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în continuarea vizitei de priete
nie pe care o face în țara noastră, 
tovarășul Todor Jivkov și soția, îm
preună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 
lele de 29 
regiunilor 
Maghiară.

Au fost 
dustriale, sate, unde peste tot înal- 
ții oaspeți au fost salutați cu 
căldură și dragoste de localnici.

însoțiți de tovarășii Iosif Banc, 
Mihai Dalea, Nicolae Vereș, prim-

secretar al Comitetului regional 
Mureș-Autonom’ă Maghiară al 
P.C.R., precum și de ambasadorul

Bulgariei la București, Gheorghi 
Bogdanov* cei doi conducători au 
luat parte la o vînătoare.

cu tovarășul
și soția, au fost în zi

și 30 septembrie oaspeții 
Cluj și Mureș-Autonomă

vizitate întreprinderi in-

de tovarășul Nicolae Ceaușescu
Sîmbătă seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și soția au oferit la 
București o masă în cinstea tovară
șului Todor Jivkov și a soției sale.

Au luat parte tovarășii Alexan
dru Bîrlădeanu, Alexandru Dră- 
ghici, cu soția, Ilie Verdeț, cu soția, 
Iosif Banc, cu soția, Manea Mănes-

cu, Mihai Dalea, cu soția, Andrei 
Păcuraru, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., precum și ambasadorul Bul
gariei la București, Gheorghi Bog
danov.

Masa a decurs într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

Astăzi, în toată țara se sărbăto
rește „Ziua recoltei", sărbătoare a 
țărănimii cooperatiste, a tuturor oa
menilor muncii din agricultură, a 
întregului popor. Este un prilej de 
manifestare a bucuriei muncii îm
plinite, de cinstire a belșugului o- 
goarelor, de trecere în revistă a 
realizărilor obținute de cooperati
vele agricole și unitățile agricole 
de stat în sporirea producției și 
dezvoltarea social-culturală a sate
lor noastre.

„Ziua recoltei" — zi a rodniciei 
pămîntuiui patriei — care își spo
rește an de an fertilitatea prin 
munca și priceperea omului — este 
în același timp un moment de afir
mare a artei noastre populare, a 
tradițiilor înaintate și a obiceiurilor 
strămoșești. Sărbătorind această zi 
prin petreceri, cîntec și joc, țărăni
mea cooperatistă, mecanizatorii, 
toți oamenii muncii din agricultură 
își sporesc eforturile în vederea 
valorificării tot mai largi a marilor 
posibilități ale agriculturii socia
liste de creștere a producției agri
cole vegetale și animale, în intere
sul ridicării bunăstării oamenilor 
muncii de la sate, a întregului po
por, pentru înflorirea patriei . 
noastre.

NOI CAPACITĂȚI 
DE PRODUCȚIE

COMUNICAT

Regimul secretariatelor
științifice in cercetarea

Sîntem tentați uneori să conside
răm această „regulă de aur" a repar
tizării și promovării cadrelor de spe
cialiști — „omul potrivit la locul po
trivit" — mai mult prin prisma carac
terului ei de imperativ, de normă de- 
cît prin cea de activitate practică, e- 
fectivă. Pe terenul vast și atît de di
vers al cercetării științifice actuale se 
■ țaDifestă astăzi o intensă preocupare 

tă de pregătirea corespunzătoare a 
cercetătorilor și cunoașterea cît mai 
exactă a înclinațiilor și posibilităților 
fiecăruia, dar nu aceeași atenție se a- 
cordă uneori și stabilirii temeinice a 
sferei și atribuțiilor fiecărui post sau 
funcții ocupate de aceștia.

Departe de a considera acest lucru 
printre cele mai lesnicioase — dina
mismul disciplinelor actuale determi- 
nînd modificări frecvente în structura 
unităților de cercetare, a fiecărui co
lectiv sau post în parte — cred că se 
impune cu necesitate studierea și de
limitarea cu cît mai mare rigurozitate 
a obligațiilor specifice fiecărui loc de 
muncă. Este o condiție de neevitat în 
vederea utilizării judicioase a fondu
lui de talent și „inteligență științifi
că" existent, un ajutor indispensabil 
dat specialistului însuși, dornic să-și 
dozeze cît mai rațional eforturile. Cu 
atît mai importantă apare precizarea 
atribuțiilor membrilor colectivului de 
conducere al unității științifice, a că-

modernă

IN INTERIORUL

ZIARULUI

• Colaborarea din
tre mamă și medic 
în îngrijirea copilului
• Experiența și suc
cesele „Cobadinului"
• Competența ca
drelor în mișcarea 
artistică de amatori

ror inițiativă sau acțiune se repercu
tează nu numai pe planul activității 
restrînse, individuale, ci și asupra re
zultatelor generale, ale întregului co
lectiv. In această ordine de idei aș 
vrea să mă refer la situația unei noi 
funcții în cadrul nucleului dirigui toi 
al colectivului de specialiști — cea de 
secretar științific. Apărută inițial în 
cadrul unităților Academiei, în prin
cipal pentru asigurarea avizării lucră
rilor de cercetare, funcția de secretar 
științific s-a extins apoi și în sfera co
lectivelor de cercetare cu specific de
partamental, modifieîndu-și sfera și 
atribuțiile în funcție de specificul fie
cărei unități.

In mare, acest post trebuie să răs
pundă, cerinței ca în cadrul fiecărui 
nucleu de cercetare să existe o fustă 
îndrumare și coordonare din punct de 
vedere științific a investigațiilor, un 
control riguros, amănunțit și perma
nent asupra modului de îndeplinire a 
diferitelor faze de cercetare, în vede
rea „livrării" la termenele fixate a di
verselor soluții, către unitățile benefi
ciare. Prin natura și obiectivele ei, 
activitatea secretarului științific nu se 
suprapune celei depuse de directorii 
unității, care vizează conducerea „în 
mare" sub toate aspectele (științific, 
financiar, administrativ etc) și cu care 
colaborează și nici atribuțiilor diver
selor servicii cu caracter administrativ 
(de plan, contabilitate, financiar etc).

Importante sarcini revin secretariate
lor științifice și în ceea ce privește în
drumarea activității de documentare a 
cercetărilor, dar mai ales în valorifica
rea rezultatelor obținute. In această di
recție ele trebuie să încurajeze publi
carea unor soluții valoroase, utile, ca 
și aplicarea lor rapidă în industrie. 
în colaborare cu unitățile beneficiare 
și în general cu producția, secretarul 
științific este cel care face primii pași 
înainte, din partea cercetării — în 
acel „cîmp al nimănui" ce apare cîte- 
odată între unitatea științifică și între
prindere și în care se împotmolesc a- 
deseori rezultate de valoare — stabi
lind din timp legături, recepționînd 
solicitările noi care apar din partea 
industriei, preocupîndu-se de crearea 
condițiilor pentru asimilarea grabnică 
a soluțiilor științifice.

Secretarului științific, care rămîne în 
ultimă instanță și un cercetător, îi re-

vin, după părerea mea, ca membru al 
colectivului de conducere și o serie de 
sarcini cu caracter administiativ-orga- 
nizatoric impuse de preocupările cu
rente ale unității. De altfel dintr-o sta
tistică realizată de specialiștii ameri
cani reieșea că o anumită diversificare 
a preocupărilor specialistului contem
poran — în sensul îmbinării operații
lor de cercetare propriu-zisă cu unele 
de ordin administrativ — este nu nu
mai inerentă, ba chiar utilă. Studii e- 
fectuate timp de cinci ani asupra a 
1313 cercetători din cinci organisme 
științifice diferite au dovedit că oame
nii de știință care pe lingă munca de 
cercetare mai îndeplinesc și alte acti
vități (administrative, didactice) pînă 
la raportul de '/t au o productivitate 
mai mare decît cei care fac numai 
cercetare.

Ing. Florin TĂNĂSESCU
Institutul de cercetare și proiectare 
pentru industria electrotehnică
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Am văzut în toamna anului 
trecut, pînă prin decembrie, 
tractoarele arînd și semănînd 
pămîntul pustei Torontalului, 
vasta cîmpie a Bărăganului, tar
lalele de pe Someș, Crișuri și 
Șiret. Le vedeam ziua trăgînd 
după ele o brazdă ca de antra
cit gras, le zăream și le recu
noșteam noaptea după farurile 
alunecînd în beznă ca niște stra
nii constelații și le auzeam vu
ietul de motoare grele. Știam 
că după citeva luni aveam să 
întîlnesc, în aceleași locuri largi, 
flota combinelor de recoltat, în- 
căreînd în bunkere,. în saci și in 
silozuri aurul pe care omul har
nic îl smulge, cu speranță și în- 
dirjire milenară, naturii. Dar, 
între aceste două ipostaze ale 
muncilor agricole i-am văzut pe 
țăranii cooperatori în diminea
ța zilei de 1 Mai, purtînd în 
mîini ca pe niște originale bu
chete de flori spice verzi de 
grîu și spicele acelea, deși încă 
nu deveniseră piine, simboli
zau frumos și înflăcărat nu nu
mai speranța într-o bună recol
tă de piine, dar și conștiința că 
recolta nu este nicicînd un dar 
orb și gratuit al naturii, ci ro
dul unei munci tradiționale în 
viața omenirii, rodul biruitor al 
luptei omului cu ploaia, seceta, 
buruiana și ariditatea. Chiar și 
celui mai fertil pămînt îi place 
să-și deșarte cornul abunden
ței numai în fața hărniciei ne
micșorate, în fața priceperii 
gospodărești, în fața 
încărcat de speranță și 
nacitate.

Cine a intrat pe sub . 
miilor de cooperative agricole 
de producție sau pe porțile ti
nerelor ferme agricole de 
stat a putut sa vadă, dacă nu 
pretutindeni, atunci în majori
tatea zdrobitoare a locurilor, că 
tocmai aceste aspre și neîndu
plecate cerințe ale naturii sînt 
cu profundă gravitate și serio
zitate luate în seamă de către 
țăranii cooperatori, de către me
canizatori și agronomi.

Cine a călătorit la țară în 
anii noștri, a putut limpede să 
vadă cîți factori puternici și im
portanți contribuie an de an 
la dobîndirea unor recolte tot 
mai bogate. Recolta bogată în
cepe de pe conveierul uzinei de 
tractoare din Brașov, din admi
rabila, încrengătură de instalații 
a combinatelor de îngrășăminte 
chimice, din șuvoaiele de apă 
ale constructorilor sistemelor de 
irigații și de hidroameliorații, 
de la măiestria constructori
lor de combine și unelte a-

Petru VINTILĂ

La Uzinele mecanice Cugir 
s-a terminat de construit o 
sculărie modernă de mare capa
citate. în hala acesteia vor func
ționa cuptoare electrice pentru 
tratament termic, mașini spe
ciale de rectificat, un laborator 
metrologic, agregate de condi
ționarea aerului și alte instala
ții necesare deservirii procesului 
de producție.

La Uzinele Cugir se află în 
construcție și o forje de mare 
capacitate. Noile secții vor con
tribui la dublarea producției de 
mașini-unelte a uzinei și îmbu
nătățirea substanțială a calității 
acesteia. (Agerpres)

cu privire la vizita delegației• • • •

Partidului Comunist Român
în Danemarca

omului 
de te-
poarta

(Continuare în pag. a IlI-a)
Din noul peisaj bucureștean (în mij

loc, Teatrul ae vară 23 August)

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Da
nemarca, o delegație a Partidului 
Comunist Român compusă din to
varășii Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, și Nicu Bujor, șef de sector 
la Secția Internațională a Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, a făcut o vizită în Da
nemarca în perioada 22—29 septem
brie a.c.

Delegația de partid română a vi
zitat orașele Copenhaga, AarhuS și 
Aalborg, întreprinderi industriale, 
agricole și instituții de cultură, s-a 
întîlnit cu activiști de partid și ai 
sindicatelor daneze. în timpul șe
derii în Danemarca, delegația a fost 
primită de locțiitorul primului mi
nistru
Henry Grunebaum-

Intre delegația P.C.R. și o dele
gație a P.C. din Danemarca au avut 
loc convorbiri asupra unor proble
me de interes comun.

Din partea C.C. al P.C.D., la con
vorbiri au participat tovarășii 
Knud Jespersen, președintele Par
tidului Comunist din Danemarca, 
Paul Emanuel, membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Da
nemarca, Per Cristensen, Willy 
Fuglsang și Alfred Jensen, membri 
ai Biroului Politic al Partidului 
Comunist din Danemarca.

în cadrul convorbirilor, repre
zentanții P.C.R. și P.C. din Dane
marca au reafirmat concluziile cu
prinse în comunicatul cu privire la 
vizita delegației Partidului Comu
nist din Danemarca în Republica 
Socialistă România, publicat în au
gust 1966.

Delegația P.C.D. a făcut o infor
mare asupra problemelor interne și 
internaționale ale Danemarcei, si-

și ministrul de finanțe,

tuației mișcării muncitorești 
și luptei Partidului Comunist din 
Danemarca pentru interesele fun
damentale ale poporului danez.

Reprezentanții P.C.R. au expri
mat sentimentele de solidaritate in- 
ternaționalistă ale comuniștilor ro
mâni, ale întregului popor român 
față de activitatea P.C. din Dane
marca consacrată înfăptuirii idea
lurilor socialiste ale clasei munci
toare, progresului social și păcii. 
Ei au urat comuniștilor danezi suc
ces deplin în această activitate.

Delegația P.C.R. a informat pe 
reprezentanții P.C. din Danemarca 
despre 
cii din 
plinirii 
IX-lea 
au drept scop promovarea progre
sului economic, social și cultural în 
cadrul operei de construire a socia
lismului.

Reprezentanții P.C. din Danemar
ca și-au exprimat bucuria și satis
facția față de dezvoltarea rapidă a 
Republicii Socialiste România șt 
față de progresele importante pe 
care poporul român le-a obținut în 
activitatea de construire a socialis
mului.

în cadrul discuțiilor s-a manifes
tat o atenție deosebită față de pro
blemele păcii. S-a subliniat că în 
actualele condiții, ale intensificării 
acțiunilor agresive ale imperialis- s 
mului, sînt imperios necesare uni- I 
rea și acțiunile comune ale tuturor 
forțelor iubitoare de pace și anti- 
imperialiste.

Cele două partide condamnă 
războiul agresiv purtat de S.U.A. 
în Vietnam și își exprimă solida
ritatea deplină și activă cu lupta 
eroică a poporului vietnamez, cu 
Republica Democrată Vietnam și 
Frontul Național de Eliberare. Ele 
cer cu hotărîre ca S.U.A. să pună 
capăt definitiv și necondiționat 
bombardamentelor asupra Repu-

daneze

eforturile oamenilor mun- 
România în vederea înde- 

hotărîrilor celui de-al 
Congres al Partidului, care

(Continuare în pag. a V-a)

LA PLOIEȘTI

Telegramă

Excelenței Safe 
arhiepiscopului MAKARIOS

Președintei» Republicii Gipru
NICOSIA

în numele poporului român, al Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România și al meu personal, adresez Excelenței Voastre, cu oca
zia sărbătorii naționale a Republicii Cipru, cele mai cordiale felicitări 
și urări pentru sănătatea și fericirea dv. personală, pentru prosperitatea 
poporului cipriot

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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S-a deschis expoziția de 
informare tehnico - economicăprea multă

despre chiriașii rău platnici
rijirea si păstrarea 
ii încredințat.
discutat zilele aces- 

i numeroși chiriași si 
crători ai sfaturilor 
are și ai I.A.L.-urilor, 
putați, juriști, care lu- 
ă în acest domeniu, 
l ținut să sublinieze că 
ritatec hiriașilor își 
eg și își îndeplinesc 
spunzător și civilizat o- 
ițiile. „Mi s-a dat un 
lament frumos, confor- 
1“ — spunea Mircea 
orghiu, muncitor la 
vița Roșie și locatar 
■-un bloc din împreju
ri. „Plătesc întotdeauna 
timp chiria, considerînd 
•asta ca o obligație de 
,e înțeles. Cu bani 
st construită locuința 
re stau și dacă n-as 
.ita la vreme chiria, 
semna că bag mina 
izunarul statului".
Si e normal să judece 
întru că dreptul de a ocu- 
» un apartament nu poate 

despărțit de obligația de 
plăti statului chiria cu- 

•enită. Dacă cineva dato- 
ează o sumă și nu o achi- 
ă la data cuvenită este so- 
sotit incorect, necinstit. A 
folosi locuința și a nu plăti 
chiria la data stabilită nu 
înseamnă tot necinste, sus-

la 
a 

în 
a- 
ar 
în

așa

tragere de la plata unei da
torii?

Așa cum s-a arătat sume
le ce trebuie achitate lu
nar pentru chirii reprezin
tă în general, doar 2—3 Ia 
sută din venit, iar pentru 
cei în casa cărora sînt două 
sau trei salarii, chiria a- 
pare de-a dreptul simbo
lică.

Oare statul nu trebuie să 
primească la timp nici mă
car aceste sume minime în 
schimbul apartamentelor 
confortabile pe care le-a 
dat ? De altfel, trebuie spus 
că aceste sume nu acope
ră nici jumătate din cheltu
ielile pe care le suportă 
statul pentru administrarea, 
îngrijirea și repararea clă
dirilor aflate în proprieta
tea sa. (Nu mai vorbim de 
sumele pentru amenajarea 
și întreținerea drumurilor, 
a spațiilor verzi, a lucrări
lor de termoficare, a altor 
lucrări edilitare și amena
jări de folos obștesc reali
zate în noile ansambluri și 
nici despre amortizarea 
costului construcțiilor res
pective). Un exemplu : nu
mai raionul 23 August din 
Capitală încasează anual 
chirii în valoare de 
22 280 000 lei și cheltuiește, 
tot anual, doar pentru lu
crări de întreținere șl re-

parații, 49 270 000 lei. Cine 
suportă diferența ? Bineîn
țeles că statul, deși logic ar 
fi ca proprietarul să înca
seze de la chiriași echiva
lentul cheltuielilor pe care 
le face pentru întreținerea 
clădirii și amortizarea ei.

Cu atît mai antisocială a- 
pare atitudinea acelor chi
riași care, stăpîniți încă de 
mentalitatea veche potrivit 
căreia nu e necinstit să 
„tragi" de la stat, amînă de 
la o lună la alta plata chi
riei. Pe listele rău-platni- 
cilor, denumiți de I.A.L., 
cu mărinimie... „restanțieri" 
sînt atîtea nume, îneît 
și salariații I.A.L.-urilor 
ți le prezintă cu je
nă, de parcă ei ar fi vino- 
vați, deși rușinea trebuie 
să-i acopere pe cei ce nu-și 
respectă obligațiile. La 25 
septembrie, în raionul 23 
August, din 27 190 de chi
riași existau 8 360 de rău- 
platnici — cu „restanțe" de 
la o lună la un an. Suma 
cu care acești chiriași sînt 
datori statului : peste o ju
mătate de milion ! Asta la 
chirii. La taxele de între
ținere. adică apă. încălzire, 
curățenia scărilor de care

Gh. ANGELESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Sîmbătă s-a deschis 
la Palatul culturii din 
Ploiești o expoziție 
de informare tehnico- 
economică, organizată
din,inițiativa Comite
tului regional Ploiești
al P.C.R. Numeroa
sele panouri, grafice 
și machete ilustrează 
realizările principale
lor ramuri economice 
din regiune și pers
pectivele de dezvol
tare. Este oglindită, 
de asemenea, activita
tea de cercetare știin
țifică din institutele

de specialitate și din 
laboratoarele uzinale, 
precum și activitatea 
practică desfășurată 
pe linia reducerii 
cheltuielilor materia
le, a îmbunătățirii 
calității și asimilării 
de noi produse. O 
mare parte din expo
ziție este rezervată 
sectoarelor de foraj- 
extracție, prelucrare 
și chimizare a țițeiu
lui, precum și indus
triei constructoare de 
mașini — ramuri cu 
o mare pondere în

regiune. Activitatea 
desfășurată în aceste 
unități în direcția or
ganizării științifice a 
producției s-a concre
tizat, la sfîrșitul ce
lor trei trimestre ale 
acestui an, în renta
bilizarea tuturor pro
duselor și realizarea 
de agregate de foraj- 
extracție, produse pe
troliere și chimice cu 
caracteristici supe
rioare, apreciate pe 
piața mondială.

(Agerpres)

T elegramă

Tovarășului CIU EN - LAI
Premierul Consiliului

al Republicii Populare
de Stat 
Chineze

PEKIN

Cu prilejul celei de-a XVIII-a aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze vă adresez dumneavoastră, Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze și întregului popor chinez calde felicitări.

Poporul român, care nutrește sentimente de profundă stimă și prie
tenie față de poporul frate chinez, se bucură din toată inima de reali
zările remarcabile ale oamenilor muncii conduși de Partidul Comunist 
Chinez și le urează noi succese în construirea societății socialiste.

îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie și colaborare multi
laterală româno-chineze, bazate pe principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, se vor dezvolta și pe mai departe în in
teresul ambelor noastre țări, al cauzei socialismului și păcii în lume

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România



PAGINA 2 SCÎNTEIA — duminică 1 octombrie 1967

FAPTUL Colaborarea dintre

DIVERS
mamă și medic

Satisfacție în îngrijirea copilului
zilei 
cloc-

„Mă descopăr în lumina 
să aduc mii de mulțumiri 
torilor de la Spitalul C.F.R.- 
Iași“ — ne scrie pensionarul 
Gheorghe Ciobotaru din Bîrlad. 
Medicii (Paul Cernea și Andrei 
Mărculescu) l-au operat, 
du-i vederea la 82 
togenarul cetățean 
respectuos în fața 
siuni.

redîn- 
de ani. Și oc- 
se descoperă 

nobilei profe-

Molda
Familia Dumitrescu 

București (Viorele 64) a 
o excursie în masivul Făgă
raș. UltirOa noapte a petre
cut-o la cabana Arpaș. La 
plecare, capul familiei (deci 
omul cel mai responsabil !) a 
luat cu sine... cîinele cabanei, 
o frumoasă cățelușă fox-ter- 
rier — Molda. Omul și-a scos 
cureaua de la pantaloni și 
petrecînd-o, zgardă, la gît.ul 
cîinelui, a plecat la tren. în 
drum, copiii localnicilor au 
salvat-o pe Molda înapoin- 
d-o cabanierului. în registrul 
cabanei Arpaș. în dreptul nu
melui A. Dumitrescu stă scris: 
„Ne-a furat, cîinele". Coniii au 
procedat bărbătește, bărbatul 
— copilărește.

din 
făcut

Casa mare
Secția din Miercurea Ciuc a 

Stațiunii experimentale Tg. Mu
reș are la dispoziție o clădire 
impunătoare (trei nivele cu 24 de 
camere). Dintre acestea, in sco
puri. productive sint întrebuințate 
doar 3 camere (birouri și labo
ratoare). în rest — „camere de 
oaspeți" (!) și „camere de depo
zitare" (!!) Depozitarea cui: a 
gospodăririi nechibzuite ? Nu 
s-ar putea găsi o întrebuințare 
mai eficientă acestei clădiri (sa
natoriu, școală, hotel turistic) si
tuată intr-un loc pitoresc la 
poalele munților Harghita, la o 
altitudine de 800—900 m ? Încer
cați. Problema merită studiată. 
Chiar și... experimental.

Copiii 
pe schele?

Elevii claselor a 
(11—12 anii au 

„să dea o mină 
căratul materia- 

s-au urcat pe
băieții le dădeau

Această nemaipomenită lip
să de răspundere s-a petrecut 
la Tg. Frumos (Iași). In loca
litate se construiește o anexă 
a liceului.
V-a și a Vl-a 
fost chemați 
de ajutor" la 
lelor. Fetițele 
schele iar
cărămizi la mină. O platformă 
a schelei s-a dărimat, cu copii 
cu tot. Trei au fost grav ac
cidentați — fracturi care soli
cită chirurgia cu urmări pe 
viață. Cine-i omul iresponsa
bil care a dispus trimiterea 
copiilor pe șantier ? Ieri, 
procurorul nu sosise încă la 
fața locului. Cred tovarășii 
de la procuratură că acesta 
este un caz oarecare ?

Cu cîntec, 
înainte!

In moderna maternitate din Bacău 
copiilor le sînt rezervate adevărate 
sere, încăperi cu pereții din sticlă 
în care compoziția aerului, tempe
ratura Iui sînt dozate cu o grijă 
extremă. Meniul celor mici este pre
parat de către surori dieteticiene în 
cele mai depline condiții de septici- 
tate. Această grijă deosebită pentru 
noii născuți este proprie tuturor ma
ternităților din țară. Rămîi impre
sionat de grija și atenția pe care le 
acordă personalul medical fiecărui 
fapt, oricît de mărunt, legat de 
existența acestor ființe plăpînde. In 
ziua plecării din maternitate, cînd 
copilul este pus în brațele mamei, 
există certitudinea că el este per
fect sănătos și se dezvoltă bine.

Cum este asigurată în continuare 
ocrotirea sănătății copilului ? Pen
tru a putea răspunde la această în
trebare trebuie ținut seamă de fac
torii care poartă răspunderea pentru 
acest lucru : este vorba de rețeaua 
de unități sanitare, încadrată cu pei- 
sonal de specialitate, Care trebuie să 
fie cît mai judicios folosită pentru a 
putea face față sarcinilor ce-i revin. 
Este vorba, de asemenea, de mame
le înseși, care au datoria să-și în
sușească cunoștințele necesare pre
venirii îmbolnăvirilor, dezvoltării or
ganismului și întăririi sănătății copii
lor. Ce se întreprinde pentru ca a- 
cești doi factori să-și aducă din plin 
contribuția la ocrotirea sănătății co
piilor după ce părăsesc maternita
tea ?

Am vizitat recent mai multe in
stituții .sanitare din regiunile Bacău 
și Mureș-Autonomă Maghiară, am 
stat de vorbă cu numeroase cadre 
medicale dintre cele direct răspunză
toare de asistența medicală a co
piilor. Ca o trăsătură pozitivă s-a 
desprins efortul depus pentru lăr
girea continuă a rețelei de speciali
tate și organizarea ei corespunzător 
cerințelor actuale.

Prin însăși terminologia ei, ocro
tirea sănătății copiilor sugerează 
întreg complexul de acțiuni medicale 
menite să-i pună Ia adăpost de boli, 
să-i ferească de epidemii și să le 
asigure cele necesare dezvoltării 
unui organism viguros. După părerea 
specialiștilor, accentul trebuie să 
cadă pe profilaxie. Așa cum arătam 
la început, din maternitate noii năs- 
cuți ies sănătoși dar, datorită vîrstei, 
expuși anumitor primejdii. Odată cu 
micul cetățean pleacă de la materni
tate și o recomandare către medicul 
din circumscripție. Medicul sau sora 
de ocrotire au obligația ca, în pri
mele 24 de ore, să-1 viziteze pentru 
a-1 „prelua" și a da. mai ales tinere
lor mame, îndrumările practice atît 
de utile in acele clipe pline de ne
liniște.

Am urmărit cîteva asemenea „tri
miteri" către circumscripții. Iată-ne 
acasă la Olimpia Mîrza din Tg. Mu
reș, mama unui băietei de două 
luni. In prima săptămînă după în
toarcerea de la maternitate a primit 
de trei ori vizita medicului din 
circumscripția 10, iar după aceea 
săptămînal. Un băiat de aceeași vîr- 
stă are și Paraschiva Bako. Docto
rița Viorica Lucaci și sora de ocro
tire vin adesea să vadă cum îi 
merge copilului și să dea indicații 
cu privire la îngrijirea lui. „Argu
mentele" cele mai convingătoare in 
favoarea medicilor din aceste două 
circumscripții sint înșiși copiii care 
arată sănătoși, bine hrăniți și în
grijiți. Pe Elisabeta Buja. de pe 
str. Sîntanei am găsit-o insă foarte 
îngrijorată. Băiatul cel mic. de 7 săp- 
tămîni, puțin timp după naștere a fost 
supus unei operații. Au urmat două 
săptămîni de spitalizare. întoarsă 
acasă a așteptat cu justificată ne
răbdare vizita medicului. Dar ea nu 
s-a produs decît după două săptă
mîni. cu toate că era vorba de un 
caz care necesita urmărire specială. 
Din fericire numărul medicilor de 
circumscripție care își uită obliga
țiile sau caută să scape de cazurile 
care depășesc stadiul tratamentului 
cu aspirină chemînd salvarea este 
foarte mic față de al acelora care 
muncesc

Mulți 
scriptie 
doleanță 
lor prețios este irosit în scriptologie : 
registre, situații, dări de seamă, tot 
felul de rubrici, calcule etc. în locul 
muncii vii, specifice unui medic. Si
tuația ne-a fost confirmată și de 
medicul șef al -raionului Gheorg'nieni 
dr. Francisc Ieszenszky.

Se impune o reducere masivă și

simplificarea evidențelor pentru ca 
medicul să-și dedice timpul și for
țele exercitării profesiunii sale.

O altă problemă pe care o ridică 
medicii este întărirea unităților sani
tare în sarcina cărora cade aplicarea 
măsurilor de profilaxie.

Profilaxia ar trebui să fie pe prim 
plan în asistența medicală a copilu
lui — ne-a spus tov. Al. Iliescu, 
medic primar pediatru din Bacău. 
Dar, așa cum este organizată re
țeaua medicală, prevenirea bolilor 
cade pe planul doi. Dacă s-ar îm
bunătăți această verigă a asistenței 
medicale a copilului cred că s-ar 
evita, într-o măsură însemnată, 
supraaglomerarea din spitalele de 
copii.

Desigur, rolul medicului în îngri
jirea copiilor este foarte mare iar 
intervenția lui decisivă în anumite

raid
anchetă

13

cu abnegație și devotament, 
dintre medicii de circum- 
ne-au împărtășit o veche 
a lor : prea adesea timpul

perioade. Nu mai puțin importantă 
este însă misiunea sorei de o- 
crotire. Dar pot veni ele în sprijinul 
mamelor in măsura necesară? în 
multe comune numărul copiilor fiind 
mare, surorile nu reușesc să-i vizi
teze la domiciliu decît la intervale 
de mai multe zile.

Situația este motivată, în general, 
prin lipsa de cadre medii. Ceea ce, 
în mare măsură, este adevărat. 
Școlile tehnice sanitare nu acoperă 
necesarul, la specialitatea pediatrie. 
Iar absolventele repartizate. în multe 
cazuri nu se prezintă.

— In regiunea noastră — ne relata 
dr. Jorj Cichi, șeful comisiei de să
nătate a Comitetului regional de 
partid Bacău, au fost repartizate în 
iulie, de către M.S.P.S., 16 surori 
de ocrotire. Nici pînă acum nu s-au 
prezentat. Cred că ar trebui să se 
instituie obligativitatea ca un număr 
de ani surorile să lucreze în locali
tățile unde sînt repartizate.

Fără îndoială, problema calificării 
unui număr sporit de cadre medii 
profilate pe ocrotirea copilului ar 
trebui să preocupe mai mult con
ducerea M.S.P.S. Dar pentru aceasta 
trebuie timp. în condițiile actuale, 
situația s-ar putea îmbunătăți prin- 
tr-o mai judicioasă folosire a cadrelor 
existente. De pildă, in policlinicile 
din orașul Piatra Neamț, prin cabi
nete, lucrează 53 de surori, în număr 
mult prea mare față de necesitățile 
reale, in timp ce în circumscripții 
sînt doar 20. Mai trebuie menționat 
că multe cadre se ocupă de statistici 
în unele secții raionale și orășenești 
de sănătate, sau sînt angajate pe 
posturi care nu au nimic comun cu 
asistența medicală.

Oricît de largă ar fi rețeaua sani
tară și oricît de bine ar fi organizată 
ea, răspunderea principală pentru în
grijirea copilului tot mamei îi revine. 
Ea este aceea care îl hrănește și-l 
îmbracă, îl ferește de boli și de acci
dente. De priceperea si răbdarea ei 
depind dezvoltarea copilului, starea 
lui de sănătate pînă în pragul matu
rității. Toate acestea pot părea lu
cruri elementare, pe care orice fe
meie le cunoaște, fără să le învețe 
undeva, din instinct. în realitate în
să, mamele, mai ales cele care au pri
mul copil, își pun nenumărate între
bări : cum trebuie hrănit copilul, ce 
concentrație trebuie să aibă laptele 
și cînd poate mînca și alte alimente, 
cînd îi cresc dinții, care sint semnele 
bolii și altele, deloc neînsemnate în 
existenta unui copil. Dacă mama are 
cunoștințele necesare pentru a da 
răspuns practic unor asemenea între
bări. sora de ocrotire și medicul nu 
au altceva de făcut decît să înregis
treze progresele. Dacă nu le are însă, 
e foarte dornică să și le însușească. 
Ce mijloace îi stau la dispoziție ?

Printre formele de educație sanita
ră, la loc de frunte se situează „școa
la mamei". Scriptic, lucrurile stau 
bine. In cele mai multe cazuri însă, 
ea are loc doar pe hîrtie. în puține
le unități unde se organizează, to
tuși, cunoștințele căpătate nu reușesc

pîrdalnic de guturai 
cetățenii orașului și 
Rădăuți. L-ar combate, dar 
cu ce merge împotrivă-i.

Un 
nință 
nului 
n-au 
în comerțul local sînt numai nan- 
dale — nici un fel de pantofi de 
piele. Neglijența are pielea 
groasă și dacă-i bine tăbăcită, ies 
pantofi destui. Ordinul de „atac" 
îl găsiți la Direcția comercială 
regională. E pus in cui, după ușă.

ame- 
raio-

c

Si dus a fost*

Știa că urcîndu-se la volan 
în stare de ebrietate pune în 
pericol viața pasagerilor și a 
pietonilor. Și totuși s-a urcat. 
Profitînd de neatenția celor 
de la Garajul I.T.O. Galați, 
Dragomir Gună a plecat cu 
autobuzul în cursă. La o inter
secție a virat în 
gînd pe trotuar 
accident mortal, 
ferului a sfidat
menesc : spre uimirea 
prezenți, el a fugit cu mașina 
de la locul faptei. A fost găsit 
la garaj. Se pregătea să plece 
într-o nouă cursă. Și a plecat... 
dar 
dus.

viteză. Ajun- 
a săvîrșit un 
Ticăloșia șo- 

orice simt o- 
celor

fără autobuz. El era cori

de :Rubrică redactată
Ștefan ZIDÂRIȚA
Ștefan DINICA 
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simptome ale
învățînd să deosebească

Foto : M. Andreescu

BICAZUL
zonă pitorească
insuficient
valorificată Barajul și lacul de acumulare

Foto : Gh. VințiU

nici pe departe să răspundă zecilor 
de întrebări concrete, pe care și le 
pune zilnic o mamă. Literatura des
tinată a lămuri, în mod științific, lu
crurile este foarte săracă. Cârti tipă
rite cu ani în urmă circulă și acum 
cu împrumut, în lipsa unora mai re- 

- cente, scrise de personalități medica
le cu renume, care să se adreseze 
mamelor din actuala generație. Cine
va făcea propunerea ca, la ieșirea 
din maternitate, mamei să i se inmî- 
neze un plic cu diferite broșuri, în 
raport cu nevoile ei.

Alături de literatură, ne spunea 
dr. Alexandru Iliescu din Bacău, te
leviziunea și radio-ul ar trebui să par
ticipe mai activ la educația sanitară 
a mamelor, ținîndu-se seama de fap
tul că, după naștere, femeile stau 
mai mult timp în casă. De un real 
folos ar fi sfaturile medicale, filme
le, simpozioanele pe această temă 
transmise la ore potrivite.

în mediul rural, era de părere un 
medic pediatru, centrele de radiofi- 
care ar putea aduce și ele o contri
buție la educația sanitară a mamelor 
prin transmiterea zilnică de lecții. 
Pentru a se asigura calitatea conți- 

• nutului lor ar putea fi imprimate pe 
discuri sau benzi de magnetofon. Con
ferințele la căminele culturale pot fi 
de asemenea îmbunătățite și comple
tate ou discuții pe marginea unor ca
zuri concrete. Intensificarea activi
tății de educație sanitară de către 
medici s-ar întoarce înzecit în favoa
rea lor.
reacțiile fiziologice normale ale copi
lului de adevăratele
unor boli, mamele n-ar mai solicita 
vizita medicului decît atunci cînd 
realmente este nevoie. Este o proble
mă asupra căreia ar trebui să reflec
teze M.S.P.S., secțiile de sănătate ale 
sfaturilor populare.

Rodico SERBAN

Valea Bistriței, al cărei 
pitoresc a fermecat întot
deauna privirile celor ce 
s-au aventurat în zbuciu
mate coborîri cu plutele 
ori ureîndu-i cărările, a 
devenit, prin construcțiile 
înălțate în anii socialis
mului, mai frumoasă și, 
totodată, larg accesibilă 
turismului. O 
zonă, al cărei 
este Bicazul, oferă călă
torului priveliști de neui
tat. De-a lungul a peste 
30 de km, Ceahlăul își 
oglindește chipul semeț 
în luciul lacului în care 
apele Bistriței se adună, 
ca pentru un popas de 
odihnă, înainte de a-și 
dărui energia omului.

Că Bicazul a devenit 
una dintre principalele 
zone turistice din Mol
dova o dovedește faptul 
că în acest an peste o 
sută de mii de oameni, 
din tară și de peste ho
tare au ținut să vadă mă-

întreagă 
centru

Concurs pentru realizarea 

de noi produse

metalo
Prototipurile de noi produ

se metalo-chimice pentru con
cursul organizat de Ministerul 
Comerțului Interior, în colabo
rare cu Uniunea Artiștilor 
Plastici, se primesc pînă la 31 
octombrie a.c. Concursul, do
tat cu premii, urmărește rea
lizarea unor prototipuri de ni
vel estetic, tehnic și economic 
superior, competitive pe plan 
internațional, precum și îm
bunătățirea esteticii actualelor 
produse metalo-chimice. Pro-

chimice
punerile se primesc în str. Ma
tei Millo nr. 10, raionul 16 Fe
bruarie. etajul I, camera 29.

Tematica concursului poate 
fi consultată la direcțiile co
merciale regionale, la filialele 
Uniunii Artiștilor Plastici, la 
întreprinderile de industrie lo
cală, la cooperativele meșteșu
gărești și la Direcția generală 
a comerțului pentru produse 
metalo-chimice, mobilă și ma
teriale de construcții, telefon : 
15 29 19 și 14 30 60 interior 68.

TR.GEREA 
„RECOLTEI"

Cu prilejul săptămînii „Re
coltei", Loto-Pronosport orga
nizează la 7 octombrie 1967 o 
tragere cu o nouă formulă teh
nică. Se acordă autoturisme 
„Renault 16", „Skoda 1000 
M.B.“, „Fiat 850“ și „Trabant 
601“ în număr nelimitat. Pe 
lîngă autoturisme se mai atri
buie premii- în valoare de 
75 000 Iei în număr nelimitat 
(un autoturism la alegere din
tre cele 4 tipuri acordate la ca
tegoriile I, a IV-a, cu dife
rența în numerar) și premii fi
xe în bani.

Se efectuează 21 extrageri, 
cu 85 de numere în total.

Cu 60 lei se poate participa 
la toate cele 21 extrageri.

car în trecere frumusețile 
locurilor. Firește, unii din
tre ei au poposit pentru 
cîteva zile să poată ad
mira în voie peisajul. Și 
cîți alții din cei o sută de 
mii n-ar fi dorit să rămînă 
măcar o zi și o noa_pte 
în aceste locuri ?
unde ? Se așteptau, de
sigur, să 
seamă de amenajări 
dacă nu hotel 
tabil, măcar 
taurante și 
de deservire 
cesare în 
locuri. Din păcate, 
acestea lipsesc, 
rele amenajări 
realizate în cei aproape 
6 ani care au trecut de 
la terminarea barajului, 
sînt doar un debarcader 
improvizat și un 
ping.

De la tov. Aurel 
vicepreședinte al 
lui popular regional Ba
cău, aflăm că au fost în-

Dar

găsească o

confor- 
cabane, res- 
alte unități 
atît de ne- 

asemenea 
însă, 

Singu- 
turlstice

cam-

Mușat, 
Sfatu-

tocmite diferite studii, 
planuri și proiecte privind 

a 
pe 

fost

amsnajarea turistică 
acestei zone. Rînd 
rînd, însă, ele au 
abandonate sau date ui
tării. Se poate spune că, 
practic, din partea orga
nelor locale nu a existat 
nici o preocupare pentru 
crearea unor condiții care 
să confirme tradiționala 
ospitalitate moldovenea
scă. Firește, este comod să 
aștepți ca proiectele și 
studiile să capete viață 
prin investirea unor sume 
mari de bani. Dar nu 
există oare posibilități să 
se realizeze unele ame
najări prin folosirea re
surselor și forțelor care 
stau la îndemînă organe
lor locale ?

„Cu nu prea mari efor
turi — ne spune arh. Gh. 
Chira, de la D.S.A.P.C. 
Bacău — se puteau rea
liza din resurse locale o 
seamă de amenajări, care

ar fi sporit atractivitatea 
acestor locuri. Mă refer, 
în special, la construirea 
unor căsuțe mici din lemn 
specifice zonei, eventual 
din prefabricate, în care 
să poată fi găzduiti cel 
puțin 500 de oameni. Tot 
din lemn s-ar putea cons
trui o sală mare de folo
sință comună pentru re
uniuni, întîlniri, sărbăto
rirea unor evenimente etc. 
Nu există 
restaurant, 
nevoiți să 
pentru a
gătită, la restaurantul din 
orașul Bicaz".

La D.S.A.P.C. Bacău 
este aproape terminat un 
studiu de amenajare a 
zonei turistice din jurul 
barajului. Se prevede să 
se construiască in anul 
care vine un debarcader, 
un motel cu 80 locuri și 
restaurant, precum și 
cîteva vile mici cu o ca
pacitate de 100 de locuri.

aici măcar un 
Turiștii sînt 
se deplaseze, 
servi mîncare

Nu-i prea multe îngăduință ?
(Urmare din pag. I)
beneficiază fiecare locatar, sînt 4 850 
de rău-nlatnici — din cei circa 13 000 
de locatari care plătesc aceste chel
tuieli la I.A.L., adică aproape de o 
treime. în raionul „Grivița Roșie" 
se întocmesc lunar aproape 4 000 de 
somații pentru plata chiriilor, iar la 
Ploiești, din 11 000 familii ce locuiesc 
în blocuri, 1 270 figurează cu restan
țe neachitate pe mai multe luni.

Am privit negrele liste (și regre
tăm că spațiul ziarului nu permite 
publicarea lor — spre blamare socia
lă). Trebuie spus că printre numele 
înscrise rar întîlnești oameni ale că
ror venituri sînt mai modeste — la a- 
ceștia restanțele fiind. în general, de 
la o lună la alta, 
lor o formează in 
tru al căror venit 
nimica toată. Iată
culese în ziua de 25 septembrie a.c. : 
Margareta Ștefănescu, inspector 
principal la Banca R.S.R. (nu și-a plă
tit chiria de anul trecut; și doar ca 
„inspectoare bancară" ar putea înțe
lege mai bine noțiunile de punctuali
tate și disciplină financiară !) ; 
fan Ionescu-Călinești, doctor, 
str. Braziliei nr. 56 (din iulie, 
trecut) ; inginer Nicolae Mielușelu 
din Cal. Griviței 397 Bloc N. ap. 15 
(din martie); inginer Aurelia Curelea 
din M.I.U. (din septembrie 19S6) ; 
Sandu Braderman. de la Agenția de 
import a M.C.I. ; Nicolae Tase, func-

Masa rău-platnici- 
principal cei pen- 
chiria reprezintă o 
și cîteva exemple,

Ște- 
din 

anul

ționar la O.N.T., filiala Ploiești; Va- 
sile Stamate, controlor tehnic la Uzi
nele „1 Mai" Ploiești. Ce să mai vor
bim despre inginerul Sergiu Ionescu, 
de la Rafinăria Ploiești (soția profe
soară), care de mai mulți ani nu-și 
plătește chiria pînă cînd I.A.L. Plo
iești nu-i face poprire pe salariu!

Incorectitudinea nnor chiriași se 
râsfringe negativ pe plan social. Nu 
odată întirzierea unor lucrări de în
treținere și reparații, care-i nemul
țumește pe drept cnvint pe locatari, 
se datorează perturbațiilor produse 
in activitatea I.A.L. de neachitarea 
chiriei de către răi platnici.

Neplata chiriei de către asemenea 
contravenienți la etica cetățenească 
a făcut ca în momentul de față să 
apară situația paradoxală ca statul, 
pe lingă sumele necesare construirii, 
întreținerii și reparării fondului de 
locuințe, să suporte cheltuieli în plus 
pentru a-i determina pe rău-platnlci 
să achite sume datorate drept chirie, 
în Capitală, de exemplu sînt opt 
I.A.L.-uri raionale, fiecare împărțit 
în 10—12 sectoare și cam tot atîtea 
administrații. Iar fiecare sector are 
un salariat care se ocupă de întocmi
rea somațiilor 1 Aceeași situație este 
în întreaga țară. Adăugind zecile de 
mii de imprimate pe lună, timpul ju
riștilor I.A.L.-ului, al întregului apa
rat al tribunalelor și al notariatelor 
care trebuie să întocmească asemenea 
forme, căpătăm încă un aspect al ur-

mărilor pe care le are neplata la timp 
a chiriilor.

De ce s-a ajuns la această situa
ție ? Iată ce ne spunea avocatul Po- 
pescu-Drajna, șeful Oficiului juridic 
al Sfatului popular al orașului Plo
iești : „Actuala lege a chiriilor pre
vede forme greoaie de urmărire și 
încasare a debitelor de la rău-plat
nici. Se fac zeci de tabele, se com
pletează somații, se fac acțiuni tri
bunal pentru obținerea de titlur xe- 
cutorii care trebuie trecute prin no
tariat, ca abia după aceea un func
ționar al I.A.L. să meargă Ia între
prindere să facă poprire pe salariu. 
Și deseori, după toată această for- 
mularistică și alergătură, vede că 
nu poate obține banii pentru chirie 
întrucît cetățeanul are de plătit și 
rate Ia mobilă sau la alte obiecte de 
uz personal. Am avut și dosare de 
evacuare pentru 
pentru degradări 
dar nici unul n-a 
bunal deoarece 
evacuarea se poate face numai în ca
zuri de „rea voință". Și în aprecie
rea acestora s-a dat dovadă de prea 
multă indulgentă, treeîndu-se cu ve
derea (tot pe spinarea statului) că 
era vorba tocmai de rea credință — 
și încă din cea mai crasă.

Ce rezultă, deci ? Că prevederile 
în vigoare se dovedesc de fapt griju
lii pentru cîțiva indivizi, în detrimen
tul întregii societăți.

Lucrul acesta ne-a fost confirmat 
și de tov. Silvestru Virtosu, pre-

ncplata chiriei și 
aduse imobilului, 

fost aprobat de tri- 
art. 48 prevede că

I
I

ședinte de colegiu la Tribunalul Ca
pitalei care ne spunea : „întreprinde
rile de administrație locativă au to
lerat și tolerează mulți chiriași care 
nu-și îndeplinesc obligațiile. Pe de 
altă parte, atunci cînd în rarele ca
zuri au^ost introduse acțiuni de eva
cuare >ntru neplata din rea cre
dință . _.hiriei sau o cheltuielilor de 
întrețini aferente, unele instanțe 
judecător ti, dînd dovadă de o tole
ranță rău i. țeleasă, au respins acțiu
nile respective. Mai mult decît atît, 
chiar în cazi ‘118 cu totul rare în care 
au fost admi " asemenea acțiuni, or
ganele de exe ""tare nu 
deplinire hot îrile de 
au întârziat n> 2iistificat 
lor".

Iată deci ut^danț al

au dus la în- 
evacuare sau 
îndeplinirea

___ ____ __ _ „filotimiilor" 
pe banii sta tuf 20^ Șl atunci interesele 
statului, adie 1> întregii societăți, 
trebuie să c*4£ dă dc toanele unor 
indivizi aflați-țj 'elații proaste cu 
normele mora^f’,'etățenești ? Desigur 
că e vorba ai. ’u;,ie o optică greșită. 
Cei ce nu respște,* obligațiile elemen
tare ce le reva în calitate de chi
riași trebuie . suporte consecințele 
— pe măsura eală a daunelor aduse 
societății.

E adevărat ■' că restantierilor li se 
aplică majorări. Pentru cei cu sala
rii mari (și chirii mici) ele nu sînt 
însă în măsură să constituie o sanc
țiune suficient de aspră, de ustură
toare. Mai :nult chiar, aceste majo
rări, conform legii, se percep în ca
zul unei poțoriri pe salariu numai pe 
o lună-două adică pînă la trimiterea 
de către I..A.L. a somațiunii. Deci o 
amendă de 5—10 lei pentru neplata 
chiriei une 'ori pe un an sau doi. 
Este evider. it că se impune îmbunătă
țirea actua 'elor reglementări în sen-

vorba, „să le 
rușine ; la 

deseori prin 
orașului lista

sul stabilirii unor modalități care să 
asigure încasarea la timp a chiriei și 
sancționarea rău-platnicilor. Societa
tea noastră nu poate permite practici 
care dăunează interesului general.

Deputății sfaturilor populare din 
comisiile de gospodărie locativă bat 
destul de des pe la ușile chiriașilor 
incorecți și nu de rareori trebuie 
să asculte ieșiri obraznice și vocife
rări — tocmai din partea celor cărora 
ar trebui, cum spune 
crape obrazul" de 
Ploiești se transmite 
stația de radioficare a
cu numele celor incorecți ; la unele 
uzine (îndeosebi din Capitală) rău- 
platnicii sint discutați în ședințe 
sindicale. Toate acestea constituie 
mijloace eficiente de lămurire care, 
evident, trebuie folosite în conti
nuare. Comitetele de bloc să supună 
oprobriului public pe rău-platnici, 
afișînd la loc vizibil numele lor.

în încheierea acestor rinduri aș 
vrea să citez cele spuse de ing. 
Gheorghe Bucurică, vicepreședinte al 
Sfatului popular al orașului Ploiești : 
„In țările capitaliste chiria reprezintă 
cel puțin un sfert sau ajunge chiar 
la jumătate din cîștigul chiriașului. 
Și dacă nu e plătită#2—3 luni sau 
chiar mai puțin, proprietarul azvîrle 
în stradă lucrurile chiriașului. La noi, 
o știe fiecare, nu se întâmplă așa 
ceva, deși chiria este exagerat de 
mică. Cu atît mai meschină și în a- 
celași timp condamnabilă este atitu
dinea acelora care cu bună știință ne 
produc atîtea greutăți prin neplata 
chiriei pentru locuințele date de stat".

Nu poți decît să subscrii la aceste 
opinii.

Ar fi, desigur, un început. 
Dar chiar prin realizarea 
acestor obiective, nu se 
vor putea satisface cerin
țele mari din această 
zonă.

Existența lacului oferă 
condiții optime pentru 
practicarea unor sporturi 
nautice. Mulți dintre turiști 
sînt amatori. Nu s-a făcut 
însă nimic .în acest sens 
și nici nu se prevede 
ceva. Turiștii sînt nevoiți 
să vină cu bărcile de 
acasă. In sezonul rece, 
pe versanții de pe partea 
dreaptă a lacului se pot 
practica sporturi de iarnă. 
Nu există însă nici o ame
najare în acest scop și 
nici posibilitatea de a în
chiria schiuri, săniuțe etc. 
Nici amatorii de pescuit 
nu sînt mai avantajați.

Din discuțiile avute cu 
cadre didactice și stu- 
denți din Bacău, am re
ținut ideea folosirii con
dițiilor pe care le oferă 
lacul și împrejurimile lui 
pentru organizarea de 
tabere studențești și de 
elevi. Aici, ei ar avea la 
îndemînă, în aceeași mă
sură, atît muntele cît și 
„marea". S-ar descon
gestiona, în felul acesta, 
multe din stațiunile de 
pe Valea Prahovei și din 
jurul Brașovului. Aceasta 
însă presupune asigura
rea condițiilor de 
îndeosebi pentru 
da de iarnă.

Răspunderea 
pentru realizarea
semenea amenajări 
vine, în primul rînd, or
ganelor locale, de la care 
se cere mai multă preo
cupare și inițiativă gospo
dărească. Ele trebuie 
ajutate însă și de alți fac
tori interesați în dez
voltarea acestui impor
tant punct turistic. Ne re
ferim, îndeosebi, la 
O.N.T., Ministerul Comer
țului Interior, U.C.E.C.O.M. 
CENTROCOOP. Socotim 
că a sosit timpul ca prin 
eforturi 
treacă 
planuri 
făptuiri 
valorificarea 
lui turistic al Bicazului. 
Și cît mai repede pentru 
ca, măcar, începînd din 
cursul verii viitoare, tu
riștilor să li se ofere con
diții mai bune cînd vor 
vizita aceste locuri pito
rești.

cazare, 
perioa-

directă 
unor a- 

re-

comune să se 
de la stadiul de 
și proiecte la In
concrete pentru 

potențialu-

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii'1
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pagina economică
Experiența și succesele

COBADINULUF
Venind din Dobrogea cu scopul de 

a prezenta cititorilor o cooperativă 
agricolă de producție cu rezultate 
deosebite, am cercetat, pentru în
ceput, o mulțime de cifre. Descifra
rea lor a condus la conci .■:< 
fruntașă între fruntașe este cu f 
tiva din Cobadin. Ca dovadă 
cițiva din indicii economici ir 
trați anul trecut la suta de he< 
valoarea proprietății ob >. 
539 000 lei ; valoarea fondurilor 
337 500 lei ; venituri bănești : 4. 
lei.

Pentru acest an asemenea indica
tori nu au fost calculați. Se poate 
afirma însă că ei vor fi mult mai 
mari. Valoarea producției globale va 
ajunge la circa 25 milioane lei. cu 
două milioane mai mult decît în 1966, 
iar veniturile bănești — la 18 milioa
ne lei, cu aproximativ 1,5 milioane 
în plus față de anul precedent.

La Cobadin sîntem întîmpinați de 
atmosfera specifică acestui sezon : la 
cîmp se lucra de zor la semănat, 
pe străzi și la sediul cooperativei 
agricole se făceau reparații, înfru
musețări în vederea zilei recoltei. 
Prezentîndu-ne drumul parcurs, tov. 
Sabri Emurla, președintele coopera
tivei, ne arată graficele și panourile 
care vor fi prezentate în cadrul ex
poziției comunale ce se va deschide 
cu prilejul zilei recoltei. Cifrele do
vedesc mersul continuu ascendent. 
Intr-adevăr, cifrele spun foarte mult. 
Dar cum au fost obținute asemenea 
rezultate remarcabile ? Iată ce am 
aflat din discuția purtată cu preșe
dintele Sabri Emurla, secretarul co
mitetului comunal de partid Ion Ma- 
nolescu, inginerul agronom Vasile 
Marinescu, contabilul Ion Rogozea și 
alți cooperatori.

t.

,e :
260

— Factorul hotărîtor în obținerea 
veniturilor mari este sporirea pro
ducției agricole. Ce anume am făcut 
pentru ca ea să salte continuu? în pri
mul rînd am găsit cel mai potrivit 
profil al producției, am dezvoltat a- 
cele ramuri și culturi care în condi
țiile noastre dau cele mai bune re
zultate. înainte aveam de toate: grîu, 
porumb și alte cereale, in, coreandru, 
sfeclă de zahăr ș.a.m.d. Din 1960—

fost împrăștiate neuniform, au ră
mas porțiuni neînsămînțate, iar pe 
alocuri semănatul s-a făcut mai tîr- 
ziu. Considerăm că lucrurile se vor 
îndrepta și în anul ce vine brigada 
a 3-a va obține recolte mai mari la 
hectar.

— Ați arătat la început că în zoo
tehnie sinteți cei mai tari din raion. 
In ce constă această „tărie"? Cum 
ați ajuns la un asemenea rezultat ?

— In primul rînd am ajuns să

Din activitatea economică
a cooperativelor agricole

1961 ne-am fixat doar la trei culturi 
de bază : grîu, porumb și floarea- 
soarelui, restul terenului destinîndu-1 
plantelor de nutret. Avantajele : pu
tem face o rotație mai bună a cul
turilor, știm cu multă vreme înainte 
unde vom amplasa fiecare plantă, 
oamenii își însușesc temeinic agro
tehnica fiecărei culturi, ceea ce în
seamnă foarte mult pentru recoltă.

Și în zootehnie am făcut cite ceva 
în direcția profilării producției. Intre 
altele, așa se explică faptul că sîntem 
cei „mal tari“ pe raion în ce privește 
încărcătura de animale la suta de 
hectare șl producția realizată. Bine
înțeles, am făcut eforturi serioase 
pentru a ajunge aici, dar producțiile 
pe care le realizăm ne răsplătesc 
din plin, așa cum se poate vedea 
din următorul tabel.

J.----------------------------------
1957 1959 1962 1965 1967

grîu 1095 kg 1321 kg 1952 kg 3506 kg 4087 kg
porumb 1925 kg 2423 kg 3064 kg 4495 kg 4800 kg
floarea-soarelui 1343 kg 1091 kg 1422 kg 2103 kg 2500 kg

— Producțiile medii pe care le rea
lizăm acum, deși mari, nu ne par 
cîtuși de puțin ieșite din comun. 
Ne-am obișnuit cu ele. Cele 4087 kg 
grîu și 4800 kg porumb cît obținem 
în acest an în medie la hectar con
stituie totuși o realizare însemnată, 
mai ales dacă se ține seama de ceea 
ce dădea Dobrogea în trecut. înainte 
de cooperativizare, țăranii din Co
badin nu mîncau pîine albă decît 
din griul adus din alte părți. Cel 
cultivat aici, semănat rar, era năpă
dit de buruieni și distrus de dăună
tori. Recoltele erau atît de mici incit 
oamenii nici nu 
tură, semănînd 
orz și ovăz. De 
tras de tractor 
pămîntul nostru, 
<înd folosim îngrășăminte chimice și

■ Me din soiuri productive și mai 
i.e măsură ce am ajuns să stă- 

f mm bine agrotehnica, recoltele au 
săltat continuu.

— Am ajuns la un punct important 
al discuției și de aceea, chiar riscînd 
să cădem în tehnicism, am vrea să 
aprofundați modul cum a fost apli
cată agrotehnica. Mai precis cum s-a 
ajuns la cele mai potrivite soluții 
tehnice pentru condițiile de climă și 
sol din această zonă ?

— Este într-adevăr o problemă im
portantă. Peste tot se ară, se sea
mănă, se îngrijesc culturile și apoi 
se recoltează. Esențial este însă ca 
inginerul agronom, toți cei care se 
află la conducerea unei unități agri
cole să fie la curent cu ce este nou. 
întotdeauna ne-am îngrijit să fim în 
pas cu știința, cu experiența înain
tată. Avem o bună legătură cu sta
țiunea experimentală Dobrogea. în 
afară de aceasta, atunci cînd auzeam 
că cineva obține recolte bune la o 
cultură sau alta, mergeam acolo și ne 
interesam cum se lucrează. La G.A.S. 
Amzacea, bunăoară, am aflat multe 
lucruri bune în ce privește agroteh
nica griului.

în al doilea rînd, ne-am dat seama

iubeau această cul- 
mai mult porumb, 
cînd fierul plugului 
a pătruns adine în 
destul de bogat, de

de necesitatea aplicării diferențiate 
a măsurilor agrotehnice. Or, aceasta 
presupune ca activitatea practică de 
îndrumare a inginerului agronom să 
nu fie despărțită de cea de experi
mentare, singura în măsură să-Lajute. 
să aplice corect agrotehnica. Prin lo
turile experimentale organizate am 
rezolvat problema soiurilor care 
merg cel mai bine în unitatea noas
tră, a dozelor optime de îngrășămin
te, a densității diferitelor plante și 
așa mai departe. Ca o concluzie : 
știm cum să lucrăm pămîntul sau. 
mai bine zis am descoperit pentru 
fiecare cultură ceea ce este specific 
condițiilor noastre.

— Este adevărat, producțiile pe 
care le-ați obținut în acest an sînt 
producții mari. Ele nu constituie li
mita maximă. Ce întreprindeți pen
tru creșterea recoltei?

— Rezerve există. O dovedesc di
ferențele care există între brigăzi. 
Brigada nr. 4 a obținut în medie la 
hectar 4 240 kg grîu, întîia — 4 186 kg, 
a doua — 4 170 kg, iar a treia numai 
3 773 kg. Oscilații sînt și la porumb ; 
brigada a treia se situează și de data 
aceasta sub nivelul celorlalte. Cum 
condițiile naturale și economice sînt 
asemănătoare, rezultă că esențial pen
tru recoltă este munca oamenilor.

îmbunătățirea ei constituie unul 
din obiectivele muncii politice și or
ganizatorice desfășurate de organi
zația de partid. Și iată de ce. Dacă 
la începutul activității cooperativei 
noastre, în adunările generale ' 
organizației de partid se discuta 
pre abateri grave față de muncă, 
pre înstrăinarea avutului obștesc 
acum asemenea manifestări nu 
au loc. Ca urmare, discutăm ce 
buie întreprins în vederea sporirii 
producției. In organizația de bază de 
la brigada a 3-a, bunăoară, s-a ana
lizat pe larg de ce a fost obținută 
o recoltă cu aproape 500 kg la hectar 
mai mică decît la brigada a 4-a. S-a 
constatat că este vorba de cauze su
biective : îngrășămintele chimice au

' ale 
des- 
des- 
etc., 
mai 
tre-

creștem un număr mare de animale : 
1032 taurine, din care 582 vaci,’1940 
porci și 57 000 păsări. în al doilea 
rînd, de la acestea obținem producții 
bune. La lapte, de exemplu, sărim 
de la 2 000 litri în 1966 la 2 500 litri 
în acest an. Explicația ? încep să 
intre în producție junincile din pră- 
silă proprie. Ele provin de la vaci 
cu cele mai mari producții, care au 
fost crescute în condițji foarte bune. 
La prima lactație dau cîte 15—20 litri 
de lapte, ceea ce nu este deloc puțin.

— Cum ați rezolvat problema fu
rajelor? Am pus întrebarea pentru că 
în unele locuri 
de cap.

— O referire 
dați seama ce _ 
privință. înainte de cooperativizare, 
hrana vitelor pe timp de iarnă se 
rezuma la coceni. Primăvara și vara 
baza stătea în pășunat, deci anima
lele beneficiau de iarbă doar 1—2 
luni ; în rest seceta usca totul. Care 
este situația acum ? Pășunea a fost 
desființată. In locul ei cultivăm plan
te furajere. Așa se face că vitele 
au la grajd masă verde suficientă 
din primăvară pînă toamna.

— Obțineți recolte mari la hectar, 
producții sporite în sectorul zooteh
nic ? Ce produse livrați statului pe 
bază de contract ?

— Dacă le luăm unele peste altele 
se ridică la aproape 1000 vagoane, 
din care 260 vagoane grîu, 250 va
goane -porumb, 100 vagoane, floarea-, 
soarelui, aproape 100 vagoane legu
me, 30 vagoane struguri, 60 vagoane 
lapte, 55 vagoane carne și alte pro
duse. Veniturile bănești în sumă de 
18 milioane lei provin în cea mai 
mare parte din valorificarea produ
selor pe bază de contract.

— Cum se reflectă acest lucru în 
valoarea zilei muncă ?

— Ea crește continuu. Cifrele sînt 
concludente. Față de 28,50 lei în 1957. 
valoarea zilei muncă a ajuns în acest 
an, la 50 lei.

Cel mai mult a crescut partea bă
nească a valorii zilei-muncă, de la 
12 lei în 1957, la 43 lei în 1967, ceea 
ce este în avantajul cooperatorilor.

— V-am ruga să ne explicați mai 
detailat...

— In fiecare an au fost alocate 
sume importante pentru dezvolta
rea proprietății cooperatiste. Dacă 
în 1957 fondul de acumulare 
era de numai 885 900 lei, în 1962 el 
a sporit la 6 671 000 lei, iar în 1967 
la 17 500 000 lei. Anul trecut am alo
cat în acest scop 2 874 000 lei, ceea 
ce reprezintă 22 la sută din venitul 
net, iar în acest an 24 la sută, dacă 
nu și mai mult. Banii au fost folosiți 
la construcții zootehnice, procurarea 
de animale de prăsilă si diferite uti
laje, într-un cuvînt numai în scopuri 
productive. După cum vedeți, nu stăm 
prea bine cu sediul, cu clubul. Unii 
chiar ne-au făcut observație în a- 
ceastă privință. Noi ne-am zis însă 
că-i mai bine să nu le placă sediul 
dar, în schimb, să fie mulțumiți de 
veniturile pe care le obțin. Or, aces
tea depind de dezvoltarea proprie
tății cooperatiste, de cheltuirea ju
dicioasă a fondurilor pe care le 
avem.

înainte de despărțire, președintele

ea
la 

s-a

dă destulă bătaie
trecut, ca să vă 
făcut în această

A apărut revista

PROBLEME ECONOMICE1
nr. 9-1967

Revista cuprinde articolele : „Dezvolta
rea economiei naționale și unele proble
me demografice" de V. TREBICI, „Rezer
ve de sporire a productivității muncii în 
industrie" de L. VACEANU, „Organizarea 
științifică a producției și a muncii în con
strucții" de M. VEINTRAUB și A. VER- 
NICEANU, „Aspecte actuale ale creșterii 
eficienței economice a investițiilor în a- 
gricultură" de I. COSTEA, „Valorificarea 
superioară la export a producției agri
cole vegetale" de D. LĂZAROIU. „Bog
dan Petriceicu Hasdeu și rolul industriei 
naționale" de dr. I. VEVERCA. „Genera
rea și transferul cunoștințelor în capita
lism" de I. LEMNIJ, „Evoluții în domeniul 
inegalității dezvoltării țărilor capitaliste 
industrializate" de A. PINCU.

In continuare, revista publică materia
lele : „Implicații ale tehnicii noi asupra 
integrării profesionale a muncitorilor în 
întreprindere" de GH. CHEPEȘ — la ru
brica „Sociologie economică", „Optimiza
rea planului anual de aprovizionare cu 
combustibil și energie" de P. BUZOIANU 
și acad. M. BERCOVICI — la rubrica 
„Folosirea matematicii în economie", 
„Considerații privind sistemul de prețuri 
interne folosite in calcului rentabilității 
comerțului exterior" de L. CRETU — la 
rubrica „Schimb de păreri", „Aspecte ale 
dezvoltării economice a R. P. Polone" de 
A. GOIAN, „Noi tendințe în transportu
rile maritime comerciale internaționale" 
de C. GAVRILESCU — la rubrica „în
semnări", „O importantă ediție de texte 
din opera lui P. S. Aurelian" de GH. 
ZÂNE, membru corespondent al Acade
miei, „In sprijinul extinderii aplică
rii metodelor moderne de calcul în 
activitatea de construcții" de E. V. 
TOPALA. „Cercetarea operațională ca 
instrument de conducere" de R. DO- 
OTZ, „Subdezvoltarea Americii La
tine în eșantion" de dr. E. PRAHO- 
VEANU — la rubrica „Critică șl biblio
grafie" etc.

amin- 
a fost 
Sebas-

Sabri Emurla, a ținut să-mi 
tească că cu 10 ani în urmă 
vizitat de un ziarist, Lascăr 
tian. „A scris un articol : Necazurile 
lui Sabri Emurla. Erau, într-adevăr, 
pe atunci, necazuri : cu oamenii care 
nu veneau cu regularitate la lucru, 
cu oameni care nu aveau ce să-și 
pună în traistă. Probleme există si 
astăzi, dar ele sînt de altă natură. 
Sînt legate de sporirea continuă a 
producției. Oamenii s-au înstărit. 
Dovadă cele 500 case noi făcute în 
Cobadin. Ele nu seamănă nici pe de
parte cu cele vechi, acoperite cu pă- 
mînt și scunde îneît „broasca bătea 
cu laba în geam".

Un telefon la poștă avea să între
gească imaginea nouă, luminoasă a 
Cobadinului de astăzi. „Cîți abonați 
avem la radio și televiziune?", în
trebă președintele. „700 la radio și 
295 la televiziune", sună în receptor 
răspunsul.

Producțiile agricole în continuă as
censiune duc la bunăstarea și belșu
gul satului. Din această experiență se 
poate cu adevărat învăța.

Ion HERȚF.G
La Chirnogi, regiunea București, se amenajează o mare orezărie

Foto : Agcrpres
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FOLOSIREA UTILAJELOR INACTIVE

Reanimare
cu intermitențe

Despre utilajele inactive 
existente în 
prinderi din 
ges s-a scris 
duri. Tinînd 
ceste semnale critice, 
necesitatea reanimării mij
loacelor tehnice respective 
— în care, statul a investit 
milioane de iei — forurile 
de resort au luat măsuri 
energice. Unele utilaje si 
instalații s-au redistribuit. 
altele s-au casat. Merită 
relevate în acest sens efor
turile depuse de cîteva u- 
nități ale Ministerului E- 
conomie* Forestiere. De la 
combinatele de industria
lizare a lemnului din Pi
tești si Rm. Vîlcea. de pil
dă. s-au redistribuit în alte 
locuri 9 utilaje. între care 
mașini de frezat si retezat, 
de îmbinat furnir si tur
nat lac.

Iată. însă, că nu peste 
tot s-a procedat în acest 
mod. Ce arată cifrele ? La 
Sucursala regională Argeș 
a Băncii de Investiții, tov. 
D. Nedelea. inspector prin
cipal. ne spunea că „în în
treprinderile si organizații
le economice din regiune 
se aflau la 31 iulie a.c. 
utilaje si instalații inactive 
în valoare de 86 785 800 lei. 
sumă ce creste fată de luna 
martie a.c.. cu 6 989 000 lei". 
Bat „recordul" unitățile 
Ministerului Petrolului ca
re. în volumul utilajelor 
inactive dețin 49.2 la sută. 
Ministerului Industriei Chi
mice cu 17.6 la sută. Mi
nisterului Energiei Electri
ce cu 9 la sută.

Ministerul Industriei Chi
mice. bunăoară, a stabilit 
să doteze Uzina de alumi
niu Slatina, la intrarea sa 
în funcțiune, cu 6 vagoane

unele 
regiunea 
în cîteva 
seama de

între- 
Ar- 
rîn- 

a- 
de

de 
la 
la 

din

KASFF. în valoare 
1 220 000 lei. necesare 
transportul smoalei de 
Combinatul siderurgic 
Hunedoara. Pentru a prote
ja smoala de eventuale de
gradări s-a hotărît ca va
goanelor să li se confec
ționeze acoperiș. în care 
scop uzina a comandat. în 
1964, Institutului de proiec
tări căi ferate București, 
întocmirea documentației 
respective. Documentația a 
fost elaborată în termen. 
Ce folos însă. întrucît mi
nisterul a transferat va
goanele abia în 1965, fără 
să indice și întreprinderea 
care să confecționeze aco
perișul. După doi ani de 
la întocmirea proiectului si 
un an de la transferul va
goanelor. deci. în 1966. a- 
celasi minister, cu adresa 
nr. U 6540. solicită uzinei, 
să prevadă din nou... aco
perirea vagoanelor. în con
tinuare. pentru găsirea ce
lui care să confecționeze 
acoperișul, s-a încins un 
duel de adrese între Uzina 
de aluminiu din Slatina, 
forul său tutelar. Ministe
rul Industriei Construcții
lor de Mașini si unele în
treprinderi ale acestuia. 
Dar. fără rezultat. Vagoa
nele în cauză au rămas tot 
neacoperite.

Pentru a se ieși totuși 
din impas s-a declanșat un 
alt duel de adrese... de 
astădată. de calibru mai 
mare. Astfel, cu adresa nr. 
1969 C. din 26 decembrie 
1966. adjunctul ministrului 
industriei chimice, ing. I. 
Deleanu. a solicitat adjunc
tului ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, 
ing. St. Constantinescu. să 
analizeze „problema" si să

ordone unei întreprinderi 
confecționarea acoperișuri
lor. E ales Combinatul si
derurgic Hunedoara. Mi
nisterul Industriei Chimice 
a comunicat rapid Uzinei 
de aluminiu Slatina să tri
mită de urgentă documen
tația. prin delegat, la Hu
nedoara. „Nu zice hop. pînă 
nu intri în joc" — sună o 
vorbă. Așa si aici : n-a a- 
iuns delegatul .la destina
ție. că de Ia Hunedoara a 
si sosit o adresă la uzină 
urin care se respinge co
manda. Total în afara 
..nroblemei". D.G.A.D. din 
M.I.Ch. cu adresa nr. 
54 993 din 23 iulie a.c.. a- 
duce. furioasă, conducerii 
uzinei de aluminiu, critici 
aspre Dentru că n-a... folo
sit judicios cele 6 vagoane. 
Uzina a ripostat cu o adre
să de casare. Răspunsul nu 
se cunoaște. In schimb, va
goanele stau pe linia moar
tă. Deși inactive. cu ele 
s-au cheltuit 100 000 lei. 
prin plata proiectului
mintit. chirie, amortismen
te. deplasări delegați, dac
tilografiere. semnături si 
parafe, postă, etc. etc....

Anomalii întîlnim si la 
întreprinderea minieră din 
Rm. Vîlcea. Aici sînt imo
bilizați. în utilaje disponi
bile. vechi și noi. 1 388 000 
lei. Iată cum : în luna mai 
a.c.. întreprinderea a pro
curat 7 electropompe. cu 
toate că mai avea 8 achi
ziționate cu un an în urmă. 
De vină a fost... uitarea. 
Tot fără nici o noimă. în
treprinderea a mai 
tionat. anul trecut, 
semiautomate, nene 
broaște, rezervoare 
lice, de care acum nu 
are nevoie. De

a-

achizi- 
broaste 
pentru 
meta- 

mai 
ce ?

IPROMIN a modificat pro
iectul. Dar conducerea în
treprinderii (director ing. 
Todor Nicolae) si forul său 
tutelar (DGMFSN) au fost 
legați la ochi ? In ambele 
cazuri se 
glijența cu lipsa de dis- 
ccrnămînt 
fondurilor statului, în con
dițiile în care cei care le 
alimentează nu au suportat 
și nu suportă nici o răs
pundere materială.

Există si utilaje care se 
deteriorează fără să aducă 
nici un folos, datorită co
modității si insuficientei 
preocupări pentru depozi
tarea în bune condiții si 
redistribuirea lor. La Uzi
na de produse sodice din 
Govora, de exemplu, stă, 
de prin 1958. într-o situa
ție jalnică, o centrală pe 
bază de cărbune. în valoa
re de peste 7 milioane lei. 
Răuvoitorii s-au apucat s-o 
descompleteze. Criticată 
pentru această stare de lu
cruri. conducerea 
s-a angajat că va 
va drege, dar pînă 
a lăsat totul baltă, 
veste unitățile Ministerului 
Petrolului, arătam că ele 
dețin „recordul" la utilaje 
inactive. Și asa este ! Cîm- 
purile întreprinderilor sale 
sînt uline de tot felul de 
instalații. Schela de ex
tracție din Mosoaia. dis
pune. de pildă, de circa 
500 tone conducte pentru 
care are încheiate contrac
te de recuperare, dar ac
țiunea întîrzie. Nici nu li 
se găseste altă întrebuin
țare. nici nu sînt predate 
la turnătorii. Tot aci. la 
22 sonde, se amînă și se tot 
amînă măsurile de recupe
rare a burlanelor, evaluate 
la 100 tone metal. De ase
menea. la „Textila“-Pitesti. 
două cazane, a căror ve
chime se pierde în ne
gura vremii, sînt lăsate 
pradă ruginii. Deși aradul 
lor de uzură se învîrteste 
în jurul procentului de 80 
la sută, conducerea între
prinderii nu a trecut încă 
la perfectarea formelor de 
casare. în situații similare 
se găsesc unele utilaje si 
Ia I.R.I.C. Pitești. întreprin
derile miniere din Cîmpu- 
lung și Rm. Vîlcea.

Vorbeam de lipsa de dis- 
cernămînt în achiziționarea 
utilajelor. Iată încă 
în 1966 I.R.M.P.B. 
și-a procurat din 
un 
oțel. El stă nefolosit pen
tru “

împletesc ne-
în angajarea

cuptor de

uzinei 
face, că 
la urmă 
Cit pri-

un caz.
Pitești 
import 
produs

0 LUCRARE MERITORIE ÎN PROBLEMELE
Practica noastră economică de fiecare 

zi ridică continuu și aduce pe primul 
plan o serie de probleme noi de a că
ror rezolvare depinde in bună măsură 
materializarea operativă a unor posibi
lități de dezvoltare deosebit de promi
țătoare. Ele trebuie sesizate și investi
gate cu multă migală spre a se trage 
concluzii utile operei de construcție 
socialistă. Tocmai aceasta este una din 
sarcinile principale ce stau în fața tu
turor celor care cercetează procesul 
evoluției economice. Unei astfel de ce
rințe ii răspunde și recenta lucrare a- 
părută în Editura Științifică „Venitul 
național în Republica Socialistă Ro
mânia", de cont. univ. Dan Grindea, 
doctor în economie.

Ocupîndu-se de problematica venitu
lui național — categoria economică 
care reflectă in desfășurarea ei toate 
noțiunile de bază ale economiei politice, 
precum și indicatorul cel mai reprezen
tativ pentru caracterizarea economiei 
unei țări — cartea prezintă un vast 
tablou al evoluției economice națio
nale între anii 1950—1966, consemnînd, 
comparativ cu situația dintre cele două 
războaie, succesele înregistrate de țara 
noastră pe făgașul economiei socialiste, 
perspectivele înfloritoare care se des
chid. Potrivit cerințelor calitativ noi de 
dezvoltare a economiei, autorul este 
preocupat însă de a analiza mișcarea 
venitului național sub aspectul descope
ririi și valorificării rezervelor lui de 
creștere, în vederea sporirii eficienței 
întregii activități productive. Considera
țiile pornesc de la experiența acumu
lată de țara noastră în construcția soda-

VENITULUI NAȚIONAL
listă, de la realifă; economiei națio
nale, ducînd la r erie de reexaminări 
critice a unor 
sfera venitului 
unor propuneri de îmbunătățire a defi
nirii și metod''ogiei lor de calcul.

Reținem, c 
ții calcululc 
care ar puii 
cunoaștere 
mic de go 
nomice a 
sântă su: 
ceea că îri1 
ducljve se 
mai din punct de vedere cantitativ, al 
numărului de muncitori ocupați în pro
ducție, ci și c ditativ. Procesul social al 
producției creează un muncitor colec
tiv și în măsL.a În care este legat ne
mijlocit de producție, un muncitor so
cial productiv, indiferent dacă partici
parea nemijlocită la obținerea bunurilor 
este manuală sau inteleclițală. Ținînd 
seama de aceasta, este dificif de a con
testa caracterul productiv al muncii ce 
se depune, de pildă, la nivelul .direc
țiilor generale din ministerele economi
ce, conducătoare concrete ale fiecărei 
ramuri de producție, îndrumătoare com
petente tehnico-economice, organe .de 
intervenție operativă și control asupra 
îndeplinirii planului de producție. Con
dițiile actuale, arată autorul, fac necesar

noțiuni ți practici din 
nafional, la formularea

exemplu, ideea necesită- 
avuției naționale, fapt 

contribui la o mai bună 
i cuantumului econo- 
'îrit, a perspectivei eco- 
jlui. O altă idee intere- 

în lucrare este 
cialism sfera muncii pro- 
jește considerabil nu nu-

a-

să se studieze posibilitatea trecerii di
recțiilor generale sau a altor organe 
cu funcții asemănătoare, de la sistemul 
acoperirii bugetare a cheltuielilor gene
rate de activitatea lor la cel al acope
ririi acestor cheltuieli din rezultatele 
obținute de unitățile tutelate. Aceasta 
ar putea stimula cointeresarea oricărui 
for tutelar în evitarea consumurilor 
nejustificate social, în economisirea con
tinuă a muncii vii și materializate. Ni 
se pare judicioasă distincția netă 
care se face în lucrare între venitul na
țional creat, repartizat și utilizat, con
cluzia care se desprinde de aici : ve
nitul național să fie calculat nu numai 
după metoda producerii sau a utilizării 
finale, ci și după aceea a repartiției.

Apare ca dominant in carte accentul 
deosebit pus asupra factorilor inten
sivi care influențează creșterea ve
nitului național, urmărindu-se permanent 
studierea lor în mișcare, în dialectică. 
Să ne oprim doar la două exemple : 
beneficiul, ca pîrghie a acumulării, și 
investițiile privite ca o direcție a fon
dului de acumulare. Dan Grindea vi
zează creșterea rolului economic al be
neficiului îndeosebi prin prisma nivelu
lui de înzestrare tehnică al întreprinde
rilor, condiționind direct o parte însem
nată din realizarea lui de folosirea rațio
nală a nrt'iToaceZor de producție, de 
modernizarea și îmbunătățirea randa-

meniului utilajelor. S-ar elimina, astfel, 
unele paradoxuri economice care din 
păcate mai există, ca unilăti cu înzes
trare tehnică superioară să dea un be
neficiu mai mic decît „colegele" lor 
dotate cu mașini mai pufin moderne, 
dar pe care le folosesc cu un plus de 
chibzuință. In ce privește investițiile, 
se demonstrează necesitatea de a studia 
criteriile de eficiență economică a aces
tora nu limitat, la nivelul general al fon
durilor investite, ci și pe etape, începînd 
cu constituirea investiției, conlinuînd cu 
eficiența repartizării ei, și mai apoi cu 
eficiența consumării investiției, totul or
ganic legat afît de nivelul macroecono
mic cit și microeconomic.

Unele din păreri sînt discutabile dacă 
nu principial, cel puțin din unghiul căi
lor alese pentru materializarea lor. De 
pildă cea referitoare la corelația dintre 
creșterea productivității muncii sociale 
și creșterea salariului real.

Ar fi putut îmbogăți conținutul și 
mai ales valoarea practică a cărții adîn- 
cirea tezelor metodologice de compa- 
rabilifate internațională, care sînt expuse 
la un nivel prea general.

Prin efortul de ancorare în realitățile 
de astăzi ale vieții noastre economice, 
prin concluziile relevate, lucrarea repre
zintă o apariție meritorie. Pe lingă 
aportul propriu, adus la cunoașterea pro
blematicii actuale a venitului național, ea 
constituie o bază utilă pentru discuții 
creatoare, afît de necesare unei econo
mii in plină afirmare.

Dcin POPESCU

(Urmare din pag. I)

că nu 
actualului 
La timpul 
a respins 
tui utilai, 
rea s-a adresat forului său 
tutelar, care a aprobat a- 
chizitia ne nropria-i răs
pundere. Oare asemenea 
„răspunderi" lipsite de răs
pundere înțelege să-și asu
me forul tutelar ? Acum, 
întreprinderea în cauză e 
pîndită de o altă greșeală si 
anume : și-a propus să con
struiască o turnătorie, pen
tru a folosi și cuptorul a- 
mintit. Turnătorie care, de 
fapt, depășește necesarul u- 
nității. M.I.C.M. a „înzes
trat", de asemenea, Uzina de 
piese auto Colibași cu o in
stalație care are evidente 
defecțiuni de fabricație, din 
care cauză stă.

In scopul dotării unită
ților din regiune cu mij
loace tehnice moderne sta
tul a alocat si alocă im
portante fonduri bănești. 
Ele sînt destinate creșterii 
potențialului tehnic si eco
nomic al întreprinderilor 
existente, precum si achi
ziționării de noi mașini si 
utilaje necesare obiective
lor aflate în construcție.

Economia trebuie să pri
mească 
carea cu 
pundere 
iate în
— eficienta corespunzătoa
re. materializată în sporuri 
de producție, de calitate 
superioară, la un preț de 
cost cît mai redus, iar cei 
care tin aceste utilaje inac
tive trebuie să suporte răs
punderea materială a ac
telor lor.

se potrivește 
flux tehnologic, 
potrivit, banca 
finanțarea aces- 
dar întreprinde-

— prin valorifi- 
înalt spirit de răs- 
a fondurilor diri- 
mijloacele tehnice

Gh. CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii

gricole, de la hărnicia și ab
negația mecanizatorilor, de la 
știința și devotamentul agrono
milor, de la munca tuturor ace
lora care socot că ziua lor de 
muncă este „ziua-lumină". La 
tractoare, la. prășit, la sectoarele 
zootehnice, la vii și livezi, la 
grădini, la ariile de treier, mun
ca începe la răsăritul soarelui, 
ziua de muncă este, ceea ce atît 
de simplu și de emoționant se 
numește „ziua-lumină". Așa este 
natura, din clipa imemorabilă 
cînd omul a născocit hîrlețul 
și sapa. Spicul dat în pirg nu 
așteaptă semnătura condicii de 
prezență, el se scutură pînă a 
doua zi și omului de la. țară, 
agronom sau țăran cooperator, 
i se cere in campanie, dirzenia 
ostașului, eroismul pe care, 
ne-am obișnuit să-l numim co
tidian.

Dar cît de mare este bucuria 
acestei fantastice armate care 
lucrează sub cerul liber, atunci 
cînd basculele se cutremură 
sub greutatea sacilor de grîu, 
cînd camioanele încărcate cu 
porumb parcă transportă. aur, 
cînd sfecla se transformă în za
hăr și floarea-soarelui în ulei !

Iată de ce tradiționala săr
bătoare a recoltei, din prima 
duminică a lui octombrie, ca
pătă pentru întreg poporul 
semnificația unei sărbători 
unanime, ea fiind una din 
acele manifestări populare la a 
cărei grandioasă și explozivă 
bucurie ne simțim cu toții mar
tori și părtași. Cui să-i mulțu
mesc pentru pîine, pentru za
hăr, pentru struguri, pentru vin? 
Milioane de oameni înflăcărați 
de mîndrie, dar și de acea na
turală modestie, atît de carac
teristică poporului nostru, își 
sărbătoresc „Ziua recoltei'' în 
felul milenar al bucuriei și ospi
talității, întîmpinîndu-te cu 
brațele încărcate. Natura însăși 
pare să fie în această zi ferme
cată și cucerită de bucuria atît 
de firesc omenească, fericită ea 
însăși de a-și dărui roadele u- 
nui popor însuflețit pînă la ab
negație de ideea muncii unite, 
de ideea muncii pașnice și crea
toare. Cei ce au fost prezenți 
la festivitatea „Zilei recoltei" de 
anul trecut, în București, nu pot 
uita cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostite cu a- 
cel prilej : „Sărbătorirea „Zilei 
recoltei" în Republica Socia
listă România constituie un mi
nunat prilej de trecere în re
vistă a. realizărilor obținute de 
harnica noastră țărănime, de 
toți lucrătorii ogoarelor în spo
rirea continuă a producției a- 
gricole care asigură din ce în ce 
mai bine aprovizionarea, popu
lației, contribuind la mersul îna
inte al tării noastre pe drumul 
desăvîrșirii construcției soda- 

, liste".
Și acum îmi sună în suflet 

ecoul versurilor cu care au fost 
întîmpinați atunci conducătorii 
de partid și de stat :
„Sînt grîne, fructe, flori, sînt 

dragi comori 
Din ale tării largi grădini, 
ogoare.
Vă întîmpină. iubiți conducători. 
Cu pîine românească și 
cu sare”...

Expresie puternică și entu
ziastă a întregului nostru popor 
de a-si manifesta bucuria hărni
ciei împlinite, „Ziua recoltei" 
este pe cale de a. deveni, ba 
chiar a și devenit de pe acum 
tradiționala sărbătoare a tine
rei și puternicei agriculturi so
cialiste din patria noastră, ma
nifestare elocventă a dezvoltă
rii ei neîncetate, a mersului ei 
înainte și neabătut pe drumul 
belșugului.

Forța materială crescîndă a 
acestui belșug stă limpede in 
fata oricui, în înfățișarea pros
peră a satelor noastre, în creș
terea economică a cooperative
lor agricole de producție, in ne
încetatele și profundele schim
bări ce au loc în tipologia ță
ranului român însetat de cultu
ră, înarmat tot mai bine cu noi 
cunoștințe agrotehnice si ajutat 
tot mai eficient și masiv de mo
derne mijloace mecanizate și de 
către specialiști.

Dar în acest sector, pe ogoa
rele cooperatlvizate ale. natrid 
noastre se află comori ce așteap
tă să fie scoase la lumină, per
spectiva unor recolte și mc- 
mari. S-a crezut multă vreme 
decenii la rînd. că Dobrogea us
cată do vînturi nu poate da mc' 
mult de-o tonă de or'u. la hec
tar. Dar Dobrogea dă astăzi .î'1 
mijlociu cîte două tone șl ium*- 
tat.e de grîu la hectar Rceolțc 
inimaginabile odinioară dă nr 
si Bărăganul odnhescicn. cel 
plin acum o sută, de'ani cu dro
pii. gorgane și ciulini. în mii d- 
cooperative agricole de nrciv-1'- 
sectoarele zootehnice au înfăți
șarea pitorească a. unor cvarto- 
luri de construcții citadine, oră- 
din ariile multor cooperative 
cultivate intensiv, nar să fie — 
și chiar sînt — niște fertile uzi
ne de legume. Mari si întinsa 
dealuri golașe s-a.u împodobi1 
cu geometria livezilor si văilor 
tinere. Noi convoaie de trac
toare și combine se îndreaptă 
spre satele noastre. Dacă îmi 
este îngăduit a spune asa. Na
tura este o zeitate căreia nu-i 
place să-ți lovești fruntea de 
pămînt. cu teamă si sfios pros
ternat în fața. ei. ci îi place s-« 
cucerești. înfrumusetîn.d-o prin 
muncă. Este, ceea ce admirabi
la noastră țărănime și face. înăl- 
tînd în fiecare zi-muncă, în fie
care zi-h'.mină o monumentală 
construcție de durată istorică, 
în lumina acestei considerații. 
„7.iva recoltei" este ziua, solem
nă î.n care, față în fată cu Na
tura. omul epocii socialiste își 
evaluează roadele și victoriile, 
înrordindu-și brațele pentru re
coltele viitorului. Nu cunosc o 
sărbătoare mai dumnezeiesc o- 
menească decît aceasta.
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Competența
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Filarmonica bucureșteană

cadrelor în
„MAGAZIN
ISTORIC** și muzica romanească

mișcarea
artistica
de amatori

Sfera vieții artistice neprofesio- 
niste include, ca elemente de bază 
ale desfășurării ei, în primul rînd 
talentele pline de pasiune, răspîndite 
în spațiul regiunii noastre într-o im
presionantă proporție. Dar față de 
aceste înzestrate forțe artistice, sis
temul de îndrumare a muncii cultu
rale, competența cadrelor care diri
jează talentele noastre suscită, con
siderăm, discuții.

Simțim necesitatea unei mai bune 
îndrumări metodice a talentelor, ce
rința unei permanente înviorări a 
rețelei instructorilor artistici și a 
pregătirii lor, ceea ce nu trebuie să se 
confunde însă cu fluctuația frec
ventă încă 
formații și 
comună la

Anual la
se pregătesc în diversele ei com
partimente numeroși oameni, îndeo
sebi tineri, dotați cu aptitudini, dor
nici să descopere frumusețile crea
ției. Dar cîți dintre absolvenții aces
tor școli rămîn consecvenți în pa
siunea lor, conducînd în comunele 
natale formații artistice de pres
tigiu ? O statistică ne arată că din 
1963 pînă în prezent de pe băncile 
instituției amintite au plecat 231 de 
tineri și doar 48 de absolvenți mai 
urmăresc cu interes evoluția unor 
formații de amatori.

De altfel, Școala populară de artă 
din orașul Suceava nu a confirmat 
pe deplin menirea ei de educator al 
unor viitori instructori cu o reală 
capacitate și sensibilitate 
La cursurile de vară din 
în cadrul secției brigăzi, 
cursanți au demonstrat 
necesare acestui gen artistic antre
nant și lapidar. Și chiar la cursurile 
interne, recrutarea unor elevi s-a 
făcut mai mult pentru a se completa 
un număT suficient obținerii unei 
norme de 
câți de pe 
lipsindu-le 
torilor de 
cunoștințele într-o ușoară activitate 
de diletanți, la aceasta contribuind 
și faptul că școala nu ia vreo ini
țiativă pentru permanentizarea rela
ției cu absolvenții.

Același fenomen de pasivitate față 
de arta amatoare din satele și ora
șele regiunii se constată și în rîndul 
unor cadre didactice, absolvenți ai 
școlilor pedagogice și ai institutelor 
de învățămînt superior. Deși, la 
școala pedagogică, fiecare elev este 
primit și pe baza unor aptitudini 
muzicale, pe parcursul studiilor cris- 
talizîndu-se talentul și cunoștințele 
fiecăruia, un mare număr de învăță
tori, invocînd lipsa înclinației pen
tru arta muzicii, lasă în părăsire 
ansambluri corale ale căror membri 
nutresc pasiune față de muzica 
noastră folclorică și cultă. Cum poate 
fi calificată această atitudine ?

Cu ce au contribuit unii profe
sori de limba și literatura română 
din regiunea noastră la descoperi
rea și valorificarea folclorului atît 
de bogat ? Și doar flecare a urmat 
un curs de folclor. La atitudinea 
inactivă a unor cadre didactice se 
alătură și pasivitatea manifestată de 
unele organe direct interesate în 
buna desfășurare a mișcării artis
tice de amatori, în valorificarea asi
duă a frumuseților creației folclorice 
regionale. Inițiativa trebuie să por
nească din ambele părți, dar cu pas 
hotărît din partea forurilor cultu
rale răspunzătoare direct de dina
mica vieții artistice a amatorilor. 
Casa regională a creației populare 
a propus în ultimul timp consfă
tuiri cu tinerii artiști amatori, cu 
creatorii spectacolelor de brigadă, 
dezbateri în jurul problemelor vieții 
artistice a amatorilor și contribuției 
creatoare a instructorilor artistici. 
Dar comitetul regional pentru cul
tură și artă întîrzie aprobarea unor 
astfel de acțiuni.

Tipăriturile scoase de casa de 
creație sînt insuficiente pentru 
orientarea repertoriului formațiilor 
al căror număr se amplifică mereu 
și ale căror exigente estetice sînt 
într-o continuă ascensiune. Se simte 
lipsa nu numai a unor studii de re
pertoriu bazate pe creațiile populare 
locale, ci și a unor tipărituri de 
orientare metodică a instructorilor 
artistici din regiune.

Este cazul, de altfel, să se pună 
aici și întrebarea dacă însăși casa 
regională a creației populare reali
zează obiectivul ei cel mai impor
tant : valorificarea tezaurului fol
cloric local, evidențierea trăsăturilor 
lui specifice, nepieritoare. O princi
pală lipsă a instituției noastre este 
slaba acțiune de cercetare a feno
menului artistic din regiune. După 
părerea mea, dintr-o înțelegere în
gustă din partea organelor cultu
rale superioare, casa de creație este 
solicitată să se preocupe mai mult 
cu obținerea unor statistici și cu 
coordonarea unor spectacole de a- 
matori, suplinind, uneori, chiar func-

a unor conducători de 
cămine culturale de la o 
alta.

Școala populară de artă

Sumarul revistei este următo
rul : „Negru-Vodă „întemeieto
rul" Țării Românești" de ȘTE
FAN ȘTEFĂNESCU, „Buridava 
dacică la Ocnița" ? de DUMI
TRU BF.RCIU, „Churchill—Roo
sevelt și cele 232 de zile ale To- 
brukului" de GHEORGHE LU
PAN, „Prin Bucureștiul veacului 
trecut" de CONSTANTIN KIRI- 
ȚESCU, „Tratatul sublim" de 
EDWIN GLASER, „Un precur
sor : „Magazin istoric pentru Da
cia" de ALEXANDRU PIRU, 
„Cernica — unul dintre cele mai 
vechi cimitire istorice din Euro
pa" de GH. CANTACUZINO, 
„Conferința de la Ialta", „Sta
tistică și istorie" de H.H. STAHL, 
„Johann Strauss în Bucureștiul a- 
nului 1848“ de ELENA GEOR
GESCU, „Curse de cai în Mol
dova medievală" de P. P. PA- 
NAITESCU, „Pompierii lui Ză- 
gănescu" de C. UCRAIN și L. 
LOGHIN, „Memorii de război" 
de CHARLES DE GAULLE, 
„Iancu Jianu" de PETRE PAN- 
DREA, „Memorii" de C. AR- 
GETOIANU, „Oamenii epocii 
minoice" de FRIEDRICH 
MATZ, „Monumente care au 
fost: Turnul Colței" de ALE
XANDRU ALEXIANU, „Ultima 
ședință a marelui Consiliu Fas
cist" de PAUL B. MARIAN,. 
„Hans Christian Andersen în Ro- 
nia" de N. A. NTCOLESCU, „Iți 
mulțumesc, stimate anonim" de 
DORTN SORESCU, „Poșta re
dacției".

cîteva lucrări 
diție, — care 
nească din ultimii ani, aparținind- 
unor compozitori din generații dife
rite, oglindind variate concepții și 
modalități de exprimare (pentru a 
aminti cîteva din ele, citez: Simfo- 
nietta op. 102 de M. Andricu, Varia- 
țiuni simfonice de L. Feldman, Sim-

— unele în primă au- 
prezintă creația ro'mâ-

GINDURI IN PRAG
DE NOUĂ STA-

va*

de 
cu

Rîndurile de față s-au născut din 
nevoia de a găsi răspuns unor în
trebări ca :

Ce părere își poate forma un me
loman, abonat al concertelor Filar
monicii bucureștene, asupra creației 
simfonice românești, după felul în 
care aceasta din urmă este prezentă 
și prezentată în cadrul concertelor 
săptămînale ale instituției ?

Cum se efectuează alegerea valo
rilor muzicii românești din trecut și 
de azi, în scopul de a le reprezenta 
în măsura cuvenită în decursul unei 
stagiuni ?

în ce grad Filarmonica bucureș
teană, ca principală instituție de di
fuzare a muzicii în rîndurile publi
cului de concert, este un for al sti
mulării și al orientării noii creații 
românești pe făgașul autenticei 
lori artistice ?

Iată întrebări care, ridicate 
ultimele cîteva stagiuni, revin
insistență în pragul celei noi care 
ne așteaptă.

Filarmonica bucureșteană, ca primă 
orchestră simfonică a țării, repre
zintă o tribună de prestigiu, de la 
nivelul căreia lucrările, prin progra
marea și interpretarea lor, poartă — 
sau pot căpăta — pecetea consacră
rii. Acesta este un deziderat ce ar 
rezulta în mod firesc din valoarea 
formației, din locul pe care ea îl 
ocupă în viața noastră muzicală, ca 
și din poziția pe care, pe bună 
dreptate, a adoptat-o în ultimii ani, 
aceea de instituție cu caracter aca
demic.

între deziderat și fapte se deschide 
însă un drum destul de întortocheat, 
care nu duce întotdeauna la rezul
tatele dorite.

Răsfoind programele ultimei sta
giuni, se poate observa un progres 
în ceea ce privește prezenta muzicii 
românești. Au figurat, într-adevăr,

îndru-

conduc 
din 

pentru

GIUNE

fonia a IV-a de W. Berger, Simfo
nia op. 16 de P. Bentoiu, Simfonia 
de cameră de A. Vieru, Două piese 
de Csiky Boldiszar).

Creația unor compozitori ca : 
George Enescu, Paul Constantinescu, 
Mihail Jora nu a fost reprezentată 
însă prin lucrările cele mai subs
tanțiale, care au deschis drum nou 
muzicii românești (în ordinea compo
zitorilor amintiți, lucrări ca : Rap
sodia a II-a, baletele „Nunta în 
Carpați" și „La piață" sînt singu
rele care le-au reprezentat creația 
în trecuta stagiune). Au figurat, pe 
de altă parte, în multe concerte, 
piese care nu se ridică, prin 
ficația și valoarea lor, la 
„academic" al primei noastre 
tre simfonice, sau, în alte

semni- 
nivelul 
orches-
cazuri,

artistică, 
acest an, 
doar trei 
aptitudini

învățămînt. O dată ple- 
băncile școlii, foștii elevi, 

contactul cu arta ama- 
la sate, își diminuează

ția de impresar al acestor mani
festări de amploare.

Trebuie să facem o paranteză și 
în privința concursurilor de am
ploare ale amatorilor. Evident, ele 
constituie un judicios examen de ve
rificare a posibilităților artistice și 
a modului cum colectivele de amatori 
reușesc să asimileze bogăția de va
lori autentice existente. Considerăm, 
însă, că desfășurarea unor asemenea 
competiții e necesară la intervale 
mai largi de timp pentru a permite 
formațiilor amatoare, cît și instruc
torilor, să sedimenteze în propriul 
repertoriu și în sfera modalităților 
de interpretare cele mai eficiente 
și mai reprezentative filoane folclo
rice descoperite în urma unei sus
ținute munci de cercetare și 
mare științifică.

Pregătirea cadrelor care 
acțiunile culturale necesită 
partea comitetului regional
cultură și artă o atenție deosebită. 
Consfătuirile, cu participarea unor 
cercetători și din afara regiunii, în- 
tîlnirile pe diverse probleme artis
tice la masa rotundă, instruirile ra
ionale și regionale susținute de su
gestive programe artistice constituie 
modalități utile. Dar nu e de ajuns 
să se organizeze în condițiuni bune 
un curs de perfecționare, de pildă, 
dacă viitorii instructori artistici sînt 
aleși la întîmplare. La frecventarea 
cursurilor de perfecționare au fost 
uitați, deseori, oameni pasionați, în
zestrați cu însușiri artistice deose
bite, preocupați de obținerea unor 
spectacole de calitate.

Este cazul să se pună mai hotărît 
întrebarea : cine sînt slujitorii cul
turii noastre în colturile cele mai 
depărtate ale regiunii ? Posedă ei 
competența care să le dea autoritate 
față de colectivele artistice pe care 
le îndrumă? Entuziasmul și tinerețea 
artiștilor și instructorilor amatori 
trebuie să fie susținută printr-o pre
gătire de specialitate.

loan CUCIUREANU
directorul Casei de creație 
popularâ a regiunii Suceava

programele au cuprins lucrări care

La câminul cultural din comuna Pipirig, regiunea Bacău

SECRETARIATELE ȘTIINȚIFICE
(Urmare din pag. I)

în general, se poate a- 
precia că cei ce ocupă 
prezent postul de secretar ști
ințific în institutele de cerce
tare 
sînt de regulă specialiști 
care 
mai .. . .
petența cu care au obținut 
unele rezultate 
dar și prin

în

din țara noastră

s-au afirmat nu nu- 
prin pasiunea și com-

de valoare, 
calități de 

îndrumători și organizatori 
ai eforturiloi diferite presu
puse de cercetarea modernă. 

Fără a le minimaliza con
tribuția reală, valoroasă adu
să la buna organizare a lu
crărilor de cercetare și obți
nerea unor rezultate utile 
progresului științific și eco
nomiei naționale trebuie să 
recunosc, totuși, că insufi
cienta preocupare pentru
buna precizare și delimi
tare a atribuțiilor lor în ca
drul unității de cerce
tare și al colectivului de 
conducere nu rămîne fără 
urmări. Se manifestă, pe de 
o parte, tendința de a încăr
ca secretarul științific cu lu
crări mărunte ce cad în 
sarcina conducerii institu
tului sau centrului de cerce
tare ; pe de altă parte, la fel 
de nerațională mi se pare și 
îngustarea extremă a sferei 
lui de atenție prin mobili
zarea lui la îndeplinirea 
unor operații cu caracter ex
clusiv administrativ.

Din experiența mea de se
cretar științific la una din
tre cele mai mari unități de 
cercetare cu caracter depar
tamental — Institutul de 
cercetare și proiectare pen
tru industria electrotehnică 
— și a altor specialiști, pot 
spune că în cazul acestei 
funcții, surprinderea în mai 
mare măsură a preocupărilor 
esențiale, a acelora care o 
fac necesară, ar permite ob
ținerea unor avantaje apre
ciabile.

Cred că menirea secreta
rului științific, așa cum in
dică și denumirea, este una 
nu atît administrativă, cît 
tehnico-organizatorică și ști
ințifică.

Sub acest aspect, activita
tea de întocmire a planului 
de cercetare și desfășurarea 
lucrărilor pentru realizarea

lui, pe teme, nu intră încă 
în suficientă măsură în aten
ția secretarului științific. 
Deși, tocmai aici se solicită 
întreaga pricepere și măies
trie de îndrumător și orga
nizator a acestuia, modul în 
care el știe să îmbine avan
tajos pentru știința și econo
mia națională posibilitățile 
reale ale institutului cu ce
rințele determinate ce se ri
dică în fiecare etapă, să 
adapteze permanent efortu
rile în funcție de acestea, 
să stimuleze inițiativa cer
cetătorilor, să selecționeze 
din noianul de idei și 
puneri — i..„™
la început în stare va
gă — pe cele mai valoroase 
și mai utile, care permit re
zolvări superioare ale temelor 
urmărite. Evident că în a- 
ceâstă activitate, secretarul 
științific trebuie să se ba
zeze pe un larg activ de 
specialiști din cele mai di
ferite domenii, care să asi- 
.gure o îndrumare și avizare 
autorizată a diverselor lu
crări și măsuri, fiind vorba 
de asigurarea certitudinii 
unor investiții de timp, efort 
și mijloace. Este bine că le
gislația actuală permite exis-

e idei și pro- 
multe aflate

tența acestor specialiști în 
cadrul consiliilor tehnice 
interne din unitățile de pro
iectare, dar aceștia trebuie 
să existe și în institutele de 
cercetare — unde stringența 
contribuției lor este cel pu
țin egală.

Desigur, nu neg faptul că 
secretarul științific trebuie 
să-și facă simțită prezența și 
în alte direcții, el fiind încă 
de pe acum antrenat în ac
tivități diverse (comisii de 
inovații, de casare, de anga
jare, de premiere etc.), dar 
consider că nu trebuie să se 
exagereze în acest sens, de
oarece s-ar ajunge la o „blo
care" nedorită a capacități
lor sale, la o îndepărtare de 
obiectivele principalelor sale 
atribuții.

Pentru realizarea unor 
atari sarcini, secretarul știin
țific trebuie să aibă posibi
litatea să cunoască din 
timp realizările obținute pe 
plan mondial în domeniul 
său de activitate, să cunoas
că problemele reale ale pro
priului colectiv și ale ramurii 
industriale din care face 
parte. în acest scop, 
ar trebui să existe o 
pare mai susținută

cred că 
preocu- 
pentru

pregătirea lui — eventual 
prin unele cursuri, dezbateri 
anume organizate — de
oarece numirea și îndru
marea lui „ad-hoc“ creează 
nesiguranță, duce la o acti
vitate empirică, 
De asemenea 
fie mai 
întâlnirile și 
de experiență dintre se
cretarii științifici — între 
cei ce activează în sfera de
partamentelor și între aceștia 
și cei din Academie. Pînă 
acum, asemenea luări de 
contact au în mare măsură 
un caracter întîmplător, 
spontan și nu permit cristali
zarea unor concluzii cu ca
racter sistematic. Poate că 
organizarea unor schimburi 
de experiență între secretarii 
științifici chiar la nivel na
țional, pentru dezbaterea 
mai susținută a unor as
pecte legate de locul și rolul 
secretarului științific în ac
tivitatea colectivului de cer
cetare, ar asigura o mai ra
pidă precizare a atribuțiilor 
iui, creșterea eficienței acti
vității și intervențiilor aces
tui factor esențial de îndru
mare și organizare a activi
tății științifice.

îngustă. 
trebuie să 

larg încurajate 
schimburile

9,00 — Cum va fi vremea
9,02 — Gimnastica de înviorare
9,10 — Pentru copii și tineretul 

școlar
— Filmul „împăratul 

Cioc de Sturz"
— Poșta copiilor

10.45 — Emisiunea pentru sate
12,15 — Concert simfonic
15,30 — Fotbal

Steaua — Universitatea 
Craiova. Transmisie de 
la Stadionul 23 August 
și aspecte de la întîlni- 
rea dintre echipele Ce
hoslovaciei și 
Transmisie în 
la Praga.

17.45 — Magazin 111
19,10 — Reportaj TV.

continuă : 125 
teatru amator 
în Lugoj.

— Telejurnalul de seară
— Concurs internațional de 

muzică de estradă. 
Transmisie de la Soci 

— Film artistic „Frumoasa 
vrăjitoare"

— Invitatul nostru : Cîntă- 
‘ rețul de muzică ușoară 

Robert Cogoi (Belgia) 
Telejurnalul de noapte

— Telesport

Spaniei, 
direct de

Stagiune 
de ani de 
românesc

19,30
20,00

21,00

22,25

ar fi putut figura cu succes în ca
drul concertelor cu caracter popular 
pe care le susține orchestra, 
scopul apropierii tineretului și 
unui public mai puțin inițiat de 
unele piese care și-au dovedit, în 
timp, accesibilitatea ; aceasta cu atît 
mai mult, cu cît programele concer
telor populare s-au limitat, pînă 
acum, la un număr foarte mic de 
piese din repertoriul universal, fără 
a-1 prezenta pe cel autohton.

S-a remarcat, de asemenea, ab
sența totală a unor lucrări din mu
zica compozitorilor noștri înaintași 
care, pînă în primele decenii ale 
veacului nostru, au pus bazele sim
fonismului românesc, ca și a celor 
care, începînd cu perioada dintre cele 
două războaie, au ridicat-o pe înalta 
treaptă a măiestriei (D. Cuclin, S. 
Toduță, A. Mendelsohn, M. Negrea), 
pentru a nu mai vorbi de compo
zitorii din generația mai nouă, care 
au îmbogătit-o 
tendințe (St.
T. Olah, Th. Grigoriu, A. Rațiu, M. 
Istrate ș.a.).
românești — dintre care unele apar- 
ținînd compozitorilor P. Constanti
nescu. A. Vieru, P. Bentoiu ș.a. s-au 
impus ca valori certe ale muzicii 
românești, — au lipsit cu desăvîrșire ; 
aceasta, în ciuda prezentei unei în
tregi pleiade de interpreți de pres
tigiu, care le cunosc și le-au inter
pretat în trecut. Contribuția corului 
Filarmonicii la prezentarea marilor 
lucrări coral-simfonice românești a 
fost, de asemenea, inexistentă.

Se obișnuiește, din păcate, 
motiveze asemenea absențe 
tr-o presupusă „lipsă de priză 
blic“ ; publicul, însă, și-a dovedit 
adeziunea — chiar entuziastă — la 
lucrările valoroase, judicios selecțio
nate și interpretate cu forță de con
vingere, fie de către Filarmonică, fie 
mai ales de către orchestrele simfo
nică și de studio ale Radioteleviziunii, 
orchestra Cinematografiei și unele 
orchestre simfonice din orașele țării.

Pornind deci de la premise ca : 
existența unui număr de lucrări ro
mânești valoroase — apartinînd unor 
perioade, personalități și tendințe 
creatoare de o mare diversitate, — 
a unui bun colectiv instrumental, 
coral și solistic, a unui public cu o 
remarcabilă intuiție și receptivitate 
artistică șl care nu așteaptă decît 
prilejul de a cunoaște evoluția crea
ției muzicale românești și de a-și 
spune cuvîntul asupra noilor lu
crări prezentate ; în sfîrșit. de la 
rolul pe care și l-a asumat Filarmo
nica bucureșteană de păstrătoare a 
valorilor consacrate ale muzicii, cum 
se poate explica insuficienta prezență 
a creației românești în activitatea 
acestei instituții ? (Această insufi
cientă comportă, la rîndul ei, două 
aspecte : cel cantitativ — legat de 
numărul mic al lucrărilor românești 
în raport cu cel al lucrărilor din li
teratura universală, și cel calitativ 
— legat de alegerea lor neechilibrată 
față de semnificația și valoarea lor).

Se pune, mai departe, fireasca în
trebare : care sînt criteriile și me
todele de alcătuire a repertoriului 
românesc pentru o stagiune ? Nu 
cumva misiunea de seamă pe care 
o are conducerea instituției : cunoaș
terea profundă șl multilaterală a 
creației muzicale autohtone și selec
tarea celor mai importante lucrări 
din complexul ei e înlocuită, în 
dese rînduri, prin includerea în pro
grame a unor piese alese, mai mult 
sau mai puțin, la voia întîmplării, 
dintr-o obligație înțeleasă mecanic 
de a prezenta și cite o lucrare ro
mânească, preferabil din cele pe 
care le cunosc mai de mult orchestra 
și dirijorul.

La acestea, se adaugă și un alt 
aspect : lipsa preocupării de a pre
zenta lucrările românești în inter
pretări dacă nu captivante, cel pu
țin îngrijite și cu un minimum de 
forță de convingere. Acest lucru atra
ge după sine consecințele negative 
inerente: îndepărtarea orchestrei de 
înțelegerea și redarea pieselor ro
mânești. devierea atenției publicului 
de la ele, lipsa de încredere pe care 
mulți compozitori o manifestă față 
de acest colectiv. — preferind să-și 
încredințeze lucrările altor orches
tre care le oferă mai multe garanții 
de interes și interpretare ; în sfîrșit, 
imposibilitatea păstrării unor execu
ții ale lucrărilor românești în în
registrări pe bandă de magnetofon 
sau pe discuri, nentru a intra în 
repertoriul radiodifuzat sau comer
cializat. pus la dispoziția unor mase 
largi de auditori.

★
Ne aflăm în prag de nouă stagiune. 

Din planul ei cităm lucrări care do
vedesc o mai mare grijă de a inves
tiga valori reale ale muzicii româ
nești, cunoscute pînă acum fie mai 
puțin, fie chiar deloc : Oratoriul de 
Paști de Paul Constantinescu, selec- 
tiuni corale din opera Agamemnon 
de Dimitrie Cuclin, Simfonia concer
tantă pentru două piane și orches
tră de Dinu Llpatti, Simfonia de Miha
il Jora, Simfonietta de Zeno Vancea, 
Concert pentru orchestră de cameră 
de Ion Dumitrescu. Simfonia a II-a 
de Sigismund Toduță, Simfonia a 
III-a de Dumitru Bughici, Simfonia . 
a III-a de Wilhelm Berger, Concert 
pentru orchestră de Mircea Chiriac, 
Simfonia cantabile de Theodor Gri
goriu, Concert pentru vioară și or
chestră de Anatol Vieru, Simfonia 
de Zoltan Aladar, Concert pentru 
orchestră de A. Popa și altele. Ini
țiativa abordării unor asemenea lu

în 
a

cu noi avînturi și 
Niculescu, A. Stroe,

Lucrările concertante

să se 
prin- 

la pu-

crări se cere însă susținută de o 
serioasă grijă pentru popularizarea 
lor în rindurile celor care nu le cu
nosc valoarea și semnificația, — fie 
că e vorba de mari lucrări care, în 
ciuda faptului că se înscriu în re
pertoriul „clasic" al muzicii româ
nești, nu au fost încă prezentate în 
suficientă măsură (ca, de pildă, Ora
toriul de Paul Constantinescu, sau 
opera Agamemnon de D. Cuclin), fie 
că e vorba de creații ale unor com
pozitori din generația nouă, conți- 
nînd modalități de expresie mai di
ficil inteligibile la prima lor audiere; 
în acest sens, reluarea unui vechi 
obicei — abandonat în ultimul timp, 
— al prezentării unor asemenea lu
crări sub forma unor avancronici în 
presă, prezentarea lor cu anticipație 
în programele de sală, ca și orga
nizarea unor pre-audiții și discuții 
cu creatorii sau interpreții lor, ar fi, 
credem, deosebit de utile pentru 
public.

' 'uacă inițiativa aceasta, a abordării 
lucrărilor amintite, ne bucură și ne 
oferă noi speranțe, nu putem uita însă 
faptul că mai rămîn o serie de pro
bleme deschise ca : necesitatea pre
zenței permanente a capodoperelor 
enesciene în programe, reluarea 
unor lucrări somfonice, coral-sim
fonice și concertante care și-au do
vedit viabilitatea, datoria de a pre
zenta în primă audiție lucrări noi 
care se vor impune în viitor. Derogă- 

: de la atenția acordată interpre- 
!i lucrărilor românești se cer a 
alăturate. Filarmonicii bucureș- 

i-ar reveni, de asemenea, da- 
j de a prezenta, în concerte uni

ta t cu caracter educativ, creația 
compozitorilor noștri înaintași (din
tre care mulți și-au închinat o parte 
a activității înființării și propășirii 
acestei instituții), ca și de a organi
za concerte experimentale, cu pre
zentarea unor lucrări ce oglindesc 
tendințe noi în creația românească, 
pentru a le supune confruntării cu 
publicul. Tot Filarmonicii bucureș
tene i-ar reveni datoria de a apro
pia interpreții de peste hotare — so
liștii și dirijorii oaspeți ai concer
telor sale, — de cele mai valoroase 
lucrări simfonice și concertante ro
mânești in scopul de a le include 
în repertoriile lor ; nu piese mărunte 
și ușoare, pregătite la repezeală din 
complezență de oaspete, ci lucrări 
fundamentale, opere de mare respira
ție. Unele precedente în acest sens 
(mă gîndesc. în afară de lucrările lui 
George Enescu, la o serie de creații 
ale compozitorului Filip Lazăr, care au 
fost pînă acum interpretate de diri
jori și soliști străini de prestigiu) ofe
ră interesante puncte de plecare. In 
acest sens, se cere aceeași atentă se
lectare a celor mai valoroase piese, 
aceeași grijă de a apropia interpreții 
de ele, prin trimiterea din timp a 
partiturilor sau a unor înregistrări 
pe bandă de magnetofon și discuri, 
prin organizarea de audiții și disepții 
cu creatorii în timpul vizitei la ’A. 
țara noastră, prilej de prezei. 
complexă și judicioasă a creației au 
tohtone ; în acest fel, interpretarea 
lucrărilor românești, departe de a 
fi un act formal și de moment, poate 
deveni o veritabilă dorință a res
pectivilor interpreți, pornită din ne
cesitatea de a cuprinde în reperto
riul lor aspectele cele mai variate 
ale școlilor naționale și ale muzicii 
contemporane.

Dorim să vedem Filarmonica bucu
reșteană, ca și celelalte orchestre 
simfonice din țară, asumîndu-și un 
rol realmente activ în păstrarea, 
promovarea, impulsionarea, inter
pretarea creației românești. Este un 
rol care implică, desigur, un deose
bit simț de răspundere — din punct 
de vedere științific, artistic, patrio
tic, — față de acest bun cultural 
al poporului nostru. Sîntem convinși 
că primul ansamblu simfonic al țării 
îi va face față.

Melină Poladion-GHENEA

Scurt ■ metraje I 
românești

în premieră
Premierele românești de scurt- 

metraj realizate recent sînt reu
nite în programul săptămînii vii
toare al cinematografului „Tim
puri Noi" din Capitală. Iată te
matica noilor producții și genu
rile în care sînt prezentate :

Nicolae Kirculescu — meda
lion dedicat cunoscutului com
pozitor de către Errich Nus
sbaum, care semnează scenariul 
și regia. Operator : Willy Gold- 
graber.

Perfecțiunea e rotundă — do
cumentar despre rulmenții ro
mânești, realizat de Ion Moscu. 
Imaginea : Carol Kowacs.

O nuntă la olteni — docu
mentar folcloric și etnografic. 
Realizatori : Alexandru Drăgu- 
lescu, Al. Dumitrescu-Cotești și 
Miliutin Obradovici.

Găteala capului — se înscrie 
în aceeași zonă a documentaru
lui etnografic. Regia : Paula Po
pescu. Imaginea : Liviu Nițu.

Tămăduirea — aduce pg ecran 
aspecte ale terapeuticii populare. 
Documentarul a fost realizat de 
David Reu (scenariul și regia) și 
Victor Popescu (imaginea).

13,45 ; 16 ; 18,30 ; la grădină — 19, FLAMURA — 9,30 ; 13 ;• FANTOMAS CONTRA SCOTLAND YARD — cinema
scop : PATRIA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, STA
DIONUL DINAMO — 19,45, BUCUREȘTI — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21,15, MODERN — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 
17,45 ; 20,30, ARENELE LIBERTĂȚII — 19,30 (la ultimele 
trei cinematografe completarea Permanențe), FEROVIAR
— 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 21,15, EXCELSIOR — 9,45 ; 
12 ; 14,15 ; 16,30 : 19 ; 21,15 (la ultimele două cinematografe 
completarea Albina românească — Apls Mellfica Carpa
tina), GRĂDINA FESTIVAL — 18.
• FARAONUL — cinemascop (ambele serii) : REPUBLICA
— 9,15 ; 12,45 ; 16,30 ; 20.
• ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE : VICTORIA (comple
tare Tovarășa) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
9 RECOMPENSA — cinemascop : LUCEAFĂRUL — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, GRĂDINA DOINA — 19 (la 
ambele completarea Arhitectura universului), AURORA 
(completare Permanențe) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
20.30 ; la grădină — 19.

PROCESUL DE LA VERONA : CENTRAL — 9 ; 12 ; 15 ; 
; 20,45.
NU-I PACE SUB MĂSLINI : CINEMATECA — 10 ; 12 : 
; 16,30 ; 18,45 ; 21.
O ZI NU TOCMAI NOROCOASA : CAPITOL (comple-

18
•
14
O _ -------------------------------------  -----------------------------
tare Apartamentul) — 9,30 ; 11,45 : 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, la 
grădină — 20.
« ȚAR ȘI GENERAL : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
a SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 MARI — cinemascop : 
SALA PALATULUI (seria de bilete 2100 — orele 19,30), 
FESTIVAL (completare Cancerul metalelor) — 8,30 ; 11 ; 
13,30 ; 16 : 18,30 ; 21, GLORIA (completare Orizont științific 
nr. 8/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.; 18 ; 20,30, MELODIA 
(completare 23 August 1967) — 8,45 : 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 
18,45 ; 21.
• CINE VOIA S-O UCIDĂ PE JESSIE : LUMINA (com-

teatre
pletare Examenul) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 1
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10.
• SINGUR PE LUME : DOINA (completare Costum 
ceremonie românesc) — 11,30 ; 15 ; 17,15 ; 20,30, BUî 
(completare 23 August 1967) — 15,30 ; 18 ; la grădină —
• MEANDRE : UNION — 15,30 ; 18 ; 20.30.
• DOI CĂPITANI — CHEMAREA DRAGOSTEI — .
TAMENTUL — HANOI DE LA RĂSĂRIT LA ASFIN 
RĂSCRUCE — PICTORIȚELE DIN UZDINSK — CVA 
- DACA AȘ' FI ȘTIUT — GUSTAV *“ --------
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.

IN AVAT

de 
IȚI
30.

R-

ET
A :

cinema
Permanențe) - 
Sesiunea Mări' 

10,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ; la grădini'

• CASTELANII : GIULEȘTI (completare
15,30 ; 18 ; 20,30, BUCEGI (completare
Adunări Naționale) "*
— 19,30, FLOREASCA (completare Ttnjcaua) — 16 7 18,30 . 
20.45.
• MINUNATA ANGELICA și ANGELICA ȘI REGELE - 
cinemascop : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15 ; 19
• CUM SĂ FURI UN MILION — cinemascop : DACI? 
(completare Mîinile pictorului) — 7,45—20,45 în continuare 
ARTA (completare Gustav șahistul) — 15 ; 18 ; 20,45 ; la 
grădină — 19, VOLGA — 9,15 ■, 11,45 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• CU BĂRBAȚII ESTE O ALTA POVESTE : RAHOVA 
(completare Fantezie cu șuruburi) — 15,30 ; 18 ; la grădină
— 20, GRADINA UNIREA — 20.
• SPARTACUS — cinemascop (ambele serii) : TOM1S — 8 ;

11.30 ; 15 ; 18,30 ;
16.30 ; 20.
• COMISARUL X — cinemascop : FLACĂRA (completare 
Nota zece la sport) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• VIAȚA LA CASTEL : VITAN (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea București) — 
15 ; 18.
• SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA : MIORIȚA (comple
tare E mai bine așa) — 15 ; 17,30 ; 20, DRUMUL SĂRII 
(completare Muzeul pompierllorj — 15 ; 17,30 ; 20.
OMUL PE CARE-L IUBESC : POPULAR — 15,30 ; 18 : 

20,30.

8 ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE șl NU StNT
EMN DE TINE : MOȘILOR — 15,30 : 19,30 ; la grădină 

— 19.
• CANALIILE : COTROCENI (completare Neglijențe mici 
consecințe grave) — 15,30 ; 18 ; 20,30, PACEA (completare 
Metamorfoze) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
« CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — Cinema 
scop : COLENTINA — 16 ; 18,15 ; 20,30, COSMOS — 15,30 
18 ; 20,30.
• JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : PRO 
GREȘUL — 15,30 : 18 ; 20,30, GRADTNA PROGRESUI,
PARC — 19.
• PANTERA NEAGRA — cinemascop : LIRA (completări 
Oameni deasupra norilor) — 15,30 ; 10 ; 20,30.
• CIMARON — cinemascop : GRADINA VITAN — 19. 
ț PRIZONIERA DIN CAUCAZ : UNIREA — 16 ; 18,15 
20,30, GRlNGAȘI (completare Vizita conducătorilor di 
partid șl de stat în regiunea Brașov) — 15,30 ; 18 ; 20,30 
• CARTEA DE LA SAN MICHELE': VIITORUL — 15,30 
18 ; 20,30.
3 FIUL CĂPITANULUI BLOOD : FERENTARI (comple
tare Orizont științific nr. 6/1967) " “ " ------
« ULT’MA CAVALCADĂ SPRE 
— 16 ; 18 ; 20.

— 15,30 ; 18 ; 20,30.
SANTA CRUZ : MUNCA

• OPERA ROMANĂ : CARMEN — 
19,30.
• TEATRUL DE STAT DE OPE
RETA : SINGE VIENEZ — 10,30 ; 
ANA LUGOJANA — 19,30.
• TEATRUL NAȚIONAL „I. L.
CARAGIALE" (sala Comedia) : 
CASTILIANA — 10, REGELE
MOARE — 19,30, (sala Studio) :
REGINA DE NAVARA — 10, SE
RINGA — 19,30.
• TEATRUL DE COMEDIE : OPI
NIA PUBLICA — 20.
• TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : D-ALE CAR
NAVALULUI — 10, UN TRAMVAI 
NUMIT DORINȚA — 20, (sala din 
str. Al. Sabia nr. 76 A) : KEAN — 
10. SFINTUL MITICA BLAJINU
— 15. PRIVEȘTE ÎNAPOI CU 
MINIE — 20.
• TEATRUL „C. I. NOTTARA" 
(sala Magheru) : PETRU RAREȘ
— 19,30.
• TEATRUL „ION CREANGA" : 
CORIGENTA LA DRAGOSTE — 
10, NAUFRAGIAȚII — 19,30.
• TEATRUL EVREIESC DE 
STAT : ZECE FRAȚI AM FOST
— 20.
• TEATRUL „ȚĂNDĂRICĂ" : 
IARMAROCUL PITICULUI CLIP 
— 9 ; 11.
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COMUNICAT
cu privire ia vizita delegației 
Partidului Comunist Român 

in Danemarca
(Urmare din pag. I)

blicii Democrate Vietnam, să-și re
tragă trupele din Vietnamul de 
sud ; poporul vietnamez să fie lă
sat să-și hotărască singur soarta, 
fără amestec din afară.

Ambele partide sînt de acord că 
mișcarea comunistă trebuie să-și 
unească toate forțele pentru spriji
nirea poporului vietnamez luptă
tor.

în situația de astăzi este posibilă 
și necesară asigurarea păcii și 
securității pe continentul euro
pean. Cele două partide sînt de a- 
cord că aceasta ar avea o impor
tanță hotărîtoare pentru eforturile 
depuse de popoarele din întreaga 
lume pentru o pace trainică. în
făptuirea securității europene pre
supune îmbunătățirea relațiilor 
dintre state pe baza respectării 
principiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității și 
neamestecului în treburile interne, 
recunoașterea granițelor statornice 
și a existenței celor două state ger
mane, plecarea din Europa a tru
pelor neeuropene, retragerea tutu
ror trupelor de pe teritoriul altor 
state în granițele lor naționale, li
chidarea blocurilor militare.

Reprezentanții celor două parti

de și-au exprimat satisfacția pen
tru lărgirea în ultimii ani a rela
țiilor româno-daneze și s-au pro
nunțat pentru extinderea lor con
tinuă.

Cele două părți au fost de acord 
că actuala criză din Orientul Apro
piat trebuie rezolvată prin trata
tive care să asigure pacea și dez
voltarea independentă și liberă a 
tuturor țărilor din această regiune 
Ele consideră că lucrul cel mai 
urgent în momentul de față 
este retragerea trupelor izraeliene 
din teritoriile ocupate.

Cele două delegații declară că 
partidele lor vor munci și în viitor 
pentru întărirea unității mișcării 
comuniste internaționale- Ele se 
pronunță pentru extinderea con
tactelor și schimburilor de păreri, 
pentru dezvoltarea relațiilor inter
naționaliste între partidele fră
țești.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovărășeas
că. Ambele partide au fost de a- 
cord că asemenea discuții și schim
buri de păreri vor trebui să fie 
continuate. Ele contribuie la lărgi
rea prieteniei dintre popoarele ro
mân și danez, la dezvoltarea de noi 
relații intre țările noastre pe baza 
interesului și avantajului reciproc

ADUNARE PUBLICĂ

Să înceteze actele
de represiune în Indonezia

PLECAREA DELEGAȚIEI
PARTIDULUI COMUNIST

DIN BELGIA
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala delegația Partidului Comu
nist din Belgia, condusă de tovară
șul Marc Drumaux, vicepreședinte 
al partidului, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită în țara 
noastră.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost salutată de tovarășii Alexan
dru Drăghici, membru al Comitetu

lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., Ma
nea Mănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Bu
jor Sion, șefi de secție la C.C al 
P.C.R., Andrei Ștefan, prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Vizitele delegației
parlamentare

Delegația de parlamentari din 
Venezuela, condusă de Luis Au
gusto Du buc, președintele Congre
sului național și președinte al Se
natului, a vizitat sîmbătă dimi
neața Complexul petrochimic-Brazi 
și Uzina de utilaj petrolier 
„1 Mai" din Ploiești.

Delegația a fost însoțită de Ște
fan Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, și de deputați ai 
Marii Adunări Naționale.

din Venezuela
La sosirea la Brazi și în timpul 

vizitelor oaspeții au fost însoțiți 
de Alexandru Boabă, ministrul pe
trolului, și de reprezentanți ai or
ganelor locale de stat.

în aceeași zi, parlamentarii din 
Venezuela au vizitat obiective so
cial-cult urale din Capitală, Fabrica 
de confecții și tricotaje București 
și au avut convorbiri la Ministe
rul Comerțului Exterior.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor Congresului 
național de cardiologie

A 18-A AlqvERSARE

A PROCLAMĂRII R. P. CHINEZE

Marea sărbătoare
a poporului chinez

La București a avut Ioc o adu
nare publică în apărarea vieții lui 
Njono, fost președinte al Organi
zației Centrale a Sindicatelor din 
Indonezia (S.O.B.S.I.), și a altor pa- 
trioți, luptători și militanți sin
dicali din Indonezia.

La adunare au participat oameni 
ai muncii din Capitală și repre
zentanți ai sindicatelor din Repu
blica Socialistă România.

Au luat cuvîntul muncitorul Con
stantin Dumitrache, de la Uzina 
„Vulcan", Gheorghe Stuparu, pre
ședintele Comitetului sindicatului 
de la Uzina „23 August", Larisa 
Munteanu, secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor.

Vorbitorii și-au manifestat îngri-
Jrarea profundă față de măsurile 

represive antidemocratice îndrep
tate împotriva unor activiști poli
tici și sindicali din Indonezia și a 
forțelor progresiste din această țară, 
exprimînd simpatia și solidaritatea 
oamenilor muncii și sindicatelor din 
țara noastră cu clasa muncitoare și 
întregul popor indonezian.

LISTA

DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe librete de economii 

cu cîștiguri

TRAGEREA LA SORȚI 
PE TRIMESTRUL III 1967

în încheiere, participanții la a- 
dunare au adoptat textul 
saj, adresat generalului 
președintele interimar al 
cii Indonezia, în care se

Oamenii muncii din Capitala Re
publicii 
zentanți 
noastră, 
publică, 
grijorare în legătură cu intensifi
carea măsurilor represive îndrep
tate împotriva comuniștilor și altor 
militanți progresiști, patrioți, cu 
pronunțarea a noi sentințe de con
damnare la moarte a unor activiști 
politici și sindicali din Indonezia, 
acțiuni care sînt incompatibile cu 
normele democrației și conștiința 
umanității.

Ca urmare a respingerii cererii 
de grațiere, este amenințat să fie 
executat Njono. fost președinte al 
Organizației Centrale a Sindicatelor 
din Indonezia 
tat a) clasei 
ziene. care a 
tate neobosită 
tereselor vitale ale oamenilor mun
cii, pentru independența țării, îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neoeolonialismului, pentru 
democrație, pace și progres social.

Profiirnl nel’niștiți de soarta tu
turor militanților progresiști și pa
trioți indonezieni închiși și condam
nați, dînd expresie sentimentelor de 
simpatie și solidaritate ale oameni
lor muncii din țara noastră, ale sin
dicatelor din România față de clasa 
muncitoare și întregul popor indo
nezian. vă cerem să faceți uz de 
întreaga dv Influență pentru a fi 
cruțată viața lui Njono și a celor
lalți militanți și patrioți indone 
zieni condamnați, să înceteze actele 
de represiune și teroare, să fie re
stabilite și respectate libertățile de
mocratice și drepturile fundamen
tale ale omului în Indonezia.

unui me- 
Suharto, 
Republi- 
spune i

Socialiste România, repre- 
ai sindicatelor din țara 
întruniți într-o adunare 
își exprimă profunda în-

(S.O.B.S L), fiu devo- 
muncitoare indone- 
desfășurat o activi 
pentru apărarea in

Nr. ort.
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

cistigătoare

Procentele 
de cîștig

1 999 250«/o
2 407 20O0/o
3 354 100O/,
4 872 505/o
5 256 25i>/n
6 888 250/n
7 113 25’/o
8 298 250/„
9 157 25%

10 067 25»/,
11 416 250/,
12 119 250/n
13 686 250/„
14 281 25o/„
15 946 25»/,

Calcularea si înscrierea cîstigurilor 
în librete se fac de către casele ra
ionale (orășenești) de economii, după 
normele stabilite prin regulament.

DE LA ADAS

deAdministrația Asigurărilor 
Stat anunță că la tragerea de amor
tizare a asigurărilor mixte de per
soane, din septembrie 1967, au ie
șit următoarele opt combinații de 
litere:

1) II. J. W. 2) Z. E. Z. 3) W. K. S.
4) O. G. W. 5) F. S. L. 6) F. T. C.
7) H. Y. L. 8) G. J. Y.

Toți asigurații care au polițele în 
vigoare și au înscrise în ele, în or
dinea ieșirii la tragere, una sau 
mai multe din aceste combinații, 
se vor prezenta la inspectoratele 
ADAS pentru a-și primi sumele 
|uvenit®,

Sîmbătă s-au încheiat, la Bucu
rești, lucrările primului Congres 
național de cardiologie, care a reu
nit academicieni, profesori univer
sitari, cercetători și cadre medi
cale din întreaga țară, precum și 
specialiști de renume din nume
roase țări.

Timp de patru zile, oameni de 
știință români și străini au dezbă
tut peste 100 de referate și comu
nicări științifice, analizînd proble
mele actuale ale cercetării fun
damentale și aplicative în trata
mentul privitor la tulburările de 
ritm și funcționare ale inimii, tul
burările endocrine în etiologia și 
evoluția bolilor cardiovasculare, In
tervenții de chirurgie generală la 
bolnavii de inimă.

în cuvîntul rostit la închiderea 
lucrărilor congresului, acad. prof. 
C.C. Iliescu a relevat cu satisfac-

ție că dezbaterile și-au atins pe 
deplin scopul prin prezentarea cri
tică a cunoștințelor teoretice și 
practice asupra temelor de pe or
dinea de zi. „împreună cu distinșii 
colegi de peste hotare, a spus el, 
am lămurit în reuniunea de la 
București o seamă de probleme în 
domeniul cardiologiei și în core
lația dintre cardiologie și alte spe
cialități. Ne-a preocupat ideea de 
a realiza o concepție unitară asu
pra patologiei, prevenirii și tera
piei afecțiunilor cardiovasculare. 
Concluziile primului nostru con
gres de acest fel constituie pentru 
cardiologi un prețios îndreptar în 
activitatea lor curativo-profilacti- 
că, iar pentru cercetători deschid 
noi orizonturi de investigații știin
țifice".

(Agerpres)

Acad. BASIL TEODORESCU
în ziua de 29 septembrie a înce

tat din viață profesorul dr. Basil 
Teodorescu, membru al Academiei 
Republicii Socialiste România, om 
de știință emerit.

Născut în 1891, Basil Teodorescu 
și-a făcut studiile medicale la Pa
ris, unde își ia doctoratul în anul 
1925, funcționînd ca intern și ex
tern, prin concurs, apoi șef de cli
nică. O dată cu numirea sa la 
conducerea clinicii de medicină 
internă de la Spitalul Colțea s-a 
formal aici un centru de cardiolo
gie, iar prof. B. Teodorescu s-a nu
mărat printre întemeietorii școlii 
românești de cardiologie.

Personalitatea sa s-a afirmat atît 
:>e plan didactic, contribuind la 
formarea a numeroase generații de 
medici, cît și pe plan științific ; a 
elaborat împreună cu colaborato
rii săi primul tratat de cardiologie 
în limba română, numeroase studii 
în care a adus contribuții originale 
asupra insuficienței coronariene, 
aspectelor patogenice și terapeutice 
ale sindromului de iminență de in
farct etc.

Prof. Basil Teodorescu a fost 
membru al Academiei Republicii 
Socialiste România, membru al A-

dis- 
So-

fost

cademiei naționale de medicină din 
Paris și al altor instituții științifi
ce, iar în 1965 i s-a conferit titlul 
de laureat al Academiei naționale 
de medicină din Paris.

Pentru meritele sale a fost 
tins cu ordine ale Republicii 
cialiste România.

Profesorul B. Teodorescu a
un exemplu în activitatea didactică 
și științifică, a manifestat perma
nent preocupare pentru pregătirea 
de cadre medicale, pentru proble
mele de ocro+ire a sănătății.

Prin încetarea sa din viață, învă- 
țămîntul medical șl știința româ
nească încearcă o grea pierdere. 
Cei care) l-au cunoscut vor păstra 
vie amintirea profesorului Basil 
Teodorescu.

Prezidiul Academiei Republicii 
Socialiste România ; 

Ministerul învățămîntului;
Ministerul Sănătății și Prevederilor 

Sociale

înmormîntarea va avea loc la 
Cimitirul catolic din Șoseaua Ol
teniței, în ziua de 1 octombrie 1967, 
ora 16.

ȘTIRI SPORTIVE
• LA „EUROPENELE" DE BAS

CHET, ROMÂNIA — BELGIA 77—74. 
In a treia zi a campionatelor euro
pene masculine de baschet, echipa 
României a întîlnit la Helsinki se
lecționata Belgiei. După un joc echi
librat, baschetbaliștii români au ieșit, 
învingători cu scorul de 77—74 
(45—39). Alte rezultate: grupa A: Iugo
slavia — Olanda 9?—46 (46—17); gru
pa B: Franța — R. D. Germană 
68—56 (40—29); U.R.S.S. — Ungaria 
85—54 (44—23).

• PROBELE DISPUTATE IN CEA 
DE-A DOUA ZI
BALCANICE DE ATLETISM DE LA 
ISTAMBUL s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: feminin: lungime: 
Viorica Viscopoleanu (România) 
6,20 m; greutate: Hristova (Bulgaria) 
16,71 m; 200 m plat: Liubej 
slavia) 26”; masculin: 800 m: 
(Bulgaria) 1’51” 9/10; 1 500 m: 
(Bulgaria) 3’49” 6/10; 3 000 m 
cole: Jelev (Bulgaria) 8’44’ 4/10; lun
gime: Petar (Bulgaria) 7,51 m; su
liță: Pavlov (Bulgaria) 73,74 m; de
catlon: Kurt Socol (România) 6913 
puncte; ștafeta 4x100 m: Bulgaria 
41” 5/10. In clasamentul pe echipe, 
la feminin conduce România cu 54 
puncte, urmată de Bulgaria 41 punc
te, Iugoslavia 27 puncte, Grecia 3 
puncte. La masculin pe primul loc 
se află Bulgaria cu 98 puncte, ur
mată de România 93 puncte, Iugo
slavia 65 puncte.

A JOCURILOR

(Iugo- 
Valcev 
Calcev
obsta-

• FINAL DRAMATIC IN „TUR
NEUL CANDIDATELOR". — La Su- 
botica, în turneul candidatelor la 
titlul mondial de șah, s-au disputat 
partidele întrerupte. Fruntașa clasa
mentului, Tereza Stadler, a suferit o

nouă înfrîngere, pierzînd la Alia 
Kușnir, partida întreruptă din runda 
a 14-a, și a remizat cu Kozlovska. în 
urma acestor rezultate, Stadler, care 
la un moment dat conducea cu un 
avans de 2 puncte, a fost ajunsă și 
împarte în prezent primul loc în cla
sament cu Kușnir — ambele cu cite 
11,5 puncte. Urmeață Zatulovska, 
Kozlovska cu 10 pu cte (1), Kislova 
10 puncte, Nicolau, AJedelkovici 9,5 
puncte etc.

Sîmbătă a părăsit Capitala, ple- 
cînd la Tokio, Ștefan Enache, vi
cepreședinte al Oficiului Național 
de Turism, pentru a participa la 
a ,XX-a adunare generală a Uniu
nii Internaționale a Organismelor 
Oficiale de Turism, care se ține in
tre 2

• BENVENUTI NU MAI ESTE 
CAMPION MONDIAL. Pe „Shea sta
dium" din New York s-a disputat 
meciul pentru titlwl mondial de box 
la categoria mijlocie între negrul a- 
merican Emile Griffith și italianul 
Nino Benvenuti. După cum se știe, 
în luna aprilie,

• să-1 deposedeze 
Square Garden) 
aceasta însă, pu 
dicapat de o co 
pierdut la pune 
prize, în care G

Benvenuti a reușit 
f e titlu (la Madison 

e Griffith. De data 
listul italian, han- 
izie la abdomen, a 
un meci de 15 re- 
flth a fost superior.

INTERNAȚIONA-MECIURI
LE DE RUGBS : cunoscuta echi
pă franceză de rvjgbi A.S. Bezi
ers evoluează astăzf ân Capitală, 
întîlnind formația Dina,mo Bucu
rești. O altă partidă internațio
nală amicală este program ată 
tot astăzi, pe Stadionul Tineretu
lui, la ora 13 : Construcții Bucu - 
rești (cat. B) — Czamy Bytom 
(Polonia).

CUPLAJ FOTBALISTIC PE 
Stadionul „23 August", ora 13,45: 
Dinamo București — U.T. Arad ; 
ora 15,30 : Steaua București — 
Universitatea Craiova.

și 12 octombrie.
★

Casa Centrală a Armatei a 
loc sîmbătă la amiază o adu- 
festivă consacrată aniversării 
de ani de la apariția revistei

La 
avut 
nare 
a 20 
„Viața militară".

Au participat generali și ofițeri 
ai forțelor noastre armate, redac
tori ai presei militare, colaboratori 
ai revistei. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 2, 3 și 4 octombrie. In țară : 
vremea va fi în general fru
moasă la începutul intervalului, 
apoi devine ușor instabilă, în- 
cepînd din nord-vestul țării. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea 
ploi locale în Transilvania și 
nordul Moldovei și izolate în 
rest. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 4 și 14 grade, iar 
maximele între 16 și 26 grade. 
Ceață slabă seara și dimineața. 
In București : vremea va fi in 
general frumoasă cu cerul va
riabil. Vînt slab pipă la potri
vit. Temperatura în creștere 
ușoară. Ceată slabă dimineața.

Se împlinesc astăzi 18 ani de la proclamarea 
Republicii Populare Chineze — eveniment me
morabil, care a marcat un moment de răscruce 
în istoria și destinele poporului chinez.

Victoria revoluției și proclamarea R. P. Chineze, 
încununînd lupta îndelungată și plină de sa
crificii dusă de poporul chinez, sub conducerea 
partidului său comunist, pentru răsturnarea ve
chiului regim reacționar, înfrîngerea dominației 
imperialismului și instaurarea puterii populare, 
au inaugurat o eră nouă în viața Chinei, au dat 
o lovitură puternică pozițiilor imperialismului în 
Asia și în lume, au contribuit la schimbarea ra
portului de forțe pe plan mondial în favoarea 
socialismului și a mișcării de eliberare a po
poarelor, au constituit un eveniment de mare în
semnătate al lumii contemporane.

în țara noastră, lupta eroică a poporului 
chinez, desfășurată timp de peste 20 de ani, a 
fost urmărită cu viu interes și s-a bucurat de 
simpatia profundă și solidaritatea comuniștilor, 
a oamenilor muncii. Realizările dobîndite de po
porul chinez după proclamarea R. P. Chineze în 
construcția socialismului sînt privite de poporul 
român ou sentimente frățești.

Cu hărnicia și energia creatoare ce-i sînt 
proprii, poporul chinez, sub conducerea Partidu
lui Comunist Chinez, și-a transformat țara în- 
tr-un puternic stat socialist, pe ale cărui întin
deri forțele de producție s-au dezvoltat puternic. 
Succesele industrializării socialiste s-au materia
lizat în sutele de uzine, fabrici, hidrocentrale, 
șantiere apărute pe tot cuprinsul țării, în crearea 
și dezvoltarea unui șir de ramuri industriale de 
bază. Mașini-unelte de o mare varietate, ma
șini agricole, automobile, generatoare electrice, 
avioane, nave fluviale și maritime, utilaje Și in
stalații industriale de mari proporții — pe care 
China nu le producea în trecut — sînt acum 
proiectate și executate în țară. Realizări strălu
cite au fost înregistrate în diferite domenii ale 
științei și tehnicii. Reorganizarea pe baze noi, so
cialiste, a agriculturii a determinat mari schim
bări constructive în viața satului. Fertilizarea 
unor zone întinse prin lucrări de hidroameliorații

Cuvintare la posturile 

de radio și televiziune
Cu prilejul celei de-a XVIII-a 

aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Chineze 
la București, Li Bin, a rostit sîm
bătă seara o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

O imagine a Rafinăriei de la
Tacin

_______________________ I

•'igare de o amploare fără precedent — care 
au i-qblînzit și supus voinței omului fluvii ce 
timp u, milenii au constituit surse de calamități 
7" șprițul acordat de stat în mașini agricole, 
ingrășămnte chimice, cadre de specialiști etc. au 
crest conoțjj pentru sporirea continuă a pro- 

agriioie. Concomitent cu realizările do- 
Dincir* țn dezvoltarea economiei/a crescut con- 
tinu'u riyelul dt trai al oamenilor muncii.

victor^ revoluției chineze, ca și succesele ob
ținute in (șonstrucția socialistă, sînt o contribuție 
de seama ^întărirea forței socialismului în lume, la cauza pa<n șj < . • -
bucură din in^ 
poporul chinez- 
în opera u v.i..Uun» um

Deși situate lamarj distanțe geografice unul 
de altul, popoareltromân sj cbinez sînt animate 
reciproc de adinei s>tjmente de priet£ 
găsesc o elocventa Gresie în relațiile de prie- 
Ac^te braT:tedintre tMe n^e’Aceste _ relații, pazate pe comun al
construirii socialismului, ,e r reciproc, pe
principiile mternaționalisi.^ psocia]ist Pse ni'a. 
tenalizează m legaturile ec • no]j’tirf, 
turale, tehnico-științifice ceîf dou^’ țări
în vizite reciproce și contacte ,. • ,și de stat. Dînd o foaltă preț^^o?  ̂
prietenie și colaborare dintre > ubl>a Socia. 
listă Romania și Republica Pe,., - ' rhîno-
ză, dintre Partidul Comunist Roni. . pa,.Hdn/ 
Comunist Chinez, poporul nostru exnr;ma 
convingerea că acestea se vor dezvoi 
în folosul reciproc, în interesul cauzec° , 
mului și păcii în lume.

Republica Socialistă România a milita^. . 
litează pentru restabilirea drepturilor legitr.™,1' 
Republicii Populare Chineze la O.N.U., relu® £ 
că ignorarea acestei cerințe nu poate decîvr 
dăuneze soluționării marilor probleme ale viG 
internaționale contemporane.

De ziua sărbătorii naționale a R. P. Chineze, 
poporul român transmite poporului chinez un 
cald salut frățesc și îi urează din adîncul inimii 
să obțină noi și mari succese în construcția so
cialistă, în înflorirea continuă a patriei sale.

și progresului. Poporul român se 
îă de marile victorii repurtate de 

toate domeniile vieții sociale, 
de eainare a orîn{țuirii noi.

/'mari distanțe geografice unul

%

Timp de aproape o lună 
am vizitat Republica Popu
lară Chineză. Am mers în 
diferite orașe și sate; am 
văzut importante realizări 
obținute în industrie și agri
cultură, schimbările înnoi
toare care au avut loc în 
viața oamenilor, rezultatele 
dobîndite în ridicarea ni
velului lor de trai.

Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii, cu ajutorul oa
menilor de știință, au reușit, 
într-un timp scurt, să ob
țină mari realizări în indus
trializarea socialistă a țării. 
Printr-o muncă tenace, ță
ranii au transformat dealuri
le pleșuve în ogoare și livezi 
roditoare. Pentru âsta au 
dislocat stînci de granit, au 
cărat cu coșul pămînt fertil 
din alte locuri și pe el cul
tivă cereale, legume și 
pomi fructiferi. Au săpat ca
nale pe cîmpii, lacuri de a- 
cumulare în munți și pe co
line și cu ajutorul apei irigă 
cea mai mare parte din te
renurile destinate agricul
turii.

Capitala țării sinteti
zează marile schimbări care 
au avut loc în China în 
anii construcției socialiste. 
Pekinul datează ca așezare 
omenească de 3 000 de 
ani, iar capitală a devenit 
în anul 1263. Secole de-a 
rîndul însă a fost un simplu 
orășel, cu străzi înguste și 
case mici. Singurele clădiri 
mari erau palatul imperial, 
pagodele și templele.

Despre o dezvoltare eco
nomică a Pekinului în ade
văratul înțeles al cuvîntului 
nu se putea vorbi. Cele câ
teva întreprinderi ale indus
triei ușoare și alimentare 
existente pînă la eliberare 
erau slab utilate, în ele se 
lucra rudimentar. O puz
derie de ateliere împînzea 
orașul de la un capăt la 
altul. în anii puterii popu
lare Pekinul a devenit un 
important centru economic 
și științific al țării. De pe 
acoperișul hotelului „Pe
kin", clădire modernă și 
impunătoare. vezi pînă 
departe coșurile fabricilor

și uzinelor din care zi și 
noapte se înalță spre cer 
un fum alburiu.

Locul micilor ateliere a 
fost luat de întreprinderi 
mari cu hale spațioase do
tate cu tehnică modernă. 
Industria metalurgică, cons
tructoare de mașini și elec
trotehnică predomină în 
economia orașului. Astăzi la 
Pekin se realizează o gamă 
largă de produse: mașini au
tomate de alezat și rectificat, 
strunguri, raboteze, freze, 
utilaje pentru industria me
talurgică, minieră. în ulti
mii ani fabricile de utilaj 
electrotehnic au produs un 
mare număr de instalații 
pentru automatizarea proce
selor de producție în indus
trie și telecomunicații.

Printre marile obiective 
industriale construite în Pe

deri din oraș, gazdele noas
tre ne-au invitat să vizităm 
Uzina de mașini unelte 
nr. 2. Aici am aflat lucruri 
interesante despre dezvolta
rea întreprinderii. în anul 
1949, anul proclamării R.P. 
Chineze, aci funcționa 
un simplu atelier de repa
rat arme cu circa 100 de 
muncitori. Acum, în locul 
vechilor barăci se înalță 
hale mari, luminoase, unde 
lucrează peste 2 700 de sa
lariați. Ei produc în prezent 
diferite tipuri de mașini de 
alezat și rectificat, de înaltă 
tehnicitate.

— Nu a fost ușor să par
curgem acest drum — ne-a 
spus tehnicianul Țo Cin-țîn 
din conducerea uzinei. 
Cînd am început să produ
cem mașini unelte nu aveam

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

kin se numără Combinatul 
cocso-chimic, care produce 
anual peste 1000 000 tone 
cocs metalurgic, mai mult 
de 50 000 de tone rășini fe- 
nolice, importante cantități 
de benzen brut, sulfat de 
amoniu și alte sortimente. 
Pe bulevardul principal, ce 
străbate orașul de la est la 
vest, se înalță impunătoarea 
clădire a Uzinei construc
toare de mașini nr. 1. Ha
lele ei se întind pe zeci de 
hectare. Cei peste 5 000 
de salariați au condiții bune 
de lucru. Utilajele cu 
care este dotată uzina sînt 
moderne și de înaltă teh
nicitate. Principalele secții, 
unde procesul de producție 
o cere, sînt prevăzute cu 
instalații pentru aer condi
ționat ; temperatura se men
ține constantă, la 18—20 de 
grade atît vara, cînd la Pe
kin căldura depășește 35 de 
grade, cît și iarna, cînd 
scade la minus 20—25 de 
grade.

După ce ne-au relatat 
unele aspecte din activita
tea principalelor întreprin

utilaje, nu aveam cadre spe
cializate, nu aveam expe
riență. Trebuia să dăm un 
examen greu, dar prin
tr-o muncă perseverentă, se 
poate spune că l-am tre
cut cu succes, etapă cu 
etapă. în 1953 am rea
lizat primele strunguri. Cu 
ele am început să utilăm 
secțiile. Nu erau moderne, 
dar ne făceam treaba cu 
ele. în 1956 am început să 
le perfecționăm. în 1958 
am renunțat la producerea 
de strunguri și ne-am pro
filat pe mașini de alezat. 
Din anul 1960 producem 
mașini de alezat și rectificat 
automate. După cum ve
deți, deși istoricul fabricii 
noastre este scurt, iar dru
mul parcurs a fost plin de 
obstacole, acum avem cu 
ce ne prezenta, avem ce ară
ta și poporului nostru și 
oaspeților străini care ne 
vizitează uzina.

După cele relatate ne-am 
continuat vizita prin uzină. 
Primul popas l-am făcut la 
secția nr, 7. montaj. Aici

domnește o ordine exem
plară. Instalațiile pentru aer 
condiționat, ventilatoarele 
care absorb din încă
peri chiar și cele mai mici 
firicele de praf fac să se 
lucreze ca într-un laborator. 
Cît de mult se păstrează 
aici curățenia, am aflat 
încă înainte de a intra în 
secție, cînd am fost poftiți 
să ne scoatem pantofii și să 
ne încălțăm cu papuci con
fecționați din material plas
tic. Am văzut în această 
secție oameni minunați care 
lucrau cu multă migală și 
pricepere.

La strungărie am făcut cu
noștință cu Șin Cian-jo, un 
tînăr de 18 ani. El a făcut 
școala profesională în uzină, 
iar după aceea timp de doi 
ani a urmat un curs seral de 
specializare. Cunoștințele a- 
cumulate l-au ajutat să-și 
însușească bine tainele 
meseriei. Acum este cel mai 
bun strungar din secție. 
Este fruntaș în producție și 
realizează numai produse de 
înaltă calitate. Dar el nu e 
singurul. Peste 85 la sută 
din salariații uzinei sînt ti
neri de 16—20 de ani. Mai 
mult de 1500 dintre ei au 
fost calificați la școala pro
fesională și la cursurile de 
specializare din fabrică. 
Acum ei reușesc să mînu- 
iască cu pricepere mașinile 
modeme.

Spiritul inventiv al mun
citorilor, inginerilor și tehni
cienilor din uzină este a- 
preciabil. Mișcarea de in
venții, inovații și raționali
zări a căpătat proporții de 
masă. în decursul anilor 
s-au aplicat în procesul de 
producție mii de inovații 
care au contribuit la perfec
ționarea mașinilor-unelte 
produse de uzină, ele deve
nind cunoscute și căutate 
în alte centre industriale 
ale Chinei populare.

în Pekin, ca și în toate 
locurile prin care am trecut, 
ne-au impresionat talentul, 
hărnicia și energia inepuiza
bilă a poporului chinez, con
structor al socialismului.

Spiridon STANEI»



viața internațională
Alte cuvîntări 0 victorie a opiniei publice A 18-a aniversare a proclamării

Arrabal 
achitat

R. P. Chineze

Accent pe problem» relațiilor dintre 
fările in curs de dezvoltare și țările 

industrializate
NFW YORK 30 _  Trimisul speod Agerpres, Romulus Căplescu,

transmite : In ședința plenară de virări după-amiază a Adunării Gene
rale a O.N.U. au luat cuvintul repr^ntanții Salvadorului, Sierrei Leone 
și Boliviei. In cuvîntul lor, ei au p* accentulpeproblema relațiilor dintre 
țările in curs de dezvoltare și țărilAndustrializate.

Ministrul afacerilor externe al
Salvadorului, Martinez Moren* 
subliniat că „pentru prima o£j“‘ 
crările acestei Adunări sînt>°n°“' 
se de reprezentantul uneu?r’ 
Europa răsăriteană", exp/nm u"'1’ 
totodată, satisfacția p
că „această înaltă cinr.r v4”e/ nui exponent al pctel Româ' 
niei“.

El a declarat dlntțre
țările dezvoltate 1 stat?1? .mlC1 în 
curs de dezvolt e ae ^fringe ne- 

/cestora din urmă, 
£. Lxxdnor greutăți socialcare fac față . ° . L. .
economice / mal marL E1 a sub' 
liniai- în *od deosebit pierderile 

care ’ suP°rta aceste țări ex- 
nnrfator6 de materii prime, între 
care ^'Salvadorul, în comerțul cu 
ț -5«le industrializate.
VjJlie Leigh, vicepreședinte al 

jozsiliului național al reformei, 
c,nducătorul delegației Sierrei Leo

ne, a declarat: „Alegerea repre
zentantului unei țări socialiste ca 
președinte al Adunării constituie o 
expresie a principiului coexistenței 
pașnice și o recunoaștere a merite
lor politicii externe a României, 
care de-a lungul întregii ei prezen
țe la Națiunile Unite și-a adus o 
contribuție însemnată la promova
rea păcii și progresului". Vorbito
rul s-a referit apoi la necesitatea 
lichidării dominației coloniale și a 
condamnării politicii rasiste. Gu
vernul meu, a spus el, consideră 
că populației din teritoriile africa-

vi-

ne aflate sub dominație portugheză 
trebuie să i se dea șansa de a-și 
exercita liber dreptul la autode
terminare și independență.

Ministrul de externe al B oliviei, 
Walter Guevara Arze, și-a expri
mat, de asemenea, neliniștea față 
de creșterea decalajului dintre ță
rile industrializate și cele în curs 
de dezvoltare.

★
Președintele oelei de-a XXII-a 

sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., Corneliu Mănescu, a 
participat sîmbătă la un dejun ofe
rit în cinstea sa de Maurice Couve 
de Murville, ministrui . afacerilor 
externe al Franței. Au mai luat 
parte Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, condu
cătorul delegației române la actua
la sesiune, Gheorghe Diaconescu, 
reprezentantul permanent al Româ
niei la O.N.U., și Maria Groza,
cepreședintă a Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia — membri ai delegației. Au 
fost de față Armand Berard, re
prezentant permanent al Franței la 
O.N.U., membri ai delegației fran
ceze și alte persoane oficiale. Deju
nul s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă și cordială.

★

în cursul zilei de vineri, Mircea 
Malița, conducătorul delegației ro
mâne la sesiunea Adunării Genera
le a O.N.U., a avut o întrevedere cu 
James Nyamweya, ministru de stat 
pe lîngă cancelaria prezidențială, 
conducătorul delegației Kenyei la 
prezenta sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. La întrevedere a par
ticipat Cornel Burtică, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Roma, membru al delegației ro
mâne.

Au fost discutate probleme ale 
sesiunii și alte probleme de interes 
comun.

MADRID 30 (Agerpres). — Tribunalul 
ordinii publice din Madrid a hotărîi 
vineri seara achitarea cunoscutului scrii
tor spaniol Fernando Arrabal, acuzat de 
a fi adus injurii statului și bisericii spa
niole. Arrabal, care se afla în libertate 
provizorie, urmează să se reîntoarcă la 
Paris, unde locuia înainte de a fi în
chis. In cursul procesului, numeroși 
scriitori, poeți și profesori universitari 
spanioli, citafi ca martori ai apărării, au 
adus elogii activității scriitorului spaniol, 
împotriva arestării și condamnării iui 
Arrabal s-au pronunțat, de asemenea, 
numeroși oameni de cultură din alte 
țări.

RECEPȚIE LA PEKIN

Sărbătoarea 
independenței Nigeriei

PEKIN 30. — Corespondentul
Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
în seara zilei de 30 septembrie, cu 
prilejul celei de-a 18-a aniversări 
a proclamării Republicii, Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, a oferit în marea 
sală a reprezentanților populari 
din întreaga Chină o recepție. La 
recepție au luat parte conducători 
de partid și de stat chinezi, dele
gații de partid și guvernamentale 
sosite la Pekin cu prilejul sărbăto-

rii naționale, precum și alți oaspeți 
aflați în R. P. Chineză. Au mai 
participat șefi ai misiunilor diplo
matice, membri ai corpului diplo
matic acreditați la Pekin, ziariști. 
A participat și delegația Institu
tului român de relații culturale cu 
străinătatea condusă de Alecu 
Costică, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
care se află într-o vizită de prie
tenie în R. P. Chineză.

La recepție premierul Ciu En- 
lai a rostit o cuvîntare.

După ultimele raiduri
aeriene asupra R. D. Vietnam

Conferință de presă la Hanoi
HANOI 30 (Agerpres). — La Ha

noi a avut loc o conferință de pre
să organizată de Comisia de an
chetă a R. D. Vietnam pentru cer
cetarea crimelor de război comise 
de imperialiștii americani, 
drul căreia 
sificarea în 
lor aeriene 
ale R. D. 
orașul și portul Haifong.

Vicepreședintele Comitetului ad
ministrativ al orașului Haifong, 
Pham Gia Tua, a citat numeroase 
exemple din care rezultă că în ul
timele săptămîni avioane ale 
S.U.A. au bombardat și mitraliat 
toate cele trei cartiere ale orașului, 
împrejurimile acestuia, instituții 
sanitare, școli, pagode, clădiri pu
blice. începînd cu luna mai 
1967, aviația S.U.A. a atacat siste
matic întreprinderi și portul Hai
fong, aducînd prejudicii chiar și 
unor nave sub pavilion străin.

în ca- 
a fost denunțată inten- 
ultimul timp a raiduri- 
împotriva unor regiuni 
Vietnam, printre care

Pham Gia Tua a relevat că apă
rătorii Haifongului au cauzat pier
deri grele agresorilor, doborînd 
deasupra orașului 143 de avioane. 
Datorită apărării antiaeriene efica
ce, a spus el, pierderile umane și 
materiale au fost reduse la mini
mum, iar activitatea și viața în 
oraș revin la normal după fiecare 
raid american.

Ministrul de externe canadian, 
Paul Martin, a declarat vineri în 
Camera Comunelor că „guver
nul canadian a recomandat căl
duros încetarea bombardamente
lor americane asupra Vietnamu
lui de nord". întrebat dacă 
consideră această recomandare 
ca un apel adresat Statelor Uni
te de a înceta bombardamentele 
asupra R. D. Vietnam fără alte 
condiții, el a răspuns : „Da, fără 
nici un echivoc".

Vizita tovarășului
s

Stare de tensiune la Saigon
SAIGON 30 (Agerpres). — Sîm

bătă dimineața, în Adunarea Na
țională sud-vietnameză au început 
dezbaterile asupra validității „ale
gerilor prezidențiale", de la 3 sep
tembrie. Corespondenții agențiilor 
occidentale de presă au semnalat 
sîmbătă dimineața o stare de ten
siune pronunțată la Saigon. Mem
brilor comitetului electoral al A- 
dunării Naționale, autori ai unui 
raport în care alegerile din 3 sep
tembrie sînt calificate drept frau
duloase, li s-au alăturat alți 16

deputați, printre care și președin
tele Adunării Naționale, Phan 
Khac Suu. Pînă sîmbătă seara 
deputății nu au ajuns la o hotă- 
rîre asupra validității rezultatelor 
alegerilor. în consecință, a fost ho- 
tărîtă convocarea unei noi ședințe 
a adunării pentru duminică dimi
neața, ora 9 (ora locală).

In tot cursul zilei de sîmbătă, 
pe străzile Saigonului au avut loc 
manifestații ale studenților și ale 
budiștilor care cer organizarea u- 
nor noi alegeri.

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 
Maxim Berghianu, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, 
care se află în fruntea unei dele
gații în R. P. Ungară, a fost pri
mit de Matyas Timar, vicepre
ședinte al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar. La 
primire au fost prezenți Imre 
Părdi, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării din R. P. Un
gară, și Dumitru Turcuș, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Budapesta.

în aceeași zi, Imre 
o masă în cinstea 
mâni, la care a 
Miklos Ajtai, vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, Erdely Ka- 
roly, adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai conducerii 
C.S.P. din R. P. Ungară.

Maxim Berghianu și Imre Părdi 
au toastat pentru prietenia dintre 
poporul român și poporul ungar, 
pentru dezvoltarea colaborării mul
tilaterale dintre cele două țări.

Părdi a oferit 
oaspeților ro- 
participat și

Astăzi se împlinesc șapte ani 
de la proclamarea independenței 
Nigeriei. La 1 octombrie 1960, cea 
mai mare țară de pe continentul 
african, cu o populație de 55 mili
oane de locuitori și un teritoriu de 
966 678 kmp, a reușit să înlăture 
de pe frontispiciul existenței sale 
însemnele colonialismului, care a 
încătușat demnitatea și libertatea 
acestui popor timp de un secol. 
Pentru prima dată Nigeria a in
staurat o ordine constituțională. 
Dar noua constituție prevedea ră- 
mînerea în continuare a țării în 
cadrul Commonwealth-ului brita
nic cu statut de dominion, fiind 
condusă de un guvernator general 
numit de coroana britanică. A 
trebuit să mai treacă încă trei ani 
pentru ca, la 1 octombrie 1963, Ni
geria să devină republică.

După cucerirea independenței, 
în fața tînărului stat nigerian s-au 
ridicat probleme complexe care 
cereau o rezolvare grabnică. Un 
secol de dominație colonială a lă
sat urme adînci pe plan economic, 
social și politic. Măsurile preco
nizate de noul guvern al republi
cii urmăreau dezvoltarea produc
ției industriale și agricole, crește
rea nivelului de trai al poporului, 
rezolvarea problemei analfabetis
mului. Planul economic pe perioa
da 1962—1968 punea accent pe 
creșterea ponderii investițiilor și 
concentrarea lor în sectoarele di
rect productive, reutilarea unora 
dintre fabricile existente, amena
jarea de dispensare și spitale, 
construirea de școli și universități. 
S-a construit o mare rafinărie de 
petrol, s-a lărgit capacitatea de 
producție a unor fabrici de ciment 
și textile, s-au construit peste 800 
de școli secundare și mai multe 
universități și colegii superioare, 
cum sînt cele de la Zaria, Lagos, 
Nsoukka.

Dominația marilor monopoluri 
străine, îndeosebi americana și 
engleze, care controlează o 
mare parte din resursele foar
te bogate de petrol, colombit, 
cositor, cărbune, aur, cupru și u- 
leiuri vegetale, a constituit o frî- 
nă în calea consolidării politice și 
economice a tînărului stat. Ca ur
mare a manevrelor monopolurilor, 
au fost întreținute și adîncite 
vechi disensiuni tribale generate 
de colonialism, precum și tendin
țele secesioniste ale unor regiuni. 
Toate acestea au făcut ca la ora 
actuală poporul nigerian să fie 
angajat într-un conflict intern 
sîngeros.

Prietenii poporului nigerian 
speră în încheierea cît mai grab
nică a acestui conflict. Ei sînt 
convinși că poporul nigerian va 
ști să-și reglementeze problemele 
sale naționale. Ca toate popoarele 
lumii, el are dreptul inalienabil de 
a-și hotărî singur soarta și forma 
organizării sale interne, fără nici 
un fel de amestec străin.

Pe plan extern, Nigeria mili
tează pentru dezvoltarea de rela
ții prietenești și de colaborare cu 
statele africane, cu toate po
poarele lumii. între Republica 
Socialistă România și Nigeria se 
dezvoltă relații de prietenie și co
laborare, în interesul celor două 
țări și popoare. între țările noas
tre s-au stabilit, de anul trecut, 
relații diplomatice la rang de am
basadă.

Cu prilejul Zilei naționale a Ni
geriei, poporul român urează po
porului nigerian să-și îndeplinea
scă înaltele sale deziderate de uni
tate națională, pentru consolidarea 
independenței țării, pentru asigu
rarea cadrului în care să-și poată 
dedica toate forțele progresului 
patriei.

30 de ani de la înființarea P. C, din Croația

Ședință festivă la Zagreb

SOFIA 30 (Agerpres). — La 30 sep
tembrie, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Sofia, loan Bel- 
dean, și directorul Pavilionului româ
nesc la Tîrgul internațional de mostre 
de la Plovdiv din R. P. Bulgaria, Radu 
Hristodorescu, au oferit în pavilionul 
țării noastre un cocteil cu ocazia zi
lei României la tîrg.

Au participat Pencio Kubadinski, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Gheorghi Pavlov, ministrul chimiei și 
metalurgiei, Mart Ivanov, ministrul 
construcțiilor de mașini, Atanas Di
mitrov, ministrul industriei alimenta
re, Ivan Popov, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe, Ivan Golomeev, 
locțiitor al ministrului comerțului ex
terior, și alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Sofia, directori de pavilioane, zariști 
bulgari și străini.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

O CUVINTARE 
A PREȘEDINTELUI JOHNSON

LENINGRAD 30. — Cores
pondentul Agerpres, N. Cristo- 
loveanu, transmite: La Galeria 
„Petrovskaia" din cadrul Er
mitajului s-a deschis o expo
ziție de pictură și sculptură 
contemporană românească.

La vernisajul expoziției au 
luat cuvîntul V. A. Suslov, di
rector adjunct al Ermitajului, 
și pictorul H. Coriolan.

Expoziția se bucură de un 
deosebit succes.

★
COPENHAGA 30 (Agerpres). 

Sîmbătă in sala Kunstforenin- 
gen din Copenhaga a avut loc 
vernisajul expoziției „Ion Țu
culescu",

In cuvîntul său, rostit cu a- 
cest prilej, ministrul culturii 
din Danemarca, doamna Bodil 
Koch, a salutat cu bucurie pre
zența operei lui Țuculescu în 
Danemarca, subliniind că deși 
lucrările pictorului român sînt 
puțin cunoscute în această țară 
ele se vor bucura de succes, 
deoarece Țuculescu a fost un 
artist fin și interesant. Am
basadorul Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Ploeștea- 
nu, în cuvîntul său, a subliniat 
importanța schimburilor cul
turale pentru cunoașterea și 
apropierea între popoare.

agențiile de presă transmit

BELGRAD 30. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : La Zagreb a avut loc ședin
ța festivă cu prilejul împlinirii a 
30 de ani de la înființarea Parti
dului Comunist din Croația. La 
ședință au participat I. B. Tito, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, și alți conducători 
de partid și de stat.

Ședința a fost deschisă de Vla
dimir Bakarici, președintele Comi
tetului Central al Uniunii Comu

niștilor din Croația, care a vorbit 
despre drumul parcurs de Partidul 
Comunist din Croația de la înfiin
țare și pînă în prezent. Luînd 
cuvîntul I. B. Tito a evocat prin
cipalele momente din lupta parti
dului comunist pentru eliberarea 
țării de sub jugul fascist. în con
tinuare, președintele C.C. al U.cL 
s-a referit la viitorul congres al 
U.C.I. și pregătirile pentru acesta, 
subliniind necesitatea unității de 
gîndire și acțiune a partidului.

• Greva docherilor din Liverpool • Convorbiri 
Hussein - Nasser la Cairo • Insula Groenlanda 
se încălzește

Congresul Federației in
ternaționale de astronauti- 
câ, la care au participat peste 1 000 
de specialiști din circa 30 de țări a 
luat sfîrșit vineri la Belgrad. Congre
sul l-a reales pe L. Napolitano (Italia) 
în funcția de președinte al federației, 
iar ca vicepreședinte au fost aleși 
acad. Leonid Sedov (U.R.S.S.), prof. 
Tatomir 
acad. Elie 
man Kblle

dicînd majorarea salariilor, au adoptat 
sîmbătă hotărîrea de a nu relua lucrul 
pînă cînd cererile lot nu vor fi solu
ționate. Peste 100 de nave se află 
imobilizate în port din cauza grevei.

Delegația de partid și gu
vernamentală albaneză,con- 
dusă de Mehmet Shehu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Albania, a 
fost primită sîmbătă de Mao Tze-dun, 
președintele C.C. al Partidului Comu
nist Chinez. Au fost de față Ciu En- 
lai și alți conducători de partid și de 
stat. (China Nouă).

A'ngelkovici (Iugoslavia), 
Carafoli (România) și Her- 
(R. F. a Germaniei).

5 000 de docheriPeste
englezi d'n P°rtul Liverpool, care 
se află de cîteva zile în grevă, reven-

Lucrările Plenarei a 9-a 
a C.C. al P.M.U.P.au luat sfîrșil 
la Varșovia. La închiderea discuțiilor 
la raport 
Gomulka, 
P.M.U.P.
P.M.U.P. 
stabilește 
voltării continue a agriculturii.

La Cairo se desfășoară 
COIlVOrbiri ’ntre președintele Nasser 
Și 
a

regele Hussein al Iordaniei, care 
sosit sîmbătă în capitala R.A.U.

au luat cuvîntul Wladyslaw 
prim-secretar al C.C.

Comitetul Central 
a adoptat o hotărîre 
sarcinile în domeniul

al 
al 

care 
dez-

Insula Groenlanda, care se 
compune în mare parte din straturi 
groase de gheață și zăpadă, a început 
să se încălzească într-un ritm rapid. 
Volumul ghețurilor sale scade în fie
care an cu 100—900 km cubi.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a rostit vineri 
seara un discurs în fața delegaților 
lâ Conferința națională legislativă de 
la San Antonio (Texas), consacrat în 
întregime expunerii poziției S.U.A. fa
ță de războiul din Vietnam. El a re
cunoscut că poporul american „este 
profund îngrijorat de acest război", 
ca și faptul că „mulți americani nu
tresc îndoieli" în legătură cu interj 
venția S.U.A. în Vietnam și menține
rea în această țară a 500 000 de mi
litari. Cuvîntarea a fost în esență o 
pledoarie pentra actuala politică a 
administrației. Vorbitorul a afirmat că 
„Statele Unite sint dispuse să între
rupă imediat bombardamentele aerie
ne și navale asupra Vietnamului de 
nord, dacă prin aceasta se poate a- 
junge rapid la discuții rodnice", dar 
a adăugat imediat că S. U. A. „vor 
merge înainte" în Vietnam și vor asi
gura forțelor lor „tot ce au nevoie" 
pentru a-și continua agresiunea.

După cum transmite corespondentul 
din Washington al agenției France 
Presse, cei ce au examinat această cu
vîntare au ajuns la concluzia că „nu 
s-a schimbat nimic fundamental" în 
poziția S.U.A.

Răspunsul cancelarului Kiesinger 

la scrisoarea lui Willi Stoph
BONN 30 (Agerpres). — Purtăto

rul de cuvînt al guvernului vest- 
german a comunicat că răspunsul 
cancelarului Kurt Georg Kiesinger 
la scrisoarea ce i-a fost adresată la 
18 septembrie de președintele Con
siliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, Willi Stoph, a fost remis gu
vernului Republicii Democrate Ger
mane. Răspunsul reafirmă poziția 
guvernului vest-german în proble
ma germană și cu privire la căile 
preconizate de R.F.G. pentru solu
ționarea acesteia. In scrisoare se a- 
rată că guvernul federal este dis
pus să angajeze convorbiri cu gu
vernul R. D. Germane în legătură

cu această problemă și că secre
tarul de stat al cancelariatului, 
Werner Knieper, „este gata să par
ticipe la asemenea convorbiri ori- 
cînd, la Bonn sau la Berlin".

După cum anunță agenția A.D.N., 
scrisoarea nu se referă la propune
rile făcute de W. Stoph în scri
soarea sa din 18 septembrie în legă
tură cu normalizarea relațiilor în
tre cele două state germane, înche
ierea unui acord privind stabilirea 
de relații normale între cele două 
state germane, a unui acord pri
vind nefolosirea violenței în rela
țiile dintre ele, recunoașterea gra
nițelor existente și a statu-quo-ului.

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO DE LA
VASILE OROS

Precedată de îndelungate 
negocieri între sectoare e- 
terogene, pe scena politică 
a Braziliei și-a făcut recent 
intrarea o nouă entitate, 
numită „Frontul larg". Con
stituirea sa a luat prin sur
prindere autoritățile, dat 
fiind că s-a produs în- 
tr-un moment de acalmie, 
cînd era așteptată cel mai 
puțin. La capătul unei reu
niuni, la care au participat 
ex-președintele Kubitschek, 
ex-guvernatorul statului 
Guanabara — Carlos La- 
cerda, și un număr de par
lamentari aparținînd, in 
majoritate, grupării politi
ce de opoziție „mișcarea 
democratică braziliană" 
(M.D.B.), dar și unii ce fac 
parte din gruparea oficia
lă „alianța renovatoare na
țională" (Arena), s-a dat 
publicității un document 
înștiințînd despre constitui
rea Frontului și enume- 
rînd principalele sale
biective. Printre acestea se 
află „reluarea politicii de 
dezvoltare națională prin

extinderea pieței interne, 
creșterea producției și spo
rirea salariilor" ; „promo
varea unei politici externe 
suverane, subordonată ex
clusiv intereselor perma
nente ale națiunii brazi
liene" ; promovarea unei 
politici de „apărare a bo-

structură partidari ar con
traveni automat normelor 
existente.

Dacă se judecă numai 
după obiectivele generale 
formulate de Front, e greu 
să se recunoască acestuia o 
fizionomie distinctă în an
samblul vieții politice bra
ziliene, fiindcă programul 
său este aproape identic cu 
acela al grupării opozițio
niste. în plus, unele din 
prevederi, în particular ce
le ce afirmă necesitatea u-

lul Castello Branco, situa
ția țării noastre s-a înrău
tățit în toate sectoarele. 
Alături de prezența tot 
mai apăsătoare a puterii 
militare discreționare am 
asistat la faze succesive de 
recesiune economică, de a- 
servire unor interese străi
ne, de desconsiderare a re
vendicărilor populare. In 
plus, la sfîrșit de mandat, 
acest guvern a impus o le
gislație draconică, menită 
să conserve intact statu

Ce-și propune „frontul larg" 1

0-

gățiilor naționale" ; „lărgi
rea cuceririlor sociale". 
Frontul s-a autodefinit 
drept „mișcare civică de o- 
pinie", definire decurgînd 
din exigențele „statutului 
partidelor" — în Brazilia 
sint admise numai două 
grupări politice : una pro- 
guvernamentală șl alta de 
opoziție, ambele cu statut 
provizoriu. Prin urmare, o 
a treia grupare politică cu

nei politici externe inde
pendente și a dezvoltării 
economice accelerate, sînt 
susținute de către actualul 
guvern. Pornind de aici, 
mulți au ridicat întreba
rea : care este atunci ra
țiunea Frontului ? Unul din 
liderii cei mai activi ai 
mișcării, deputatul Her- 
mano Alves, ne oferă ur
mătoarea explicație : „Sub 
fostul guvern al mareșalu-

quo-ul". In prezent — a- 
rată Alves — „dacă pe pla
nul politicii externe gu
vernul președintelui Cotita 
e Silva se arată decis să a- 
pere unele poziții cores
punzătoare intereselor na
ționale, lucru pe caret noi 
îl sprijinim și îl vom spri
jini întotdeauna, nu s e poa
te afirma același lucf-u des
pre politica internă. Rede- 
mocratizarea țării și. refor-

mele sociale rămîn dezide
rate". Noua grupare își 
propune să militeze pentru 
înfăptuirea acestor dezide
rate.

Atitv Unea guvernului fa
ță de Front este ostilă. 
Imediat: ce s-a anunțat con
stituirea sa au și circulat 
versiuni, despre iminenta 
excludei-e din partidul 
„Arena"i a acelor parla
mentari' ce și-au ma
nifestat aderenta la Front.

Carlos \ Lacerda a avut o 
întîlnire la Montevideo cu 
ex-preșec intele Joao 
lart, caii) 
tori drep 
itorul 
Știri de 
din Mon 
ză că Îî 
Goulart a 
ziție de conciliere cu fostul 
său adversar politic, de
claring!, între altele : „Recu- 
U/t/Sc că în trecut s-au co
mis multe greșeli, de o 
parte și de alta, dar istoria 
unei țări nu se scrie cu 
intoleranța celor ce au 
greșit, ci cu curajul celor 
ce se autocorijează". La
cerda și Goulart au publi
cat o declarație comună 
din care reiese că între 
obiectivele Frontului se 
va bucura de prioritate 
lupta pentru amnistie ge
nerală.

Gou- 
cată de observa- 
vitală pentru vi- 
■ontului larg", 
cimă oră, sosite 
jideo, informea- 
cursul întîlnirii 
manifestat o po

Berlinul occidental va avea un nou primar
După cum s-a anunțat, 

Heinrich Albertz, prima
rul din Berlinul occi
dental, și senatul vest- 
berlinez au demisionat. 
Evenimentul nu a 
constituit o surpriză 
pentru cercurile po
litice și de presă. între 
Albertz și coaliția de 
partide care l-au desem
nat în postul de primar 
s-au manifestat încă în 
urmă cu șase luni, adică 
de la formarea senatu
lui, anumite neconcor- 
danțe. „La baza demi
siei — scrie ziarul vest- 
berlinez „Der Tele
graph", de orientare so- 
cial-democrată — au stat 
concepții politice con
tradictorii și divergențe 
de păreri cu privire la 
felul în care să fie con
dus orașul".

Repetate ciocniri care 
s-au produs în ulti
ma vreme între stu
denții de stînga și poli
ție, în cursul cărora stu

dentul Benno Ohnesorg 
a fost ucis de către un 
polițist, n-au făcut decît 
să precipite criza.

După cum se știe, ad
ministrația Berlinului 
occidental este condusă 
de partidul social-demo
crat în coaliție cu parti-

CORESPONDENȚA 
DE LA 

ȘTEFAN DEJU

dul liberal-democrat, iar 
partidul creștin-demo- 
crat este în opoziție.

In declarația sa cu pri
vire la demisia senatu
lui, Gerhard Danelius, 
președintele P.S.U.G. 
din Berlinul occidental, 
a spus : „Heinrich Al
bertz și senatorii au a- 
juns între două scaune 
pe de o parte în urma 
presiunii puternice a 
U.C.D. și, pe de altă

parte, din pricina ne
mulțumirii crescînde a 
populației care dorește o 
corectare a orientării 
politice a senatului". La 
aceasta se adaugă, după 
cum a scris ziarul vest- 
german „Die Welt”, 
faptul că „în cadrul 
P.S.D. din Berlinul oc
cidental s-au format 
grupe rivale, care nu 
l-au sprijinit pe Albertz 
pentru ca acesta să fi 
putut face față situa
ției".

Drept candidat pentru 
postul de primar deve
nit vacant, conducerea 
P.S.D. l-a desemnat pe 
Klaus Schuetz, în pre
zent secretar de stat în 
Ministerul Afacerilor Ex
terne de la Bonn și fost 
senator vest-berlinez. A- 
legerea noului primar 
urmează să se facă la 15 
octombrie, la congresul 
extraordinar al P.S.D. 
din Berlinul occiden
tal.
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