năstase a cîștigat cu 6-1, 6-2, 6-1 
la N. Mita, I. Tiriac l-a învins cu 
6-2, 6-0, 6-0 pe O. Negrea, iar S. 
Dron cu 6-4, 6-1, 6-4 pe Gh. Boaghe. 
Rezultate din „sferturile" probei de 
simplu feminin : Mariana Ciogolea 
— A. Verone 6-3, 6-2 ; Iudit Dibar — 
Julieta Namian 6-4, 6-2 ; Ecaterina 
Horsa — Felicia Bucur 6-1, 7-5; E- 
leonora Dumitrescu — Aurelia Cîr- 
naru 6-1, 6-3.

ȘAH__ în runda a 14-a a turneului
candidatelor la titlul mondial de șah. 
Alexandra Nicolau a învins-o pe 
Kislova, Zatulovska pe Konarkov- 
ska, iar Margareta Perevoznic a pier
dut la Marcovici. Partidele Heems- 
kerk — Novara și Aronson — Alek- 
sandria s-au încheiat la egalitate, iar 
celelalte s-au întrerupt. în clasament 
conduce Tereza Stadler, cu 11 puncte 
(2), urmată de Kușnir — 9,5 (1), Zatu
lovska — 9 (1), Kozlovska — 8,5 (2), 
Kislova, Nedelcovici — 8,5 (1), Nico
lau — 8,5 etc. Margareta Perevoznic 
are 3,5 puncte și o partidă întreruptă.

(Urmare din pag. I)

sânte privind proprietățile fizico-me- 
canice ale polimerilor și modificările 
structurale ce survin în timpul pre
lucrării lor. Tematica este completată 
cu probleme de electrochimie, chimie 
analitică, structura complecșilor și ca
taliză. Este demn de reținut faptul că 
în atelierele institutului se constru
iește o aparatură de cercetare moder
nă de înaltă tehnicitate. Am văzut 
aici, realizate prin mijloace proprii, 
aparate pentru determinarea rezonan
ței magnetice nucleare, a rezonanței 
electronice de spin, a dispersiei lu
minii etc.

Institutul de chimie organică din 
Șanhai, care și-a început activitatea 
în condiții modeste, a cunoscut o pu
ternică dezvoltare în anii con
strucției socialiste. Tematica lui 
este orientată în două direcții princi
pale de cercetare. O primă direcție 
o constituie chimia produșilor naturali, 
iar cea de-a doua — studiul combina
țiilor organo-metalice și al derivaților 
florurați. Aici sînt atacate cu îndrăz
neală probleme dificile din domeniul 
hidraților de carbon și al proteinelor 
și se efectuează cercetări fructuoase 
asupra steroizilor, terpenelor și anti
bioticelor. Un accent deosebit cade 
asupra studiilor de stereochimie, iar 
în laboratoarele anexe de biochimie 
cercetările sînt îndreptate asupra bio- 
sintezei specific dirijate. Cercetătorii 
au reușit astfel să obțină din petrol, 
cu ajutorul unor microorganisme se
lecționate, grăsimi și proteine, des- 
chizînd astfel noi perspective chimiei 
alimentare.

Una din remarcabilele lucrări ale 
institutului o constituie, desigur, sin
teza totală a insulinei, identică cu 
aceea extrasă din pancreasul bovine
lor. Ne-au fost expuse etapele impor
tante ale acestei realizări, la care au 
colaborat Institutul, Universitatea 
din Pekin și Institutul de biochimie 
din Șanhai. Lucrarea reflectă într-o

largă măsură perseverență, spirit de 
observație, seriozitate și meticulozi
tate, calități dominante și caracteristi
ce omului de știință chinez.

La invitația conducerii institutului 
am prezentat în cadrul unei confe
rințe rezultatele mai importante ale 
cercetărilor întreprinse în ultima vre
me la catedra de chimie organică a 
Universității din Iași.

In drum spre Canton am făcut un 
popas de două zile la Hanceu, „perla 
Chinei" — cum este denumit de lo
calnici, cu justificată mîndrie, acest 
oraș. Așezată pe malurile unui lao 
presărat cu insule fermecătoare, stră
juită la orizont de munți albaștri, așe
zarea e ruptă parcă din lumea bas
melor și respiră o tainică frumusețe.

La Canton, grădinile cu flori exo
tice, bananierii plini de fructe, umidi
tatea excesivă a atmosferei, ne amin
tesc că am ajuns la tropice. Aflați 
acolo, am fost invitați să vizităm In
stitutul de chimie, una din unitățile 
tinere de cercetare, fondată în 1961. 
Reprezentanți de frunte ai institutului 
ne-au informat asupra țelurilor urmă
rite de tematica de cercetare. Pro
blemele au un pronunțat caracter teh
nologic și se ocupă îndeosebi de va
lorificarea deșeurilor de trestie de za
hăr. Cercetătorii institutului au reușit 
să pună la punct procedee de obți
nere a celulozei și viscozei din aceste 
deșeuri. în alte laboratoare se experi
mentează noi tehnologii pentru fa
bricarea sticlei și a porțelanului, sau 
se fac unele studii asupra maselor 
plastice utilizate la întreținerea bara
jelor și conservarea lucrărilor de artă.

Reîntorși la Pekin, am avut o ultimă 
întrevedere cu colegii chinezi, înainte 
de plecarea spre patrie. In discuțiile 
ce au avut loc s-a exprimat de ambele 
părți dorința ca relațiile de colaborare 
științifică dintre savanții chinezi și ro
mâni, dintre țările noastre să progre
seze continuu și să devină mereu mai 
rodnice.

După toate indiciile — 
apreciază comentatorii 
din Viena — viața poli
tică austriacă va sta în 
lunile ce urmează sub 
semnul preocupărilor ge
nerate de situația econo
mică. Dacă părerile sînt 
nuanțate în ce privește 
formularea diagnosticului 
(unii folosesc termeni ca 
recesiune, slăbire a con
juncturii, stagnare, iar al
ții vorbesc chiar de cri
ză), specialiștii se men
țin pe terenul faptelor și 
consideră că situația nu 
poate fi văzută în roz, 
deoarece: parlamentul
trebuie să decidă asupra 
unui buget cu un deficit 
record ; unele întreprin
deri și chiar ramuri ale 
economiei au posibilități 
de desfacere reduse pen
tru dezvoltarea produc
ției ; în sectorul turis
mului, care acoperea 
o mare parte a pasivului 
în balanța comerțului 
exterior, se anunță scă
deri mari, semnalate mai 
ales în lunile iunie și iu
lie ; criza cărbunelui a 
atins un punct de vîrf și 
se complică prin dificul
tățile altor ramuri ale in
dustriei extractive etc.

Consemnînd la sfîrșitul 
lunii august raportul în
tocmit periodic de Insti
tutul austriac pentru cer
cetări economice, ziarul 
„Die Presse' scria : „Pe 
frontul conjuncturii nu se 
înregistrează nici o schim
bare. Producția industria
lă și cîteva alte ramuri 
sensibile conjuncturii 
stagnează la nivelul anu
lui trecut, economia în 
ansamblu crește doar mo
dest. O schimbare a con
juncturii nu se conturează 
nici în sens pozitiv, nici 
în sens negativ". Pe sec
toare, arată același ziar, 
se constată reduceri în 
industria cărbunelui (11 
la sută) și magnezitei (15 
la sută), dar și creșteri 
fată de 1966 — în chimia 
grea (7 la sută), industria 
petrolieră (4 la sută), in-

Diagnostic
I si retete
S 9 9

dustria de prelucrare a 
lemnului (5 la sută).

Mult discutată este si
tuația landului Stiria, bo
gat în zăcăminte de căr
bune și minereu de fier 
și, ca atare, cu o indus
trie siderurgică relativ 
dezvoltată. Afectat de 
greutățile de desfacere 
a cărbunelui, landul 
Stiria (a doua regiune 
a Austriei) este ame
nințat de închiderea u- 
ncr mine, de desfiin
țarea a cinci pînă la 
șase mii locuri de muncă. 
Criza cărbunelui consti
tuie numai un aspect al 
greutăților economice prin 
care trece Stiria, semne 
de recesiune înregistrîn- 
du-se și în întreprinderi
le sale care produc fontă 
și oțel. în plus, minereul 
de fier suferă pe piața 
internă concurența celui 
importat de uzinele side
rurgice din alte părți ale 
Austriei la prețuri mai 
scăzute. Raportînd rezul
tatele acestei regiuni la 
situația economiei țării, 
„Steirischen Statistiken* 
constată : producția in
dustrială a Stiriei s-a 
micșorat în ultimele trei 
luni ale anului trecut cu 
1,4 procente (concluziile 
sînt trase pe baza activi
tății a 170 de întreprin
deri tipice), în timp ce 
producția industriei aus
triece a crescut cu 2,5 la 
sută ; tn comparație cu 
1956 producția industrială 
a fost în 1966 cu 31,8 la

sută mai mică tn Stiria, 
dar cu 65 la sută mai ri
dicată pe ansamblul ță
rii ; numărul celor ocu
pați în industrie a scăzut 
în 1966 în Stiria cu 1,6 la 
sută, iar în întreaga țară 
numai cu 0,5 la sută.

Astfel nu e de mirare 
că landul Stiria e mențio
nat cel mai des în discu
țiile ce au loc în ultima 
vreme la nivelul oficiali
tăților federale, sindicate
lor, partidelor politice, in
stituțiilor de specialitate 
și, ca un ecou al lor, în 
presă. „Mereu mai pre
santă — scrie săptămî- 
nalul „Die Furche", refe-

gătit pentru a fi prezentat 
în luna septembrie, dar 
dificultățile bugetare, a- 
flate tn prim plan, 
vor tntîrzia probabil pu
nerea lui în discuție. Do
rind să limiteze creșterea 
constantă a deficitului 
bugetar (pentru anul în 
curs se apreciază un de
ficit de aproape trei mi
liarde de șilingi), minis
trul de finanțe Wolfgang 
Schmitz proiectează re
duceri severe în sumele 
repartizate diferitelor re- 
Boarte pentru anul 1968.

Conceptul ofensivei e- 
conomice de toamnă n-a 
fost dat publicității, dar

CORESPONDENȚA DIN VIENA DE LA 
PETRE STANCESCU

rindu-se la Stiria — devi
ne cererea de ajutor din 
partea statului, la care ar 
trebui să fie îndeobște 
luate tn considerație ur
mătoarele aspecte : alcă
tuirea ingenioasă de pla
nuri, concepții utile pen
tru schimbarea structurii 
și mai departe, investiții 
de perspectivă".

După cum s-a anunțat 
în presă, profesorul dr. 
Stefan Koren, secretar de 
stat pentru coordonarea 
economică, a întocmit în 
timpul verii „un concept 
strategic pentru ofensiva 
economică de toamnă". 
Inițial, conceptul era pre

săptămînalul „Wochen- 
presse* menționează une
le din părerile autorului. 
După convingerea aces
tuia, scrie săptămînalul, 
„ar fi necesară o foarte 
mare mobilitate a oame
nilor și capitalului, chiar 
și în sens regional". Și 
mai departe : „Ar fi fatal 
pentru politica economică 
dacă pentru fiecare între
prindere închisă s-ar crea 
exact în același loc o alta 
nouă". în ce privește sec
torul etatizat, cu o mare 
pondere în economia 
Austriei, publicația amin
tește de un studiu al pro
fesorului Koren în care a-

cesta a destrămat „mitul 
etatizării". Desigur, este 
prematur să se facă a- 
precieri, dar din cele a- 
rătate de săptămînalul 
menționat reiese că re
țetele preconizate nu pro
mit nimic bun oamenilor 
muncii, iar, pe de altă 
parte, tind să se renunțe 
la unele din măsurile 
luate după război în di
recția dezvoltării sectoru
lui de stat.

In așteptarea măsurilor 
oficiale anunțate pentru 
înviorarea conjuncturii, 
cercurile de specialitate 
semnalează, cum anunță 
„Die Presse", pătrunderea 
în țară, în ultjma perioa
dă, într-o proporție mai 
mare a capitalului străin. 
Problema atragerii de 
noi capitaluri a fost de 
altfel abordată și cu pri
lejul recentei vizite a pre
mierului francez în Aus
tria.

în linii mari, pe plan 
oficial se conturează în 
dezbateri două poziții, 
fără o delimitare exactă 
între ele : una care ar da 
curs cererilor venite din 
regiunile cele mai atinse 
de dificultățile economi
ce, preconizînd o serie de 
măsuri și alocări de fon
duri din partea statului; 
alta — axată pe metoda 
clasică a investirii și 
pătrunderii libere a capi
talurilor, inclusiv a celor 
străine, urmărind realiza
rea unor rețete imediate. 
Partidul socialist, pînă în 
aprilie 1966 participant 
la guvernele de coaliție 
și aflat acum în opoziție, 
susține necesitatea unei 
„a doua industrializări' a 
Austriei, prin îmbunătăți
rea posibilităților de fi
nanțare a investițiilor 
pentru industrie, coordo
narea pe timp îndelungat 
a investițiilor în principa
lele sectoare de activita
te. Un institut special 
creat ar trebui să adune 
la un loc fondurile dispo
nibile și să stimuleze in
vestițiile prin credite ief

tine. Criticînd proiectele 
și măsurile oficiale, par
tidul socialist pune la în
doială posibilitatea parti
dului populist guverna
mental de a elabora o 
coordonare economică de 
perspectivă.

Pronunțîndu-se pentru 
ieșirea din actualele difi
cultăți economice fără a- 
runcarea de noi poveri 
pe umerii oamenilor mun
cii, Partidul Comunist din 
Austria recomandă asigu
rarea locurilor de muncă, 
îmbunătățirea structurii 
industriei, a activității de 
cercetare, dezvoltarea în
tregii economii și a co
merțului cu toate țările.

Nu sînt ocolite în discu
țiile generate de situația 
economică nici probleme
le privitoare la integrarea 
vest-europeană. Membră 
a Asociației zonei liberu
lui schimb (A.E.L.S.), Aus
tria duce de aproape doi 
ani negocieri pentru un 
acord cu Piața comună, 
care — după unii — ar 
putea asigura o soluție 
pentru atenuarea dificul
tăților prin care trece 
Austria. Recenzînd de cu- 
rînd cartea „Criza inte
grării", săptămînalul „Die 
Furche' subliniază însă 
ideea că „accelerarea 
ritmului de creștere a e- 
conomiei și exportului 
depinde în esență de alți 
factori decît de aparte
nența la C.E.E. și A.E.L.S.* 
Sau cum s-a spus de cu- 
rînd într-o discuție tele
vizată a cancelarului 
Klaus cu redactori șefi 
ai unor ziare austriece : 
„dacă te ajuți singur, a- 
tunci te ajută și dumne
zeu".

Ideea ca atare, formu
lată în moduri diferite, 
am întîlnit-o exprimată în 
cercurile cele mai diver
se. Ea oglindește con
vingerea că soluțiile și 
mijloacele pentru învinge
rea actualelor dificultăți 
economice trebuie în pri
mul rînd să le găseasa4 
Austria însăși.



viața internațională
ÎN COMITETUL CELOR 18 STATE PENTRU DEZARMARE La Teheran a fost semnat contractul privind

Construirea de către România 
a unei uzine de tractoare in Iran

CORESPONDENȚA DIN TEHERAN DE LA NICOLAE POPOVICI

Eficacitatea unui acord de nediseminare 
depinde de măsura in care va asigura 
progrese pe calea eliminării pericolului 

războiului nuclear

încheierea convorbirilor 
dintre delegațiile C.C. al P.C.R. 
și C.C. al P.C. din Danemarca

GENEVA 28 — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite : 
In ședința de joi a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, șe
ful delegației indiene, ambasadorul 
V. Trivedi, a făcut o amplă ana
liză a proiectului de tratat de ne- 
proliferare a armei atomice, prezen
tat de delegațiile S.U.A. și U.R.S.S. 
Vorbitorul a insistat asupra ne
cesității încetării experiențelor nu
cleare și a cursei înarmărilor. înce
tarea producției de arme nucleare, 
a spus el, ar facilita nediseminarea 
armelor atomice. Delegatul indian 
a criticat proiectul de tratat, afir- 
mînd că el este de natură să spo-

Intervenția reprezentantului 
român

In continuare, a luat cuvîntul șe
ful delegației române, ambasadorul 
Nicolae Ecobescu. După ce a sub
liniat că nu-și propune să facă o 
analiză detaliată a proiectului de 
tratat prezentat spre examinare Co
mitetului de U.R.S.S. și S.U.A., re
prezentantul țării noastre a relevat 
că un studiu amănunțit al acestui 
document necesită elucidarea pre
alabilă a cîtorva componente orga
nice ale sale. Reamintind conținu
tul declarației delegației române 
din 8 august a.c., în care era defi
nită poziția de principiu a Româ
niei în problema neproliferării ar
melor nucleare, delegatul român a 
făcut, în același timp, unele obser
vații asupra proiectului tratatului 
de neproliferare și a modificărilor 
și îmbunătățirilor ce ar urma să i 
se aducă.

Vorbitorul a remarcat că proiec
tul de tratat nu conține nici o pre
vedere referitoare la control. Este 
— a declarat el — o serioasă la
cună care, nu permite să se înțelea
gă pe deplin contururile tabloului 
înfățișat de proiectul propus.

Referindu-se în continuare la lo
cul pe care neproliferarea trebuie 
să-1 ocupe în cadrul complexului 
de măsuri tinzînd la realizarea de
zarmării nucleare, care are o prio
ritate absolută în procesul dezar
mării generale, delegatul român a 
subliniat că interzicerea răspîndirii 
armelor nucleare trebuie să consti
tuie nu numai un punct de pleca
re, ci și o acțiune sigură spre ținta 
finală. Tratatul de neproliferare 
trebuie să facă parte dintr-un lanț 
de măsuri în vederea încetării pro
ducției de arme nucleare, interzice
rii experiențelor subterane în sco
puri militare, reducerii și, în cele 
din urmă, lichidării stocurilor de 
arme nucleare existente și a mij
loacelor de transportare a acestora 
la țintă. Dacă nu este însoțită de 
astfel de măsuri, neproliferarea nu 
va asigura realizarea unor progre
se pe calea lichidării pericolului 
nuclear. De aceea, delegația româ
nă consideră că este indispensabil 
ca, paralel cu obligația ce urmează 
a fi asumată de țările nenucleare 
de a renunța la arma atomică, tra-

agențiile de presă transmit:
Tratativele turco-sovieti- 

jjg. La 28 septembrie la Kremlin au 
luat sfîrșit tratativele dintre Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și premierul turc, 
Suleyman Demirel. în cursul tratati
velor a avut loc un schimb de pă
reri cu privire la dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări și au fost 
discutate unele probleme ale situației 
internaționale actuale.

întrevedere Gromîko- 
R U S k. Ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., Andrei Gromîko, a avut 
miercuri o întîlnire cu secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk. Cu acest 
prilej au fost discutate unele probleme 
internaționale. (TASS).

Lucrările grupului de pla
nificare nucleară al blocu
lui Manticului de nord,s au 
deschis joi la Ankara, sub președinția 
lui Marilio Brosio, secretar general al 
NA.T.O. La reuniune iau parte mi
niștrii apărării ai Statelor Unite, Marii 
Britanii, Republicii Federale a Germa
niei, Canadei, Olandei și Turciei. 

rească insecuritatea statelor nenu
cleare. Un asemenea tratat ar tre
bui să asigure un echilibru just în
tre cele două categorii de state, să 
excludă favorizarea puterilor nu
cleare și să constituie un real pas 
spre dezarmarea generală și to
tală. De asemenea, el trebuie să ga
ranteze securitatea statelor nenu
cleare. în ultima analiză, „înghe
țarea" și interzicerea armelor nu
cleare trebuie să aibă în vedere 
securitatea internațională și accesul 
tuturor statelor la tehnologia nu
cleară în scopuri pașnice. Delega
tul indian a insistat, de asemenea, 
asupra necesității unui control cu 
caracter universal, nediscriminato- 
riu.

tatul de neproliferare să conțină 
obligații juridice precise pentru 
puterile ce dețin arme nucleare pri
vind adoptarea de măsuri în ve
derea interzicerii și distrugerii a- 
cestor arme.

Delegatul român a prezentat o 
amplă argumentare în sprijinul a- 
cestei propuneri, relevînd pronun
țata neconcordanță juridică și po
litică căreia proiectul îi dă expresie 
atunci cînd stabilește obligații le
gale de o rară preciziune pentru 
țările nenucleare, dar consideră ca 
fiind suficiente unele prevederi 
preambulare sau declarații de in
tenții atunci cînd este vorba de a 
stabili obligația puterilor nucleare 
de a proceda la măsuri de dezar
mare. Delegatul român a evidențiat 
preponderența pe care o au obli
gațiile asupra declarațiilor de in
tenții atît în ierarhia valorilor, cît 
și a efectelor juridice pe care le 
produc. Eficacitatea, stabilitatea și 
puterea de atracție a unui acord 
menit să împiedice răspîndirea ar
melor termonucleare — a declarat 
delegatul român — depind de gra
dul și măsura în care el va asigu
ra progrese pe calea eliminării pe
ricolului războiului atomic. Meni
rea acordului ar trebui să fie ri
dicarea unei bariere de nădejde 
destinată să împiedice extinderea 
pe mai departe a stocurilor exis
tente și perfecționarea armelor nu
cleare, să conducă la lichidarea îm
părțirii lumii în țări nucleare și 
țări nenucleare, să contribuie la 
salvgardarea păcii internaționale și 
la sporirea securității pentru toți, 
fără nici o excepție, să ducă la în
tărirea egalității între state, la creș
terea autorității și eficacității nor
melor de drept care trebuie să cîr- 
muiască relațiile dintre țări și po
poare.

Vorbitorul a relevat că asumarea 
de către puterile care posedă arma 
atomică a unor obligații de dezar
mare, într-un spirit de autentică 
reciprocitate, apare ca o consecință 
cu totul firească a principiului e- 
galității statelor — piatră unghiu
lară a dreptului și relațiilor inter
naționale contemporane —, este

Miercuri a sosit la Sofia 
BrOWU, nrnistru de stat în Ministe
rul Comerțului al Marii Britanii. In 
timpul vizitei sale în R. P. Bulgaria, 
ministrul britanic va avea convorbiri 
cu reprezentanți ai Ministerului Co
merțului Exterior din această țară, re
feritoare la relațiile comerciale bila
terale.

Locotenent-colonelul lîn- 
tung, acuzat de a fi fost conducăto
rul loviturii de stat nereușite din In
donezia, de la începutul lunii octom
brie 1965, precum și alți doi ofițeri, 
fostul comandant al armatei aerului, 
Sujono, și locotenentul Ngadimo Hadi- 
suwigno, condamnați la moarte de un 
tribunal militar extraordinar, au fost 
împușcați miercuri la Bandung. 
(A.F.P.).

0 nouă explozie nucleară 
subterană. Comisia pentru ener
gia atomică a S.U.A. a anunțat că la 
poligonul din Nevada a fost efectuată 
miercuri o nouă explozie nucleară 
subterană cu o putere medie între 20 
și 200 kilotone trinitrotoluen. Aceasta 

impusă de necesitatea imperioasă 
de a opera la temelia însăși a pri
mejdiei nucleare și anume existen
ța celor mai pustiitoare dintre ar
mele făurite pînă acum.

Șeful delegației române s-a ocu
pat apoi de problema garanțiilor de 
securitate de care trebuie să se 
bucure statele nenucleare. Este un 
fapt — a spus el — că țările ce nu 
posedă arma nucleară sînt chemate 
să-și asume obligația, în conformi
tate cu proiectul tratatului de ne
proliferare, de a nu produce și de 
a nu-și procura, pe nici o cale și 
niciodată, această armă. Este, pe de 
altă parte, de netăgăduit că țările 
nenucleare nu au numai dreptul, 
dar și datoria de a se preocupa de 
propria lor securitate. Aceasta pre
supune, înainte de toate, asuma
rea, prin tratatul de neproliferare, 
de către puterile nucleare a obliga
ției solemne, pe de o parte, de a 
nu utiliza niciodată și în nici o 
împrejurare armele nucleare împo
triva statelor care nu le posedă, 
iar, pe de altă parte, de a nu ame
nința aceste state, în nici un caz 
și în nici o circumstanță, cu folo
sirea armei nucleare. Delegatul ro
mân a scos în evidență aspectele 
pozitive pe care le-ar prezenta un 
angajament ferm în acest sens din 
partea puterilor nucleare.

WJ. SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE
NEW YORK 28. — Trimisul spe

cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite : Primul vorbitor care a 
urcat la tribună în ședința de 
miercuri după-amiază a Adunării 
Generale a O.N.U. a fost ministrul 
afacerilor externe al Belgiei, Pierre 
Harmel, care, salutînd alegerea no
ului președinte, a declarat că „ce
le două țări ale noastre colaborea
ză și se consacră apropierii între 
statele europene pe baza respectu
lui mutual pentru sistemele lor gu
vernamentale diferite". „în ceea ce 
ne privește, a spus Harmel, refe
rindu-se la Europa, am procedat la 
reconsiderarea relațiilor cu statele 
europene cu sisteme politice diferi
te", pentru rezolvarea „într-un spi
rit realist și creator, pe baza res
pectului și înțelegerii reciproce a 
dificultăților create în urma celui 
de-al doilea război mondial". Nu ne 
așteptăm ca politica aceasta de a- 
propiere să dea rezultate peste 
noapte, a precizat el, dar aceasta 
ne îndeamnă să ne desfășurăm e- 
fortnrile cu și mai mare hotă- 
rîre.

în legătură cu Orientul Apropiat, 
cheia unei reglementări trebuie să 
fie — a subliniat el — respectul 
pentru suveranitatea fiecăreia din 
părți și respingerea oricăror modi
ficări teritoriale bazate pe cucerirea 
prin forță.

Ministrul afacerilor externe al 
Tunisiei, Habib Burghiba jr., xa 
scos în evidență că premisa regle
mentării problemei Orientului A-

este cea de-a 21-a explozie nucleară 
subterană efectuată de către Statele 
Unite de la începutul anului.

Convorbiri R.A.U. - Su
dan. Președintele R.A.U., Gamal Ab
del Nasser, a avut miercuri seara o în
trevedere cu Ismail Al Azhari, preșe
dintele Consiliului Suprem de Stat al 
Sudanului. La convorbiri au participat 
persoane oficiale egiptene, iar din 
partea sudaneză, Mohamed Ahmed 
Mahgoub, prim-ministru și ministru al 
afacerilor externe, sosit la Cairo îm
preună cu membrii comisiei arabe tri
partite pentru Yemen. Șefii celor două 
state au examinat o serie de proble
me de interes comun pentru R.A.U. 
și Sudan. Joi, vicepremierul R.A.U., 
Zakaria Mohieddin a avut o convor
bire cu membrii Comisiei tripartite 
(Sudan, Maroc, Irak) pentru soluțio
narea problemei vemenite.

Regele Iordaniei, Hussein, 
va pleca la 30 septembrie în R.A.U.. 
a anunțat joi primul ministru iorda
nian. Saad Jonmaa

Relațiile româno-iraniene cunosc 
un curs ascendent, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale. într-un 
timp relativ scurt au avut loa 
schimburi de vizite și convorbiri 
între personalitățile de conducere 
din cele două state, care au înles
nit o mai bună cunoaștere reci
procă și au creat un cadru favora
bil pentru continua extindere a re
lațiilor bilaterale în diferite dome
nii. Hotărîrile luate cu aceste pri
lejuri de a întreprinde noi acțiuni 
pentru dezvoltarea colaborării eco
nomice, politice, tehnico-științifice 
sînt traduse în viață. Se lărgesa 
continuu schimburile comerciale, 
se diversifică cooperarea economi
că, în cadrul acordurilor încheiate.

La Ministerul Economiei al Ira
nului a avut loc ceremonia semnă
rii contractului privind construirea 
de către România a unei uzine de 
tractoare în Iran, cel mai impor
tant obiectiv industrial în cadrul 
cooperării economice româno — ira
niene. Din partea română, contrac
tul a fost semnat de ing. Nicolae 
Ștefănescu, director general-adjunct 
al întreprinderii de stat de comerț 
exterior „Industrialexport", iar din 
partea iraniană de ing. Reza Niaz- 
mand, subsecretar de stat la Mi
nisterul Economiei.

Au fost de față Pavel Silard, 
ambasadorul României, membrii 
celor două delegații, numeroși zia
riști iranieni.

După ceremonie, a avut loc o 
conferință de presă la care Reza 
Niazmand, subsecretar de stat la 
Ministerul Economiei, a declarat: 
„Contractul este o expresie a coo
perării economice fructuoase ira- 
niano-române și pune bazele con
struirii unui foarte important o-

propiat constă în evacuarea de că
tre trupele izraeliene a teritoriilor 
arabe ocupate, ceea ce va crea con
dițiile pentru abordarea datelor 
fundamentale ale problemelor în 
suspensie și pentru găsirea unor so
luții juste.

Râul Sapena Pastor, ministrul a- 
facerilor externe al Paraguayului, 
a scos în evidență că nediseminarea 
armelor atomice trebuie să meargă 
mînă în mînă cu dezvoltarea pe 
toate căile a folosirii pașnice a e- 
nergiei atomice și a cercetărilor 
științifice în acest domeniu. Tre
buie sporite eforturile pentru redu
cerea decalajului existent sub acest 
raport între țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare, pentru a nu 
se crea „un monopol atomic" al ță
rilor industrializate.

Au mai luat cuvîntul reprezen
tanții statelor Trinidad-Tobago și 
Kenya.

în ședința de joi dimineața a A- 
dunării Generale, principalul vor
bitor a fost ministrul afacerilor ex
terne al Franței, Maurice Couve de 
Murville. Adresîndu-se noului pre
ședinte al Adunării Generale, 
Corneliu Mănescu, ministrul de ex
terne al Franței a declarat: „De
legația franceză a salutat cu o sa
tisfacție deosebită alegerea dv. în 
înalta funcție care vă revine în 
cursul actualei sesiuni a Adunării 
Generale". „Sînteți reprezentantul 
•României, țară cu care Franța este 
legată prin rațiuni ce se numesc 
civilizație, istorie, prietenie. Noi 
vedem prin alegerea făcută anul 
acesta, alegere pe care nici o țară 
nu a contestat-o, recunoașterea de 
către comunitatea internațională a 
evoluției fericite constatate în ul
timul timp în Europa și adesea de
numită de noi în Franța, destin
dere, înțelegere și colaborare".

Sosise de mult timpul, a spus el 
mai departe, de a se consacra în 
acest mod strălucit prefacerile pe
trecute pe vechiul nostru continent, 
care de două ori în decurs de o ju
mătate de secol a fost pustiit de 
războaie înspăimîntătoare, iar apoi 
timp de <20 de ani s-a menținut în- 
tr-o situație de încremenire dato
rită „războiului rece". în prezent, 
a subliniat șeful delegației fran
ceze, condițiile se schimbă treptat, 
personalitatea națională se afirmă 
din nou, tind să se statornicească 
relații normale în toate domeniile, 
se conturează perspective noi în 
fața popoarelor europene.

Referindu-se la problemele secu
rității europene, vorbitorul a subli
niat că, pornindu-se de la evoluția 
în curs care se cere continuată și 
amplificată, trebuie pregătite con
dițiile „unei largi discuții euro
pene" pentru a pune bazele unei 
securități pentru toți în cadrul că
reia să-și poată găsi rezolvarea și 
problema germană.

Manifestîndu-și apoi preocupa
rea față de situația existentă în 
alte regiuni ale lumii, el s-a oprit 
asupra a ceea ce a descris a fi 
dezamăgirea generală și profundă 
care domnește la O.N.U. datorită 
continuării „unui război crud și 
pustiitor ce se desfășoară cu o vio
lență crescîndă" și în care este im- 

biectiv al viitorului plan de dezvol
tare a Iranului pentru următorii 
cinci ani".

într-o convorbire cu Abdol Hos
sein Hamza.vi, adjunct al ministru
lui de externe, acesta mi-a spus ’ 
„încă de acum cîțiva ani am vă
zut tractoarele românești lucrînd 
pe ogoarele Iranului. Datorită re
zultatelor obținute, ele se bucură 
de o foarte bună apreciere și ast
fel au cîștigat încrederea noastră. 
De aceea, le-am preferat".

Seara, ambasadorul României a 
oferit o masă, la care au participat 
reprezentanți ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe și Eco
nomiei ale Iranului, precum și 
membrii celor două delegații.

Cu prilejul vizitei în 
R. P. Ungară a tovarășului 

Maxim Rerghianu
BUDAPESTA 28 (Agerpres). — 

Dumitru Turcuș, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Bu
dapesta a oferit o masă în saloa
nele Ambasadei cu prilejul vizitei 
în R. P. Ungară a tovarășului Ma
xim Berghianu, președintele C.S.P. 
Au participat Imre Pardi, preșe
dintele Comitetului de Stat al pla
nificării din R. P. Ungară, Erdelyi 
Karoly, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, membri ai con
ducerii C.S.P.

plicată „una din cele mai mari pu
teri ale lumii". Numai „o inițiati
vă decisivă a acestei mari puteri", 
și anume „suspendarea necondițio
nată și nelimitată a bombarda
mentelor distrugătoare împotriva 
Vietnamului de nord" poate înlă
tura perspectivele unei continuări 
sterile și pe timp nedefinit a lupte
lor. După această măsură s-ar pu
tea lua în considerare inițierea 
unor tratative, așa cum guvernul 
R. D. Vietnam a declarat în repe
tate rînduri. Elementele unei solu
ții decurgînd din aceste tratative 
trebuie să pornească de la acordu
rile de la Geneva din 1954, ceea ce 
înseamnă că forțele militare 
străine să fie retrase, iar vietname
zii să fie lăsați să-și vadă singuri 
de propriile lor treburi".

Ocupîndu-se de cealaltă „criză 
majoră care frămîntă omenirea" — 
situația din Orientul Apropiat — 
Couve de Murville a declarat că 
după părerea delegației franceze, 
principiile care trebuie să stea la 
baza unei reglementări sînt neac- 
ceptarea politicii faptului împlinit 
în ceea ce privește limitele terito
riale, dreptul la existență și secu
ritate ale fiecărui stat, libertatea 
de navigație, soluționarea proble
mei refugiaților. O asemenea regle
mentare trebuie să fie rezultatul u- 
nor tratative libere și să fie accep
tată de toate părțile interesate.

Au mai luat cuvîntul Frank Ai
ken, vicepremier și ministru al a- 
facerilor externe al Irlandei, și 
delegatul statului Burundi, Joseph 
Ndabaniwe. ★

NEW YORK 28. — Trimisul spe
cial, Agerpres, R. Căplescu, trans
mite: Joi la prînz, înainte de reîn
toarcerea sa în patrie, Andrei Gro
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., a făcut o vizită pre
ședintelui Adunării Generale, Cor
neliu Mănescu.

_ într-o atmosferă cordială, tovă
rășească, au fost abordate proble
me ale sesiunii curente.★

Tot joi, președintele Adunării Ge
nerale a participat la dejunul ofe
rit în onoarea sa de ministru] a- 
facerilor externe și conducătorul 
delegației Belgiei la prezenta se
siune, Pierre Harmel.

Au mai luat parte Couve de 
Murville, ministrul afacerilor ex
terne al . Franței, Paul Martin, mi
nistrul afacerilor externe al Cana
dei, Vaclav David, ministrul afa
cerilor externe al R. S. Cehoslova
ce, lordul Caradon, reprezentantul 
permanent al Angliei la O.N.U. 
L. E. Makonnen, reprezentant per
manent al Etiopiei la O.N.U., pre
cum și șefi ai altor misiuni perma
nente acreditate la Națiunile Unite.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție cordială privind probleme ale 
actualei sesiuni, precum și ale re
lațiilor belgo-române.

■Ar
Miercuri seara. Corneliu Mă

nescu a primit în cabinetul său de 
lucru de la Națiunile Unite vizita 
observatorului R. F. a Germaniei 
la O.N.U.. Sigismund von Braun.

COPENHAGA 28 (Agerpres). — 
Joi după-amiază s-au încheiat con
vorbirile dintre delegația C.C. al 
P.C.R. formată din tovarășii Leon- 
te Răutu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Nicu Bujor, șef de 
sector la secția internațională a 
C.C. al P.C.R. și delegația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Danemarca, formată din 
Knud Jespersen, președintele Parti
dului Comunist din Danemarca, 
Paul Emanuel, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al Parti

Demonstrații de amploare la Saigon

Studenții sud-vietnumezi 
cer retragerea trupelor 

americane
Ziarele franceze sosite la redacție redau amănunte cu 

amploarea și caracterul neobișnuit al demonstrațiilor care 
ultimele zile la Saigon, în cadrul cărora se 
ziția față de agresiunea S.U.A. și 
pelor americane din Vietnam.

„Pentru prima oară în cursul u- 
nei reuniuni publice — scrie ziarul 
„LE MONDE", relatînd telegrame 
A.F.P. din 25 septembrie — stu- 
denți reprezentînd cele patru uni
versități sud-vietnameze au cerut 
oprirea bombardamentelor în Nord, 
încetarea imediată a focului și re
tragerea trupelor americane într-un 
termen fixat. Aceste trei cereri, a- 
clamate de mii de studenți, au fost 
prezentate duminică de către repre
zentanții asociațiilor studenților din 
Saigon, Dalat, Cantho și ai univer
sității budiste. Studenții din Hue și 
Da Nang n-au putut să ajungă în 
timp util la Saigon. Niciodată a-

Vizita în Italia 
a ministrului comerțului 
exterior al României

ROMA 28. — Corespondentul A- 
gerpres, transmite : Continuîndu-și 
vizita în Italia, ministrul Comer
țului Exterior al României, Gheor- 
ghe Cioară, a început joi con
vorbirile oficiale cu Giusto Tol- 
loy, ministrul comerțului cu 
străinătatea al Italiei, referitoare la 
dezvoltarea relațiilor economice și 
comerciale dintre cele două țări. 
La discuții au participat Ion Radu, 
însărcinat cu afaceri a.i. al țării 
noastre la Roma, Ion Berechet, șe
ful reprezentanței comerciale ro
mâne, șefii delegațiilor la tratative, 
care negociază protocolul pentru 
lărgirea schimburilor comerciale 
dintre România și Italia, funcțio
nari superiori și experți ai celor 
două țări.

Giusto Tolloy a oferit o masă în 
onoarea ministrului român.

După-amiază, Gheorghe Cioară 
s-a întîlnit cu reprezentanți ai 
cercurilor industriale și comerciale 
italiene.

„Madrigalul11 în Italia
Ca în fiecare an, în a 

treia decadă a lunii septem
brie, în regiunea italiană 
Umbria au loc serbările 
muzicale cunoscute sub nu
mele. de „Sagra Musicale 
Umbra", la care sînt invitați 
să participe soliști și ansam
bluri vocale și instrumen
tale din mai multe țări. La 
invitația organizatorilor fes
tivalului, corul de cameră 
„Madrigal" al Conservato-
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de 
pre- 
sep-

rului „Ciprian Porumbescu 
din București, dirijat 
Marin Constantin, a 
zentat între 21 și 26 
tembrie o serie de concerte 
la Perugia, Gubbio, Todi, 
San Gemini și Orvieto.

în fața unei săli pline 
pînă la refuz, a fost susți
nut. spectacolul inaugural, 
la „Palazzo dei Priori" din 
Perugia. Interpretarea dată 
de corul „Madrigal" piese
lor de muzică preclasică 
universală, muzicii vechi și 
colindelor românești s-a 
bucurat de un deosebit
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dului Comunist din Danemarca, 
Alfred Jensen și Per Cristensen, 
membri ai Biroului Politic al P.C. 
din Danemarca. în urma convor
birilor s-a adoptat un comunicat 
care va fi dat publicității.★

Joi dimineața, delegația C.C. al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.C. din Danemarca, face o vizită 
în această țară, a fost primită de 
locțiitorul primului ministru și mi
nistru de finanțe Henry Griine- 
baum.

A fost de față Gh. Ploieșteanu, 
ambasadorul României în Dane
marca.

privire la 
au loc în 

manifestă cu vigoare opo- 
se cere încetarea ei și retragerea tru-

ceste cereri n-au fost formulate cu 
atîta precizie.

O manifestație a fost apoi orga
nizată în centrul Saigonului. Cînd’ 
cortegiul a ajuns în piața comer
cială, grupuri de studenți au-' 
smuls și ars panglicile conținînd 
lozinci guvernamentale și au întins 
propriile lor panglici pe care erau 
scrise lozinci cerînd încheierea osti
lităților. Este pentru prima oară că 
lozinci pe această temă sînt afișate 
la Saigon de alte grupuri decît 
Vietcongul. (Denumirea dată în 
presa occidentală mișcării de elibe
rare din Vietnamul de sud). Aceste 
teme au fost reluate în scrisoarea 
deschisă adresată de studenți pre
ședintelui Johnson și dată publici
tății în cursul manifestației.

Referindu-se la aceleași manifes
tații, corespondentul ziarului „LE 
FIGARO" Francois Nivolon a scris: 
„începînd de azi dimineață o nouă 
problemă s-a pus oficial guverne
lor sud-vietnamez și S.U.A. — 
aceea a opoziției pacifiste, care s-a 
manifestat azi în mod public pentru 
prima oară la Saigon... Lucru foarte 
rar la Saigon, tinerii care s-au a- 
dunat azi dimineață aparțin orga
nismului oficial al studenților — 
asociația generală — și nu cum a 
fost cazul în trecut, organismelor 
minoritare"...

Reintră în scenă budiștii...

Așa cum a fost prevăzut de co
respondenții de presă, manifesta
țiile studențești au fost urmate de 
demonstrații ale budiștilor. Peste 
1 000 de călugări budiști au mani
festat pe străzile Saigonului, avînd 
în frunte pe venerabilul Tri Guang, 
unul dintre cei mai importanți li
deri budiști, cunoscut pentru con
tribuția sa la răsturnarea lui Ngo 
Dinh Diem în 1963. Manifestanții, 
care contestă validitatea’ decentelor 
„alegeri prezidențiale", călificîn- 
du-le drept frauduloase, sînt re
prezentanții sectei budiste ci?Iei* 
mai răspîndite din Vietnamul de 
sud.
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succes. Pretutindeni unde 
au avut loc concerte ale 
„Madrigalului", acestea au 
fost apreciate ca „specta
cole excepționale". Ansam
blul a încheiat seria concer
telor date în Italia cu un 
program susținut la Do
mul din Orvieto (monument 
de artă din secolul al 
XIII-lea).

Presa italiană a reflectat 
pe larg succesul corului 
„Madrigal". „Rareori am 
ascultat lucrări de Pales
trina, Luis de Victoria, Ro
land de Lassus și Castaldi, 
interpretate cu intonația și 
expresivitatea corului 
bucureștean", scrie „J’Uni- 
tâ“. „De puține ori am 
avut prilejul să ascultăm 
un cor de cameră impeca
bil cum este Madrigalul. Nu 
credem că pot exista o pre
gătire mai bună a inter
pretării și voci mai catife
late, care par să tindă spre 
un timbru unic. A fost o 
încîntare", subliniază „II 
Messaggero". Cronici care 
menționează înaltul stil in
terpretativ al ansamblului 
coral român publică, de 
asemenea, „Avânți" și alte 
ziare.
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