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Combinatul d» îngrâșămini» azotoas» P. Neamț. De aici sînt livrate anual 
agriculturii însemnate cantități de îngrășăminte chimice

RECEPTIVITATEA FAJA
DE NOU, element
esențial al perfecționării
stilului muncii de partid

SISTEMATIZA
REA SATELOR
în corsetul ba
rierelor meto
dologice

După cum se știe, 
una din principalele 
«arcini decurgind, pen
tru constructori și arhi- 
tecți, din directivele ce
lui de-al IX-Iea Con
gres al Partidului Co
munist Român o repre
zintă sistematizarea sa
telor. Importanța deo
sebită a acestei acțiuni 
a fost subliniată în do
cumentele de partid și 
de stat, în materialele 
difuzate de presă, ra
dio, televiziune.

Dezvoltarea economi
că a satelor schimbă din 
temelie rosturile con
strucției rurale. A de
venit esențială delimi
tarea precisă a vetrei 
satului de terenurile 
cultivate. în centrul 
unor localități rurale, 
în care se află mari 
unităti de producție 
agricolă. se contu
rează nuclee care pri
mesc o serie de dotări 
— școală, dispensar, 
magazin, cămin cultu
ral etc. — care exerci
tă o puternică forță de 
atracție asupra săteni
lor din așezările mici, 
periferice, lipsite, mai 
ales pe timpul iernii, 
de legături lesnicioase 
cu aceste sedii ale unor 
trebuințe zilnice. Pe 
măsură ce asemenea 
nuclee se întăresc, nu
mărul celor dornici 
să-și apropie gospodă
ria, să-și construiască

ancheta

noua casă în chiar cen
trul respectiv este in 
continuă creștere. Are 
loc astfel o regrupare 
spontană a sătenilor că
tre centrele marilor 
gospodării, unde iau 
naștere condiții priel
nice pentru o echipa
re la un nivel mai a- 
propiat de cel urban: 
o folosire mai judici
oasă a suprafeței din 
vatra satului, un nu
măr de beneficiari care 
să facă realizabile in
vestițiile necesare. In 
cadrul acestor coordo
nate, rolul sistematiză
rii satelor este ca. pe 
baza unor studii terito
riale și de rețea, să sta
bilească cu precizie nu
cleele cu cele mai fa
vorabile condiții de dez
voltare — apte să găz
duiască efortul con
structiv canalizat în 
mediul rural — iar apoi 
să determine pentru 
nucleele astfel definite 
profilul, mărimea, gra
dul d-c înzestrare, eta
pele de realizare, pre
cum și alte elemente 
urbanistice cum ar fi 
regimul de construcție, 
trama stradală, alinie
rea. amplasarea cen
trului. lotizarea tere
nului destinat construc
ției etc.

Referitor la stadiul 
în care se găsește am
pla acțiune de siste
matizare a. satelor, am 
purtat de curind o dis-

cuție cu reprezentanții 
Sfatului popular regio
nal București.

„în regiunea noastră, 
ne-a spus arh. Aurelian 
Trișcu, șeful atelieru
lui de sistematizare al 
D.S.A.P.C., preocupa
rea pentru problemele 
mediului rural ființează 
încă din anul 1960, cînd 
au fost elaborate, cu 
titlul de experiență, 
primele două schițe de 
sistematizare a unor 
comune. în prezent, un 
număr de 25 de comu
ne — reunind, în me
die, cîte 2—3 sate — 
dețin asemenea schițe 
de sistematizare. în 
paralel, au fost inițiate 
studii teritoriale, ast
fel încît, în momentul 
de față, studiul rețelei 
de localități din regiu
nea București a fost în 
linii mari încheiat. Din
tre concluziile acestei 
lucrări fundamentale 
aș menționa evidenție
rea unui număr de 
circa 60 de localități — 
din cele peste 1 000 cîte 
există în prezent — 
care întrunesc condi
țiile optime ca, încă 
într-o primă etapă, prin 
dirijarea cu precădere 
spre ele a investițiilor,

arh. Gh. SASARMAN 
Florea CEAUȘESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)

Amploarea, complexltateii și infi
nita varietate a problemelor pe care 
noul stadiu de dezvoltare a societății 
noastre le ridică în toate domeniile 
construcției socialiste pun pe prim 
plan perfecționarea stilului muncii 
organizațiilor de partid ca o condiție 
hotărîtoare în vederea creșterii con
tinue a rolului lor conducător în ca
drul colectivului unde activează, a 
forței lor de mobilizare. O latură a 
acestei probleme o reprezintă, desi
gur, receptivitatea față de nou.

Voi apela la cîteva exemple spre 
a ilustra însemnătatea sesizării și 
sprijinirii elementelor noi, moderne 
în activitatea economică. Sporurile 
de producție prevăzute a fi realizate 
în anii cincinalului la Combinatul 
siderurgic Hunedoara urmează să fie 
obținute. în cea mai mare parte, nu 
pe calea creării de noi capacități de 
producție sau a lărgirii capacităților 
agregatelor existente, ci pe seama 
creșterii indicilor de utilizare și a 
productivității muncii. Aplicînd indi
cațiile conducerii partidului, comite
tul regional de partid a îndrumat pe 
specialiștii combinatului să studieze 
experiența cea mai avansată pe plan 
mondial și să treacă la introducerea 
procedeelor moderne de elaborare a 
metalului. Demne de reținut sînt 
eforturile depuse de organizația de 
partid, de cei mai buni specialiști și 
muncitori pentru a asigura introdu
cerea tehnologiei de elaborare a 
oțelului cu oxigen, prin folosirea lan
cet. Este grăitor faptul că aplicarea 
acesteia echivalează cu un plus de 
240 000 tone otel fată de anul trecut.

Aderența la non, capacitatea de 
a-1 sesiza și dc a-1 promova cu per
severență își găsesc un larg cîmp de 
afirmare in cadrul acțiunii de orga
nizare științifică a producției. în a- 
ceastă direcție esențial este ca pre
tutindeni să se treacă fără întîrziere 
la aplicarea concluziilor 
din studiile întreprinse în cadrul a- 
cestei acțiuni. In diferite locuri, ca 
Uzinele mecanice Cugir. C. S. Hune
doara. Combinatul carbonifer Valea 
Jiului, ele trebuie dezgropate din do
sarele unde au fost uitate. Analize 
efectuate cu acest prilej au scos la 
iveală uriașe rezerve ale producției ; 
prin aplicarea măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice prevăzute în întreprin
derile regiunii se vor putea realiza 
pînă in anul 1970 peste prevederile 
cincinalului 353 000 tone cărbune, 
72 200 tone fier în minereu marfă, 
482 000 tone fontă, 600 000 tone oțel 
și alte produse în valoare de 1 663 
milioane lei.

însăși această evaînare a rezerve
lor încă nevalorificate arată cît de 
reprobabilă este mentalitatea ruti
nieră a unor cadre din economie 
care consideră că lipsurile existente 
în aprovizionarea întreprinderilor, 
funcționarea și întreținerea utilaje
lor, folosirea timpului de lucru, pre
cum și rebuturile. locațiile, penali
zările pentru nerespectarea contrac
telor, dobinzile pentru creditele res
tante, irosirea unor materii prime șl 
materiale ar fi însoțitori inerenți ai 
procesului de producție. Această 
mentalitate fatalistă aduce mari pre
judicii economiei. Este de datoria 
organizațiilor de partid să manifeste 
mai multă combativitate față de ase
menea tendințe ca și față de ritmul 
lent cu care se acționează într-un sir 
de întreprinderi și instituții pentru 
aplicarea măsurilor menite să con
tribuie la perfecționarea sistemului 
de conducere a economiei.

Comitetul regional de partid comba
te spiritul

Gheorghe CĂLIN 
prim-secretar al Comitetului regional 

Hunedoara al P.C.R.

cadre din economie da a agita cifre 
medii și comparații facile cu trecu
tul, fără a lua drept etalon indici și 
performanțe superioare, sarcinile și 
exigențele puse de conducerea parti
dului.

Organizațiile de partid trebuie să 
determine pretutindeni stabilirea de 
obiective mobilizatoare pe măsura

condițiilor existente, combătînd ten
dințele de a tine sub obroo rezerve, 
doar „de siguranță". Cum poate fi in
terpretat altfel faptul că în ultimii 
ani unitățile din cadrul Combinatului 
carbonifer Valea Jiului, întreprin
derile miniere Barza și Deva, Com
binatul siderurgic Hunedoara și-au 
stabilit inițial angajamente minime 
care, pentru a putea fi puse în con
cordanță cu realitatea, au trebuit să 
fie „corectate" de 3—4 ori ? Numai 
un exemplu dintre atîtea altele : în
treprinderea de construcții siderur
gice din Hunedoara și-a propus să 
realizeze în întreg anul 1967 econo-

Ajunsă la „Spitalul d« femei* al 
raionului 23 August sînt rugată să-, 
Iau loc : deocamdată, tot personalul 
medical e ocupat. Aștept o vreme în 
liniște. Undeva, se deschide o ușă; 
prin ea răzbate un strigăt. Iarăși li
niște. Prin ușă se circulă din nou : se 
aude un țipăt. (Mai tîrziu, am aflat : 
al celui de-al 1128-lea nou născut din 
anul acesta. „Totul a decurs normal").

Mă interesez de condițiile de mun
că din această maternitate cu o ca
pacitate mică (102 paturi). E- 
xistă strictul necesar de efectuare a 
muncii în condiții bune. Neajunsuri
le, mai toate, mă informează dr. Va- 
go, directorul, sint generate și legate 
de spațiul restrîns. De aici — saloa
ne înțesate, probleme de aerisire. 
De aici — lipsa unui adecvat labora
tor propriu. Apoi, lipsa unui aparat 
modern și mai ales a unui specialist 
anesteziant reanimator. „Ne-am cali
ficat singuri la aparatul mic, model 
vechi, pe care-l avem, cu rezultate 
foarte bune Proporțiile reduse ale 
maternității implică însă suprave
gherea mai bună, nemijlocită, mai a- 
tentă a fiecărei femei.

Dr. Vago îmi vorbește, în legătură 
cu acest aflux, de necesitatea preîn- 
tîmpinării stărilor patologice — calea 
cea mai directă și sigură a reducerii 
timpului de spitalizare, fără a dăuna 
femeii. Calea cea mai sigură a luptei 
cu mortalitatea infantilă. Și, în acest 
domeniu, dr. Vago are cu ce se min
ări : la maternitatea pe care o con
duce (contrar situației generale în 
primele luni ale anului) s-a înregis
trat o scădere a mortalității perina- 
tale (de la 3,2 la 2,8’/»). Succes cu attt 
mai mare cu cît în lunile din urmă 
volumul de muncă la care au trebuit 
să facă față medicii a fost mult mă
rit (comparați pentru lunile iunie, iu
lie, august cifrele 54. 41, 70 — naș
teri înregistrate în 1966, 
216 — nașteri în 1967).

„Și dificultățile sînt 
mari cu cît se resimte
urmarea nefericită a practicii pe 
scară largă a avortului la cerere. Se 
nasc destul de mulți copii imaturi. 
Avem destule nașteri complicate de 
numeroasele intervenții precedente !“ 
țin să sublinieze dr. Vago și dr. Ale
xandrescu.

Străbat, împreună cu dr. Vago, co
ridoarele și diversele încăperi: ca
mera de gardă, cea în care sînt pri
mite pacientele, saloanele cu gravide 
și lehuze, sălile de nașteri, sala de

transfuzie („Am primit felicitări p«n- 
tru ea !') Peste tot, pardoseala și p«- 
reții, spălați cu bromocet, strălucese 
de curățenie, pe instrumente e apli
cată eticheta „sterilizat', peste tot, 
ordine... ca într-o farmacie.

Mă interesează mai ales specificul 
muncii de aici, decit organizarea. Am 
pătruns în maternitate cu gîndul bin» 
fixat în minte de a nu mă lăsa pra
dă acelor prime impresii, acelor pri
me exacerbate emoții, firești la ur
ma urmei pentru un om ce pătrunde 
într-o altă sferă a muncii și existen
ței. Fapt pentru care m-am armat — 
firește, pe plan teoretic, — repetîn- 
du-mi de o mie de ori că e vorba de 
o profesie ca oricare alta, că 
poate, în primul rînd, de o 
de specialitate pe care ți-o 
timpul, experiența.

Sînt categoric contrazisă.
— Experiența, e experiență : gră

bește punerea diagnosticului sigur, te 
face mai sigur pe mină,.. Dar rutina ? 
Ne luptam noi înșine cu rutina — 
soră cu examenele superficiale, pripi
te, nerepetate. Fiecare foaie de ob
servație (alcătuită pe ore), fiecare ra
port de gardă minuțios, făcut în co
lectiv (unde se vede exact cît și cum 
te-al ocupat de fiecare caz) sînt duș
mane ale automatismului din muncă, 
atît de periculos în munca noastră : 
îl îngrădesc, îl elimină — spune dr. 
Alexandrescu.

e vorba 
tehnicii 
conferi

★

cu diferite pacient». 
rezervi, cu două le-

desprinse

de paradă, înclinația unor

cu 171, 221,

socială care lu-

de Mihai STOIAN

Stăm de vorbă cu procu
rorul EMIL GEORGESCU, 
șeful secției de suprave
ghere generală din Procu
ratura Capitalei.

— Cazurile pe care le vom 
discuta sint descoperite in 
urma unei acțiuni de ve
rificare inițiate de noi, cu 
privire la modul în care 
se respectă legalitatea so
cialistă în întreprinderile 
și instituțiile bucureștene. 
Acțiunea s-a dovedit efica
ce, însă e poate momen
tul să ne întrebăm : de 
ce se așteaptă venirea 
noastră într-un loc sau al
tul, și nu fac și juriscon- 
sulții pînă la verificarea 
respectivă același lucru? Ei 
au, în fond, două tipuri de 
atribuții : unele le-aș numi 
„de interior" (în uzină, în 
sfatul popular etc.) iar ai

tele „de exterior" (activi
tatea de reprezentare). Se 
poate afirma, fără teama 
de a greși, că activitatea 
din afară e mai susținută,

întreprinderii în 
crează se ciocnesc de „per
sonalitatea" prea puternică 
a directorului, a contabi- 
lului-șef. Alți jurisconsult! 
— s-o recunoaștem des
chis — folosesc impreciziu- 
nile din Decretul 143 ca 
un mijloc de a fugi de răs
pundere. Părerea mea, pe 
care țin s-o exprim, este 
ca jurisconsultul să nu fie

Să ne ocupăm puțin mai 
pe larg de cîteva aspecte 
care privesc : situația re
buturilor, nerespectarea 
datelor contractuale, crea
rea de stocuri supranor- 
mative și cheltuielile ne- 
economicoase.

Pentru unele din acestea, 
unitățile socialiste plătesc 
penalizări care, evident, 
reprezintă pagube (și e de

(Continuare în pag. a III-a)
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Ieri, la Ploiești a tost inau
gurat noul Institut de petrol. 
Ploieștiul — acest centru im
portant al industriei noastre 
petroliere — a „devenit tqstjel 
și cel mai tînăr centru uni
versitar al țării.

Noul institut, ce ia ființă ps 
baza unei hotărîri a partidului 
și guvernului, va avea în ac
tualul an universitar o Facul
tate de mașini și utilaj petro
lier, care va pregăti ingineri ; 
în anul viitor se va crea și o 
Facultate de tehnologia și chi
mizare a țițeiului și gazelor, 
destinată instruirii de condu
cători tehnici.

La adunarea care a avut 
loc cu acest prilej au partici
pat tovarășii Dumitru Balalia, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Ploiești al P.C.R., a- 
cad. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntulul, ing. Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului, Ion

Teoreanu, șef de secție la C.C. 
al P.C.R. Au fost prezenți, de 
asemenea, alături de profeso
rii și studenții institutului, aca
demicieni, cercetători știin
țifici, reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, 
conducători ai unor întreprin
deri și instituții din regiune etc.

Tradiționalul imn studențesc 
„Gaudeamus igitur' marchea
ză deschiderea festivității. Du
pă cuvîntul introductiv rostit 
de dr. ing. Stelian Dumitrescu, 
prorector al Institutului de pe
trol din Ploiești, cei prezenți 
au fost salutați de ministrul 
învățămîntulul, primul secre
tar al Comitetului regional 
Ploiești al P.C.R., precum

Florica DINULESCU 
Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii

(Continuare în pag. a IV-a)
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cu attt mai 
incontestabil

Stau de vorbă 
Mal întîi, tntr-o 
huze. Anca I. — veche cunoștință, co
legă de școală — a născut ieri: o naș
tere ușoară. Se simte bine, are un 
băiat de 4 kg 200. E fericită, foarte 
fericită. îmi laudă asistența ce i-a 
fost dată, îmi vorbește elogios de 
doctori. Emoțiile dinainte 7 Nu vrea 
să-și mai amintească. Mă părăsește 
ca să-și alăpteze copilul. Rărntn cu 
colega de cameră, căreia abia acum, 
după două zile de la naștere, ti e 
cam rău. Teama de complicații nu 
i-a dispărut o dată cu eliberarea de 
sarcină. Grija pentru copil...

Pătrund apoi într-un salon mai 
mare. Pe chipurile femeilor ce aș
teaptă să nască se citesc concen
trarea, tensiunea, grija, teama. Toate 
privirile sînt îndreptate încrezător 
spre medic, a cărui simplă prezență...

Natalia STANCU

(Continuare în pag. a II-a)

Primul ministru al Republicii 
India, Indira Gandhi, va face o vi
zită oficială în România, la mijlo
cul lunii octombrie 1967, ca oaspe-

te al președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion. Gheorghe Maurer.

CONGO
privește spre viitor

Interviu cu președintele Joseph Mobutu

Președintele Republicii Democratice Congo, ~__ _
m-a primit la reședința sa de la palatul prezidențial, situat

Joseph Deșiri MOBUTU, 
m-a primit la reședința sa de la palatul prezidențial, situat pe colina Stan
ley. L-am găsit răsfoind presa zilei, în compania cîtorva din colaboratorii 
săi apropiați, toți tineri congolezi. M-a invitat pe o mică terasă de unde 
se vede, în toată măreția sa, cascada Djue, de pe fluviul Congo. L-am 
solicitat pe președinte să înfățișeze pentru cititorii „Scînteii" problemele 
ce stau în fața republicii, preocupările ei actuale.

Arătînd că în urmă cu cîțiva ani 
„nimio nu mergea în această țară" și 
că „totul făcea dovada unui adevărat 
haos, a unei adevărate anarhii", pre
ședintele mi-a spus : „E adevărat, Con-

Prima parte a artico
lului a apărut în „Scîn- 
teia“ din 3 octombrie 
a. c. sub titlul : ..Atri
buțiile jurisconsultului 
conduc la respectarea 
legalității 1“

a acestei imobilizări 
fonduri, însumînd zeci 
milioane de lei.

Si aici, filiera 
întortocheată a 
telor e în așa 
ce.pută încît nu 
biigația legală ca

des tul 
documen- 
fel con- 
există o- 

___ „__ __ ele să fie 
trimise și oficiului juridic 
și jurisconsultul se trezeș
te, de multe ori, în fața 
unui fapt împlinit : el știe

Este „croită pe măsură" haina
juridică a activității economice ?
cine știe dacă nu și fiindcă 
rosturile ei sînt mult mai 
clar formulate ; în timp ce 
munca jurisconsultului în 
interiorul unității lasă e- 
norm de dorit. Datorită a- 
cestui din urmă motiv, ju- 
risconsultii care vor să. a- 
ducă, într-adevăr, servicii

doar — într-o unitate — 
omul care avizează, căruia 
1 șe cer sfaturi de ordin 
juridic, ci și un organ de 
control juridic preventiv, 
capabil să cunoască și să 
răspundă de starea legali
tății din acea întreprin
dere sau instituție.

condamnat părerea unora, 
nedeclarată fățiș, că asta 
n-ar avea importanță, că 
banii... tot în buzunarul 
statului intră). Dar eu — 
întreprindere — plătesc o 
penalizare pentru imobili
zarea stocului, fără să P°t 
însă plăti și valoarea reală

ce se întîmplă cu rebutu
rile, cu stocurile supra- 
normative, cu (ne)respec- 
tarea termenelor contrac
tuale, doar dacă... contabi- 
lul-șef se îndură să-l con
sulte (și asta, în majori
tatea cazurilor, cînd aces
ta simte nevoia să fie mai

„acoperit"). în mod normal, 
actele privind grupul de 
probleme enumerate , mai 
sus nu trec pe la oficiul 
juridic. Practic se întîm
plă așa : jurisconsultul a- 
pără, la Arbitrajul de stat, 
interesele uzinei, acolo 
pierde (pentru că n-are 
dreptate, contractul cu
termen 
pectat), 
vine la 
că sînt 
lei — și actul merge la con
tabilitate ; contabilul-șef 
aprobă virarea banilor, 
însă nu înainte ca actul să 
treacă pe la serviciul Dis
peceri (format din ingineri) 
care scriu două-trei rîn- 
duri, într-o formulă , ste
reotipă : „deoarece nelivra- 
rea în termen se datorează 
unor cauze obiective, nu 
se face nimeni răspunză
tor de aceste pagube". Ur
mează semnăturile ingine
rilor, drept care, din nou 
la contabilitate, actul se 
arhivează. Suma — care 
poate fi de ordinul zecilor 
de mii de lei — este trecută 
la pierderi, intrînd... în to
talul prețului de cost (pe 
care-1 afectează grav). Iar 
inginerii, tehnicienii, mun
citorii — mă refer numai

uzinei, 
că 

contractul 
fix n-a fost res- 
hotărîrea arbitrală 
uzină — să zicem 
de plătit 80 000 de

(Continuare în pag. a II-a)

Telegramă
Conducerea de partid și de stat a Republicii 

Socialiste România a primit o telegramă din 
partea tovarășilor Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, și Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria, prin care mulțumesc pentru urările 
cordiale transmise cu ocazia celei de-a XXIII-a 
aniversări a revoluției socialiste în Bulgaria. în 
telegramă se subliniază că C.C. al P.C. Bulgar și 
guvernul R.P. Bulgaria vor depune și în viitor 
toate eforturile pentru lărgirea și adîncirea prie
teniei frățești româno-bulgare. Conducătorii de 
partid și de stat ai R.P. Bulgaria urează poporu
lui frate român noi succese în construirea socia
lismului și în lupta pentru pace.

ÎN PAGINA A VI-A

CONTINUAREA DEZBATERILOR GE
NERALE DE LA O.N.U.
REPRESIUNILE DIN INDONEZIA
Corespondentă din Teheran : UN 
PLAN ECONOMIC DE ANVERGURA

goul este o țară independentă încă din 
1960, dar aici au continuat să se men
țină toate instituțiile moștenite de la 
regimul colonial și, mai ales, cele cu 
care a fost dotat de foștii stăpîni în 
ajunul proclamării independenței. în
treaga administrație publică era co
ruptă și defectuoasă; „dreptatea" se 
împărțea după criterii din cele mâi 
deplorabile ; în sfîrșit, situația social- 
economică și financiară a țării era 
catastrofală". Convergența a numeroși 
factori a făcut ca țara, în loc să pă
șească pe calea progresului economic, 
să regreseze serios. „Este de ajuns să 
reamintim — a spus președintele — că 
dacă înainte de independență Con- 
goul producea anual 120 000 tone 
de porumb, în 1965 această producție 
reprezenta doar 50 000 de tone ; dacă 
înainte de independență Congoul pro
ducea anual 100 000 tone de orez, în 
1965 producția de orez era de cinci ori 
mai mică; de la 1500 000 tone de 
manioc se ajunsese la 900 000 de tone ; 
de la 140 000 tone de bumbac —■ Ia 
15 000 tone ; de la 165 000 tone ulei 
de palmier — la 85 000 tone. în ace
lași timp însă fostul guvern corupt a 
cheltuit, numai între 1 ianuarie 1965 
și 24 noiembrie 1965, data la care a 
fost înlăturat acel regim, 55 miliarde 
de franci, înregistrîndu-se, prin ur
mare, un deficit de 20 de miliarde. 
Lista anomaliilor ar putea fi mult mai 
lungă".

Făcînd o scurtă trecere în revistă 
a principalelor măsuri luate de guver
nul său în ultimii doi ani, președintele 
a arătat că „toate acestea sînt de na
tură să contribuie la dezvoltarea și 
consolidarea multilaterală a țării"?

Constantin BENGA

(Continuare în pag. a V-a)
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• Vă reiatei mai jos o situa
ție, pentru a aprecia dacă am 
sau nu am dreptate : Locuiesc, 
cu soția și doi copii mici (unul 
sugar), în condiții necorespunză
toare. Am cumpărat recent un 
apartament cu două camere și 
dependințe în imobilul din str. 
1 Septembrie nr. 14, Mediaș. 
Apartamentul, cu o suprafață de 
aproape 100 m*, era, la un mo
ment dat. ocupat de o singură 
persoană. Ana Ordeanu (răma
să văduvă prin decesul soțului). 
Ca proprietar al apartamentului 
și ca om al muncii care aveam 
nevoie acută de locuință, am 
cerut sfatului popular orășenesc 
să-mi dea repartizarea pentru 
una din aceste camere, rămasă 
liberă. Repet : N-am cerut mai 
mult decit o singură încăpere, 
fără dependințe chiar, urmind 
ca sus-numita să continue să o- 
cupe o cameră mare de 27 m!, 
cu dependințe și intrare sepa
rate.

Sfatul popular orășenesc a 
preferat să legalizeze o manevră 
nesinceră a Anei Ordeanu, dîn- 
du-i unui bătrîn, așa-zis „om de 
serviciu" al ei, repartizare — 
deși acesta avea o locuință — 
lăsindu-ne pe noi, cu copii mici, 
în încăperea insalubră în care 
stăm. Așa stînd lucrurile, în
treb : cine era mai îndreptățit 
să primească repartiție ?

Octavian POP
str. Tâbâcarilor 13 Mediaș

• Fetița mea, Elisabeta Niclu, 
este surdo-mută. A venit vre
mea să meargă la scoală. De a- 
proape două luni bat drumurile 
pentru a o înscrie la una din 
școlile speciale, de surdo-muti, 
dar, deși au început de mult 
cursurile, n-am izbutit nici pină 
azi. De la centrul de neuro-psi- 
hiatrie infantilă din București 
am fost trimis cu copilul la 
școala specială din strada Nufe
rilor nr. 29. Acolo n-a primit-o. 
M-am dus la Ministerul învăță- 
mîntului și am insistat. Tov. 
Virgil Sfetcu, care răspunde în 
minister de aceste școli, mi-a 
luat cererea și a scris pe ea : 
„Se aprobă la școala specială 
din Buzău, 14.IX.1967". Am făcut 
bagajul și ne-am dus la Buzău 
la școală. Cînd ne-a văzut, di
rectorul s-a uitat la noi compă
timitor. „Ati cheltuit banii de 
pomană. Școala noastră e nu
mai pentru băieți" — ne-a spus 
dînsui. N-ați cunoscut acest „se
cret", tovarășe inspector Sfetcu? 
Cu toată alergătura și cu toți 
banii cheltuit!, fata mea e și a- 
cum neînscrisă la școală. Așa 
vrea tov. Sfetcu.

Constantin T. NICIU 
comuna Valea Dragului 
raionul Oltșnița

• Luna trecută am fost sesi
zați că tov. Maria Rădulescu, 
tehnician la întreprinderea de 
construcții și prestații din Pi
tești, a fost sancționată pe ne
drept de către conducerea între
prinderii, „pentru neefectuarea 
unei lucrări". Pe nedrept, deoa
rece în perioada în care tre
buia făcută lucrarea, sus-numita 
se afla în concediu de naștere. 
Am trimis această sesizare Con
siliului local sindical Pitești, 
pentru luarea măsurilor care se 
impuneau. După un timp, acesta 
răspunde redacției că lucrurile 
stau intocmai ; sancțiunea e ne- 
justă. Bine, bine, asta știam și 
noi. Așteptam de la acest for 
sindical nu numai confirmarea 
temeiniciei sesizării, ci mai cu 
seamă comunicarea măsurilor 
luate. Că doar tocmai pentru a- 
cest lucru i-a fost trimisă scri
soarea 1

• Fostul meu soț, Pătru N. 
Aurelian, a uitat cu totul că are 
un copil și că are față de el, 
dacă nu obligații morale. cel 
puțin materiale, stabilite de 
lege. Din luna noiembrie a a- 
nului trecut nu mi-a mai trimis 
nici un han pentru întreținerea 
copilului, deși pri» hotărîre ju
decătorească e stabilit să-mi dea 
lunar suma de 130 lei. Eu sînt 
bolnavă și copilul cere multe. 
Văzînd că i s-a împietrit sufle
tul și și-a pierdut cu totul ome
nia, l-am reclamat la procura
tură că nu-mi trimite banii. Dar 
el nu s-a sinchisit. Totuși, legea 
e lege ! De aceea, reamintesc pe 
această cale procuraturii raio
nului 23 August din București 
că el locuiește în comuna Do- 
broești, str. Cloșca nr. 4 și lu
crează la centrul de răcoritoare 
nr. 81 din str. Nicos Beloiannis 
nr. 1, raionul 30 Decembrie. 
Poate reușește, măcar acum, 
să-l convingă să-mi trimită banii 
pentru întreținerea copilului.

Ecatsrina Gh. PETRICĂ 
comuna Bogați 
raionul Gâești

Importanța produselor de artă 
populară și artizanat artistic în cir
culația obiectului de artă presupune 
criterii artistice și științifice ferme, 
care să poată transforma magazinele 
noastre de artizanat în surse perma
nente de frumos și bun gust. înfiin
țarea în cadrul UCECOM a Direc
ției de artă populară și artizanat a 
creat unele premise necesare acestei 
acțiuni. S-a cîștigat, astfel, un argu
ment hotărîtor de ordin teoretic și 
practic, și anume că producția de ar
tă populară și artizanat are cu totul 
alte legi și principii de dezvoltare 
decît celelalte ramuri meșteșugărești, 
„îndrumarea unei largi rețele coo
peratiste de artă populară și artiza
nat, depistarea creatorilor talentați, 
care continuă spiritul tradiției noas
tre sînt principii înscrise pe agenda 
noastră de lucru — ne-a spus Olga 
Horșia — din conducerea acestei di
recții — și unul din primele rezulta
te ale aplicării lor este concursul rea
lizat în vederea contractărilor co
merciale anuale. Acest concurs a de
monstrat. dacă mai era nevoie, că 
sîntem deținătorii unor comori spiri
tuale care se îmbogățesc continuu".

Selecția concursului a subliniat în
să discrepanta care continuă să exis
te între aceste uriașe resurse creatoa
re și modul neinspirat în care produ
sele sînt comercializate. Regiuni ca 
Brașov sau Oltenia au etalat țesături 
de o cromatică șl o inteligență a dis
punerii ornamentale ce îneîntă, obi
ecte de lemn care refuză tehnica — a- 
tît de străină spiritului popular — a 
lăcuirii, și care, păstrînd cruditatea 
naturală a materialului, desprind din 
el sugestii poetice nebănuite, obiecte 
din fier forjat lucrate cu migală.

întrebările. îngrijorătoare pentru 
că ating un fond de probleme mai 
complex, se nasc în fața standurilor 
unor regiuni a căror tradiție de cul
tură populară era mai mult decît un 
gir de calitate, ca Hunedoara sau 
Cluj, regiuni de unde colecțiile mu
zeale au adunat bijuterii artistice, 
dar din care o producție neinspirată 
sau greșit îndrumată oferă astăzi mai 
mult imitații și improvizații. Pre
zența regiunii Dobrogea la con
curs s-a concretizat doar în mici mo
dele de nave, neatractive pentru că 
ele pot fi găsite în orice bazar din 
lume și nu numai pe litoralul româ
nesc, cutii din scoici colorate de un

gust îndoielnic și intarsii în lemn 
care se străduie dar nu reușesc să 
aibă cît de cît un oarecare caractei 
artistje.

în cazul regiunilor amintite, sărăcia 
artizanală are o surpă comună : iipss 
de îndrumători specia izați pe piar 
regional, care să adune într-un focai 
toate rozele autentice aie creație! 
populare, lipsa unui interes manifes
tat în forme specifice de către direc
țiile regionale ale producției mește 
șugărești.

Dacă concursul reprezintă nivelul 
cel mai ridicat al producției noastre 
artizanale, standurile expoziției des
tinate contractărilor de la Mangalia

vrednice", iar standurile regiunii Cluj 
prezintă spre contractare jocuri de 
ierni și table (artizanat ?). Intențiile 
celor care avizează produsele sînt, fi
resc, de a le îndepărta din circuitul 
artizanatului artistic. Măsura de a eli
mina cu desăvîrșire din concurs și 
din expoziția pentru contractări a 
faimoaselor felii din lemn lăcuit 
„pictate" cu ciobănași deghizați in 
costume confecționate este nu numai 
salutară dar și semnificativă. Totuși 
mai sînt încă asemenea „mostre" în 
magazinele de artizanat, aplice cu 
vederi turistice, butoiașe lăcuite, pi
rogravuri pe lemn care și-au pier
dut sensul ornamental invadînd for

turilor etc. Dar în cazul de față, am 
putut constata că reprezentanții co
merțului sosesc adesea in să'! înar 
mâți cu dosare, se așează la masă și 
încep să comande după liste minu- 
țlos pregătite de acasă, cam în felul 
următor (dialog autentic) : — Dă-mi 
5 000 de bucăți aplice lemn lăcuit cu 
pictură tip X simbol Y ! — S-au
scos din producție. Avem în schimb 
această ceramică splendidă. — Cum 
domnule, și eu ce mai vînd ?

Procedeul de a veni de acasă cu 
„lecția" învățată, de a nu ieși cu o 
iotă din ca, este forma obișnuită de 
lucru. în această situație, te întrebi 
ce rost mai are deplasarea la locul

ARTIZANATUL ARTISTIC 
și labirintul contractărilor
nord nu mai reflectau aceeași fermi
tate a criteriilor. Aici a fost prezen
tată producția curentă a cooperative
lor meșteșugărești, cu obiecte osci- 
lind între treapta cea mai de jos a 
gustului și nivelul artistic cel mai ri
dicat. Am încercat să aflăm care este 
cauza unor asemenea inegalități valo
rice, discutînd cu cîțiva reprezen
tanți ai cooperativelor producătoare. 
Din discuție a reieșit că organizarea 
concursului din București ar fi tre
buit să aibă loc cu mult timp îna
inte — pentru a da posibilitatea pre
gătirii colecțiilor destinate contractă
rilor.

Standurile regiunii Dobrogea oferă 
încă pentru contractare mici obiecte 
de bazar lipsite de farmec ; pe lîngă 
țesături alese cu grijă, în standurile 
regiunii Banat sînt expuse și a- 
cele pînzeturi cu desene primitive 
pentru a fi brodate de „gospodinele

ma obiectului cu o broderie aproape 
textilă și nerespectînd astfel nici spi
ritul, nici formele artei populare. Ele 
trebuie cu hotărîre îndepărtate din 
producția curentă și mai ales trebuie 
urmărită fermitatea respectării înde
plinirii acestei măsuri de către toți 
producătorii. S-ar elimina astfel si
tuații ca aceea în care un reprezen
tant al comerțului timișorean umbla 
prin săli cu ilustrate în buzunar cău- 
tînd un producător dispus să-i piro- 
graveze pe lemn... imagini fotografica 
—- procedeu dintre cele mai antiartis- 
tice.

Cum se contractează produsele ar
tizanatului nostru ? Normal, după le
gile unui bun comerț părțile intere
sate se întilnesc, avînd în față obiec
tele propuse spre vînzare, discută 
despre posibilitățile de vandabilitate, 
schimbă păreri bazate pe o expe
riență reciprocă despre calitatea măr-

de contractare. Din păcate, ceasul cu 
care multi comercianți ai obiectelor 
de artă urmăresc pulsul pieței a stat. 
Căci cu stereotipul „știm noi ce se 
vinde" magazinele noastre de artiza
nat vor continua mai departe să pen
duleze între un predominant bazar de 
obiecte eteroclite și un timid maga
zin de obiecte de artă. De altfel a- 
ceastă situație este reflectată foarte 
bine în cadrul expoziției destinate 
contractărilor unde obiectul artiza
nal de calitate stă la un loc cu pro
dusele industriale ale cooperativelor, 
gen butoni de cămașă, diverse 
plasticuri, coliere de mărgele sau pă
puși din fibre sintetice. în momentul 
în care delimitarea dintre aceste sec
toare va fi netă și efectivă, poate a- 
tunci contractărilor li se va putea 
impune o altă ținută.

Ar fi normal ca la aceste contrac
tări să existe posibilitatea pusă real-

mente în practică de a oferi tuturor 
celor care se ocupă de comerciali
zarea obiectelor de artă populară și 
artizanat date culturale despre sti
luri și zone folclorice, despre o ca
tegorie de obiecte cu un specific anu
me etc. In acest fel rezistența la 
nou, la autentic, a multor factori co
merciali ar putea fi diminuată. Res
ponsabila unui magazin de artizanal 
din Constanța afirma că turiștii cum
pără cu precădere aplice de lemn lă
cuite, cu pictură. Dar ce oferă ma
gazinele noastre pentru sporirea va
rietății ? Cutii de țigări pirogravate 
pînă la saturație, țigarete din lemn 
lăcuit sau intarsii cu animale execu
tate mediocru șl fără inspirație. Iată 
replica inteligentă a reprezentantei 
unei cooperative cu o producție de 
înaltă calitate artistică din Brașov : 
„Nu se vînd obiectele frumoase ? 
Eroare. Cînd am organizat la Brașov 
o expoziție cu lucrările selectate la 
concursul de artă populară și artiza
nat a regiunii era atîta afluență de 
turiști dornici să cumpere îneît ne-am 
dat seama că un magazin specializat 
de artă populară șl artizanat de cali
tate ar fi pur și simplu golit în cî- 
teva zile".

Subliniem această remarcă și pen
tru a aminti Administrației magazi
nelor de desfacere din Brașov că 
magazinele de specialitate din oraș 
nu se remarcă prin aceleași calități. 
Și că ar putea profita de aceste con
tractări pentru a achiziționa tot ceea 
ce este mai frumos în producția pro
priei regiuni. Preocuparea aceasta 
merită eforturi din partea tuturor ce
lor chemați să fructifice inteligent 
tezaurul și frumuseți artistice pe care 
artizanatul nostru îl poate produce.

în momentul actual există evident 
premisele transformării radicale a co
merțului artizanal artistic. Căci pre
ocuparea pentru stimularea calitativă 
a producției de artă populară și ar
tizanat a luat și va lua în continuare 
forme din ce în ce mai concrete. în 
întîmpinarea acestor măsuri trebuie 
să vină însă și organismul de desfa
cere. Contractările pot aduce o con
tribuție esențială, dacă se vor găsi 
acele forme și acele mijloace care să 
îmbine fericit spiritul comercial cu 
necesitățile culturale.

Iulian MEREUȚA
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i • Stăm adesea și ne întrebăm l 
Ice s-o fi petrecut la întreprin

derea de panificație din Craio- • 
va, că de la un timp nu se mal I 

Iface pîîne bună. îndeosebi pîi- 
nea neagră de 1 kg este, de cele I 
mai multe ori, crudă și acră, iar I 

Idacă se învechește puțin — n-o j 
mai poți mînca. Brutarii craio- 1 
veni făceau anii trecuți pîine I 

(gustoasă. Ce s-o fi întîmplat a- I 
cum ? Au uitat meseria ?

1 Victor MITUJ
Uzinele .„Electroputere" I 
Craiova J

Însemnări despre 
eroismul
„OMULUI IN ALB"
(Urmare din pag. I)

Nu e deloc greu să se
sizezi încă din primele 
minute ale contactului 
cu atmosfera maternită
ții, unul din planurile
— nu greșesc conside- 
rîndu-l printre cele fun
damentale — în care se 
desfășoară activitatea 
medicilor ginecologi și 
a cărui nestăptnire se 
poate solda cu dificul
tăți imense : planul psi
hologic.

Aici, într-o maternita
te, unde femeile pri
mesc o îngrijire exem
plară, poți reface un 
întreg drum. El începe 
pe vremurile foarte în
depărtate cînd femeile 
nășteau și atîta tot 
(„nașterea e fenomen 
fiziologic normal" — su
nă doar cunoscuta axi
omă medicală), fără 
moașe, fără medic, în 
cele mai mari dureri. Și 
continuă pînă azi, cînd 
femeile așteaptă și obțin 
o parte din eliberarea 
de sub acest „blestem 
biblic" grație medicului. 
Prin sfaturile și fapte
le lui, el eliberează fe
meia de spaimă, o pre
gătește și o sprijină în 
lupta cu durerile face
rii, în lupta ventru via
ța ei și a copilului.

Privirea pacientelor 
unei maternități îți re
levă dificultățile specia
le ale meseriei de gine- 
colog-obstetrician, a că
rei fiecare clipă de des
fășurare coincide cu 
momente dintre cele 
mai grele, cruciale, ale 
vieții femeii și familiei 
ei. Opt ore pe zi (și mai 
mult, în zilele de ga'- 
dă), în care activitatea 
medicului se adresează 
și presupune colabora
rea unor ființe cople
șite de puternice și spe
ciale emoții, merpînd 
de la spaimă și durere, 
pînă la imensa bucurie. 
Opt ore pe zi, în care 
medicul trebuie să răs
pundă așteptărilor unor 
femei, care toate așteap
tă un sprijin maxim.

★
Intr-una din săli

— o naștere dificilă.

Femeia făcuse foarte 
multe chiuretaje; cu 
citeva zile în urmă, a- 
pc.ruse o complicație. 
Nu e la prima naștere. 
E totuși foarte speriată, 
crispată. Acuză dureri. 
La fiecare fracțiune de 
secundă se uită către 
doctor și moașe, ca un. 
copil neajutorat, cerînd. 
sprijin. Nici medicul și 
,-ora n-au privirea calmă, 
filozofică. Mai au insă 
puterea, dobîndită poate 
cu timpul, de a rămîne 
stăpîni pe ei și pe mo
ment. Fetele le sînt în
cruntate, privirile încor
date, mina are un im
perceptibil tremur, o 
vagă ezitare înainte de 
a prinde, — siguri și 
puternică, — fătul.

Nașterea a durat cite
va minute. Copilul este 
așezat pe o măsuță...

Se lasă un moment de 
liniște. Femeia respiră 
ușurată. E mai destin
să. Are totuși privirea 
îngrijorată. Nu-și poa
te vedea copilul. Are o 
presimțire, sau chiar 
știe : ceva nu e în re
gulă. Strigătul acela 
prim (din care o întrea
gă literatură a făcut 
simbol, și abia acum în
țeleg bine de ce), nu se 
auzise...

...Și, de fapt, din acel 
moment au început e- 
fortigrile, la limita supe
rioară a omenescului. în 
jurul copilului s-au a- 
dunat încă trei-patru 
medici și surori. Efor
turi repetate, alterna
te, repetate eforturi de 
reanimare. Sonda de o- 
xigen. O alta pen
tru curățirea aparatu
lui respirator. „Apă 
caldă". „Apă rece". 
„Apă caldă", „Și mai 
caldă" —- răsună co
menzile. O injecție cu 
cofeină, și încă una. 
Frecții cu spirt, apă 
caldă. Sonda. Din nou 
masaje. Se părea că to
tul merge bine și, deo
dată... Cordul bătea 
normal. Pieptul se ridi
ca ritmic de cîteva ori, 
pînă cînd un nou spasm

zădărnicea totul. Toate 
eforturile vizau norma
lizarea respirației. Se 
bănuia o obstrucție 
profundă, undeva, pe 
trahee.

De pe fruntea medici
lor se prelungeau pică
turi mari de sudoare. 
Dr. Vaga, lucrînd neo
bosit, repeta mereu :

— Un țipăt aș vrea să 
aud, un singur țipăt. 
— ca și cînd tocmai doc
torița pediatru care-l se
conda ar fi avut ceva 
împotrivă. Căci țipătul 
acela ar fi eliberat res
pirația, țipătul acela, 
care de obicei reprezintă 
viața, ar fi adus viața.

Lupta aceea disperată 
dusă de personalul sa
nitar clipă de clipă, în
tr-o atmosferă de extre
mă urgență, de neîntre
ruptă alertă, a durat 
o oră și jumătate. O oră 
și jumătate în care, cu 
respirațiile lor (ce pali
dă părea contribuția tu
bului de oxigen pe lîn
gă respirația, lor) a- 
cești oameni au menți
nut culoarea roz a co
pilului.

Asistasem numai. Nu 
făcusem nici măcar u- 
nul din gesturile rapide 
și precise, la milimetru 
și secundă. Nu trebuise 
să-mi tamponeze ni
meni sudoarea care-mi 
cursese o oră și jumăta
te pe față. Nu-mi folo
sisem o clipă plăminii 
ca să însuflețesc mica 
făptură. Nu avusesem 
nici măcar forța de a 
sta tot timpul în picioa
re, lîngă oamenii aceia 
în alb. Asistasem nu
mai, și încercam, la 
sfîrșitul celor 90 de 
minute, un sentiment 
de sfîrșeală...

Am coborît împreună 
cu dr. Vago. încă de pe 
scări și-a aprins o ți
gară. Nu a tras din ea 
pînă la jumătate, cînd a 
fost chemat din nou. 
Din nou strigăte, în
demnuri scurte... Un ți
păt! Țipătul unic, în- 
tîiul. Al 1 130-lea nou 
născut anul acesta, în- 
tr-una din maternitățile 
Capitalei.

Nu de multă vreme, în paginile 
ziarului nostru, au fost publicate 
articolele „E nevasta mea" și „Filo
zofia bătăii". Autorii au semnalat un 
aspect patologic și antisocial al vieții 
citadine, legat de prezenta în mijlo
cul nostru, a indivizilor obiș- 
nuiți să utilizeze, în raporturile 
cu semenii lor, drept argument și re
plică, palma, pumnul, parul, într-un 
cuvînt, bătaia.

Oameni din toate straturile sociale 
s-au grăbit să trimită redacției sute 
de scrisori și, în marea lor majori
tate, au condamnat bătaia, ca pe un 
mijloc primitiv și barbar de comuni
cație între oameni. Lovind cu dezin
voltură și cu seninătate, de parcă ar 
trăi în pădure, bătăușul jignește pro
fund demnitatea fiecăruia dintre noi.

Este și motivul pentru care citi
torii, adresîndu-se ziarului, au cerut 
să se întărească legile care pedep
sesc asemenea grave delicte. Orga
nele de represiune să acționeze 
prompt, fără timiditate și să extir- 
peze aceste abcese de infecție so
cială.Dar iată că sînt și cazuri cînd 
bătăușii rămîn nepedepsiți. Cum se 
ajunge la o asemenea situație ?

Cîțiva muncitori ceferiști din Paș
cani și din Bacău au trimis redac
ției o scrisoare. Cităm :

„în ziua de 28 martie 1987, la orele 
18,30, tînărul mecanic de locomotivă 
Bana Constantin, de la depoul C.F.R. 
Pașcani, venind acasă în stare de 
ebrietate, a bătut pînă la desfigurare 
pe colocatarul său, bătrînul pensio
nar ceferist Striniuc Mihai, In vîrstă 
de 71 de ani. Bătrînul a căzut Ia pat. 
De la o zi la alta starea sa era tot 
mai gravă.

...Bătăușul se plimbă nestingherit. 

...Oamenii se întreabă : De ce n-a 
fost pedepsit ?

Vecinii privesc cu îngrijorare : 
Dacă nu-i pedepsit, bătăușul își va 
continua apucăturile fără nici un 
risc !".

★
Un bătrîn bătut ?
Primul meu gînd, cînd am ajuns 

la Pașcani, a foșt să-1 văd. In cîteva 
minute, am și ajuns în strada Gării, 
numărul 91. Am întrebat :

— Aici locuiește pensionarul Stri
niuc Mihai ?

— Moș Striniuc nu mai este... mi 
s-a răspuns, a murit...

Nu prevăzusem deloc răspunsul și 
vorbele m-au lovit răscolindu-mi 
toată ființa.

— A murit ?
— Era un om liniștit, cumsecade, 

mă încredințează soții Aglaia și Io
sif Zarac. Ar fi putut să mai tră
iască.

— L-am văzut în seara aceea, îmi 
spun pe rînd, telefonista Maria Pan- 
cu și șeful de tură Dănilă Dumitru, 
amîndoi salariați ai depoului C.F.R. 
Pașcani. Fața îi era mutilată, respira 
greu, abia se mai ținea pe picioare.

Aceeași descriere mă înconjoară 
din toate părțile. In povestirea oa
menilor, întîmplarea poartă rezonan
te deosebit, de triste si grave.

Simt aproape ca pe o alinare, con
știința colectivității ce nu uită și nu 
estompează nimic din ceea ce ră
nește, atît de grav, etica societății 
noastre.

— In ziua aceea, povestește o ve
cină a bătrînului, pe nume Constanța 
Amarghioalei, în jurul orei 5 și 30 
de minute, seara, plecasem în oraș. 
Cînd m-am reîntors, la poartă l-am 
întîlnit pe moș Striniuc. Am rămas 
uluită, înspăimîntată. Lîngă el se 
aflau Banu Constantin și un lucrător

Cabana Bran Castel Foto : Gh. Vintilă

îngăduință pentru bătăuși?

EFECTELE CLEMENTEI
GREȘIT ÎNȚELESE

Nicolae NASTA

de miliție. Băiatul și nepoțica — îns- 
păimîntați și ei — mi-au povestit cele 
ce se petrecuseră. Văzuseră bine pe 
fereastră. Banu venise acasă foarte 
beat și căzuse lîngă ușă. Moș Stri
niuc a încercat să-1 ajute, dar aces
ta cu o lovitură grea, l-a bușit de 
pămînt. I-a așezat un lemn pe gît și, 
furibund, a prins să-i care pumni, 
cu ambele miini. Cu repeziciune îl 
lovea peste cap, peste abdomen, unde 
nimerea.

★
Sînt în cabinetul doctorului Mir

cea Vasilescu, directorul spitalului 
C.F.R. Pașcani.

— Striniuc Mihai, îmi relatează 
dînsui, a fost internat cu auto-sal- 
varea în ziua de 4 aprilie 1967. La 
examenul general s-a constatat o 
stare gravă. Prezenta echimoze și 
contuzii, dispnee, cefalee, tuse cu 
expectorații, în urma unor lovituri 
grele primite pe întregul corp. In 
ziua de 16 aprilie 1967, ora 20, a în
cetat din viață. Diagnostic : abces 
pulmonar, scleroenfizem pulmonar, 
cord pulmonar cronic. Apreciez că 
moartea a fost cauzată de afecțiunea

pulmonară menționată și că, avînd 
în vedere boala, vîrsta și starea bol
navului, lovirile menționate au fost 
factori adjuvanți pentru agravarea 
stării lui, pentru deces.

Stau de vorbă la Policlinica medi
cală C.F.R. Pașcani cu doctorul Eu
gen Aștefănoaiei. îmi spune :

— Se poate ca, după traumatismele 
primite, bătrînul să fi căzut într-o 
stare de inconștiență sau, șubrezit 
de agresiune să nu fi fost în stare a 
se îngriji, să fi rămas cîteva ore 
într-un loc răcoros. A căpătat o 
pneumonie care netratată la timp 
util a generat un abces pulmonar.

Cer părerea doctorului Coriolan 
Cotuțiu, cercetător științific princi
pal la Institutul medico-legal din 
București. Dînsui, cu referiri gene
rale, precizează :

— In practica medico-legală sur
vin cazuri cînd traumatisme care, 
prin gravitatea lor, nu sînt mortale, 
pot să producă moartea unor orga
nisme cu leziuni patologice preexis
tente. de gravitate diferită.

Părerile celor trei specialiști vin să 
elucideze niște adevăruri escamo
tate. Există — se vede limpede — o

...Haina
(Urmare din pag. I)

la cei cu o participare 
slabă la producție — con; 
tinuă să lucreze în același 
stil care a dus la : neli- 
vrarea în termen, la re
buturi — căci nimeni nu 
răspunde (deci poți munci 
cu... lipsă de răspundere). 
Avem, slavă domnului, mi
raculoasele „condiții obiec
tive" care înghit milioane 
și milioane de lei anual. 

. De astă dată, eschivarea 
de la viza oficiului juridic 
s-ar părea că pornește și 
de la greșita idee că, de 
vreme ce jurisconsultul a 
pledat cauza respectivă și 
a pierdut-o, el este în cu
noștință de cauză și as- 
ta-i de-ajuns, înseamnă că 
e de acord cu plata. Se 
uită însă complet (și ile
gal !) că jurisconsultul tre
buie să analizeze fiecare 
asemenea caz, să acționeze 
și în interiorul unității, în 
vederea delimitării respon
sabilităților reale.

Uzinele „23 August" din 
București, de pildă, au to
talizat pe anul 1966 pagube 
din rebuturi : 36 412 000 lei 
(pe trimestrul I 1967 : 
10 227 000 lei). Analiza cau
zelor care due la rebuturi 
se face, oricum, în absența 
jurisconsultului, fiindcă a- 
cesta nu e inclus în con
ducerea întreprinderii și 
rămîne la bunăvoința și in
spirația directorului să-1 
invite sau nu (de obicei 
nici măcar nu-1 invită). De 
aceea, în ședința de con
ducere, rebuturile sînt ju
decate numai din punct de 
vedere economie (cauzele 
economice ale fenomenu
lui), dar nu și cele care 
decurg din încălcarea lega
lității.

Ar mai fi de discutat 
despre plata penalizărilor 
— în cazul stocurilor su- 
pranormative constatate 
sau al nerespectăril date

lor contractuale. La uzi
nele „Grivița Roșie", la 31 
iulie 1967 exista un stoc 
supranormativ de 20 055 000 
lei, pentru care întreprin
derea a suportat penali
zări în valoare de apro
ximativ 1 982 000 lei, fără 
să se stabilească, deloc, 
factorii răspunzători ai a- 
cestei pierderi (cine a 
creat stocul, cine se apro
vizionează nerațional și 
mult peste necesar, cine 
— de la controlul preven
tiv — a dat viza obligato
rie). Răspunderi precise 
n-au fost stabilite nici 
chiar atunci cînd, în ac
tele de control ale revi
zorilor C.F.I., a apărut 
consemnat : „Uzina par- 
c-ar fi o bază de aprovi
zionare".

,La fel se întîmplă la u- 
zi'nele „23 August". Stoc 
supranormativ la 31 de
cembrie 1966 : 57 208 000 lei. 
Nu e de mirare că — aici 
ca și în alte părți — din 
pricina rebuturilor — mi
lioane de lei, a stocurilor 
supranormative — milioa
ne de lei (penalizate, dar 
fără să se stabilească vino
vății reali) se încarcă pre
țul de cost în asemenea 
măsură îneît, în 1966, la 
uzinele „23 August", pro
ducția marfă în valoare de 
1 000 de lei a avut un preț 
de cost de... 921 lei. Deci 
un beneficiu infim : 79 de 
lei la o mie de lei. 
în bilanțul amintitei uzi
ne, încheiat la 31 martie 
1967, apar ca „pagube cer
te" numai 433 000 lei, dar 
rebuturile, pierderile cau
zate de stocurile supra
normative nu apar de loc, 
căci ele se insinuează, dis
cret, în... prețul de cost. 
Ca și cum mi-ar putea fi 
indiferent dacă, hai să zi
cem o scrumieră, în loc să 
coste 3 lei fabricația, cos
tă... 10 lei. Ar fi timpul să

Pe lacul Siutghiol

corelație între bătaia, îmbolnăvirea 
și moartea lui Striniuc Mihai.

Se nun atunci întrebările : Pentru 
ce bătăușul a fost lăsat liber ? De ce 
de 6 luni se plimbă nestingherit sub 
ochii autorităților din Pașcani ? Dc 
ce nu a fost încă așezat pe banca de 
acuzare a tribunalului ?

încerc să stau de vorbă cu bătă
ușul. Este impasibil și arogant. Nu 
recunoaște nimic. Mă așteptam. Un 
ins despre care vecinii spun că-i un 
individ fără scrupule, care-și bate 
sistematic soția și care-șl petrece 
timpul liber lingă sticla cu rachiu, 
nu poate fi altfel.

De ce n-a fost încă deferit justi
ției ?

întrebarea se pune cu atît mai 
mult cu cît medicul legist al raio
nului Pașcani, doctorul Paraschiv 
Mihai, în certificatul medico-legal 
nr. 72 din 1 aprilie 1967, referindu-se 
la starea sănătății pensionarului 
Striniuc Mihai, scrie : „echimoze și 
contuzii multiple, regiunea feței, re
giunea occipitală și parietală... lezi
uni produse de corpuri dure. Nece
sită 7—8 zile îngrijire medicală, 
dacă nu survin complicații", păr 
complicațiile au survenit. Previziu
nile medicului legist au fost confir
mate — conducînd la moarte ! Bă
trînul s-a îmbolnăvit și a decedat. 
Care sînt concluziile procuraturii 
raionului Pașcani ? Cum s-au între
prins investigațiile, intervențiile, cer
cetările ?

însuși bătăușul, Banu Constantin, 
a mărturisit, în prezenta șefului de
poului C.F.R. Pașcani, Ionescu Du
mitru, și a secretarului comitetului 
de partid, Stan Tudor, că a fost 
acolo un lucrător de miliție. Ce a 
raportat acest lucrător de miliție 
superiorilor săi ?

La procuratură dosarul este incom
plet. însuși procurorul șef al procu
raturii raionului Pașcani, tovarășul 
Iacobuță loan, ne spunea că „dosarul 
este cel puțin discutabil". De șase 
luni îl tot discutați, tovarășe procu
ror si tovarăși milițieni ? Nu durea
ză prea mult cristalizarea concluzii
lor — fie că e vorba de vătămarea 
integrității cornorale, fie de lovituri 
cauzatoare de moarte ? Chiar numai 
actul huliganic al bătăii, indiferent 
de urmări, constituie o infracțiune 
de ordin penal. Bătăușul nu poate fi 
lăsat nepedepsit.

juridică
se discute ceva mai temei
nic asupra noțiunii de pa
gubă. De ce să ne furăm 
singuri căciula : și ce dacă, 
formal, din punct de ve
dere contabilicesc, paguba 
intră în alt capitol care se 
cheamă preț de cost ? Nu 
reprezintă, în mod real, o 
pierdere pentru stat ?

Am lăsat pentru la urmă 
mult dezbătută problemă a 
respectării datelor contrac
tuale de către uzine și fa
brici. Uzinele „Grivița Ro
șie", în primele 8 luni ale 
acestui an, nu au onorat 
un număr de 28 de con
tracte (însumînd 59 000 000 
lei). In afara prejudiciilor 
create economiei națio
nale, trebuie să arătăm că 
întreprinderea a plătit a- 
menzi și penalizări în va
loare de 2 824 000 lei. Nici 
un leu din această sumă 
importantă n-a fost impu
tat cuiva, ca și cum pier
derile sînt ceva inevitabil. 
Mal concret: pentru neli- 
vrarea în termen a unor 
utilaje chimice contractate 
la export, — penalizări: 
83 513 lei — se trage con
cluzia că „nelivrarea pro
duselor se datorează unor 
cauze obiective de ordin in
tern" și se propune ca pa
guba să fie inclusă „pe cos
turi", propunere ce este a- 
probaită de către condu
cere. In unele cazuri 
penalizările respective au 
trecut, spre verificare, și 
pe la serviciul C.F.I., în 
ciuda dispozițiilor Minis
terului Finanțelor și Mi
nisterului Justiției, care 
prevăd cu precizie că ele 
se rezolvă de către oficiul 
juridic și de resoartele fi- 
nanciar-contabile ale uni
tăților socialiste.

★
Desigur, insistența asu

pra unor aspecte de ordin 
economic poate să pară, la 
prima vedere, exagerată.

Fără a socoti că problemele 
care privesc oficiile juri
dice sînt — proporțional 
vorbind — exact de nive
lul celor arătate pînă aici, 
considerăm că — în stadiul 
actual de dezvoltare a in
dustriei, a economiei în ge
neral — rolul jurisconsul
tului trebuie să sporească 
în mod corespunzător, 
astfel îneît să acționeze 
mai prompt, mai efi
cient, înmulțindu-și atri
buțiile, mai cu seamă cele 
legate de control, de pre
vedere, respectîndu-se — 
și îmbunătățindu-se tot
odată — prevederile legale 
(legate de calitatea lor de 
specialiști) atunci cînd se 
face încadrarea lor, cînd 
se stabilește perioada de 
concediu de odihnă, cînd 
se acordă primele.

Toate exemplele negative 
din activitatea unor între
prinderi, citate de noi, do
vedesc că ele provin din 
nerespectarea legalității 
socialiste, așadar au de
plină contingență cu acti
vitatea oficiilor juridice. 
Nu este admisibil ca teama 
de răspundere să-1 țină pe 
jurisconsult paralizat în bi
roul său. Este absolut ne
cesar ca el să cunoască la 
perfecție activitatea secții
lor, organizarea adminis
trativă internă, situația ci
frelor de plan (corespunză
tor semnăturilor pe care 
le dă pe contractele cu 
termen fix), ca și cea a 
aprovizionărilor (unde de 
asemenea își pune semnă
tura pe contracte), să ia 
parte la ședințele condu
cerii unității, acolo unde se 
dezbat problemele stocu
rilor supranormative, rebu
turilor, cheltuielilor ne- 
economicoase etc. Căci în 
fond, ORICE ACTIVITATE 
ECONOMICĂ ÎMBRACĂ 
O HAINĂ JURIDICA.
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0 PRIVIRE IN
CULISELE RESTANȚELOR

In continuarea articolului „Soco
teli incorecte, pe seama șantierelor", 
publicat recent în „Scînteia". în care 
erau criticate unele carențe în livra
rea utilajelor tehnologice pentru 
noile obiective industriale, am reluat 
investigațiile în alte două întreprin
deri furnizoare : Uzina de utilaj chi
mic Ploiești si „Electroputere“-Cra- iova.

Așadar, cum stau lucrurile ? La 
sfîrșitul lunii septembrie cele două 
uzine s-au prezentat cu planul înde
plinit și chiar depășit, la multi din
tre indicatorii săi. Este o 
certă a rodniciei eforturilor 
te depuse de colectivele de 
tori, tehnicieni si ingineri, 
rilor luate de conducerile 
administrative, care nu poate fi ig
norată. Reproșul se îndreaptă în alt 
sens. Raliindu-ne părerilor și sesiză
rilor unor organizații de construcții, 
trebuie să precizăm că realizările 
globale ale celor două întrepritvderi 
nu converg spre respectarea, la ter
menele stabilite, a obligațiilor con
tractuale față de șantiere. In pre
zent, uzinele respective au multe res
tanțe la capitolul, deloc minor, al li
vrărilor de utilaje tehnologice desti
nate șantierelor.

...Am vizitat Uzina de utilaj chi
mic Ploiești, care are de executat 
un mare volum de utilaje pentru 
șantierele chimiei si ale industriei 
petrolului. Discutăm cu tov. Vasile 
Mihăilescu, inginer 
„Execuția si livrarea 
stabilite a utilajelor tehnologice pen
tru noile obiective industriale — ne 
spunea — constituie pentru condu
cerea si colectivul uzinei noastre o 
sarcină primordială. In scopul înde
plinirii ei au fost luate o serie de 
măsuri, dintre care amintim : întări
rea sectorului de pregătire a fabri
cației si amenajarea unei linii spe
ciale în acest sector, lansarea 
timp a comenzilor, elaborarea 
grafice pentru fiecare comandă sau 
utilaj, urmărirea lor zilnică în secții 
și la 
rirea

Se 
si-au

dovadă 
sustinu- 
munci- 

a măsu- 
tehnico-

sef adjunct, 
la termenele

din 
de

nivelul conducerii uzinei. întă- 
legăturilor cu șantierele".

poate afirma că măsurile luate 
dovedit în mare parte efica-

citatea. Pînă la sfîrșitul lunii sep
tembrie, uzina si-a îndeplinit în în
tregime obligațiile privind utilajele 
destinate exportului si unităților Mi
nisterului Petrolului. Multe utilaje 
au fost livrate chiar cu 1—3 luni în 
avans. Totuși, uzina este în restantă 
fată de șantiere 'cu peste 700 tone 
de utilaje. între care combinatele 
chimice de la Tr. Măgurele și Cra
iova ocupă o pondere însemnată. 
Ce a frînat realizarea integrală a 
contractelor ? După cum ni s-a rela
tat la conducerea uzinei. cauzele 
s-ar grupa în felul următor : lipsa 
de materiale. îndeosebi tablă si ote-

Ceea ce este foarte mult. De pildă, 
comanda nr. 70 308 privind conden
satorii pentru combinatul de la Tr. 
Măgurele. Repartiția respectivă pen
tru materiale s-a emis în septembrie 
1966. Dar nici pînă acum nu s-au 
asigurat condensatorii, deși, amin
tim. termenul a expirat la 25 sep
tembrie a. c.

Serioase încurcături provoacă. în 
execuția la timp a utilajelor, modi
ficările „făcute pe parcurs" de către 
proiectanți, deseori chiar atunci cînd 
utilajul respectiv... trebuie livrat. 
Prlntr-o schimbare de soluție, la 
unele utilaje destinate Combinatului

CUM DECURGE LIVRAREA
UTILAJELOR TEHNOLOGICE
PENTRU MARILE ȘANTIERE

nată. Dar, prin prisma necesităților 
șantierelor, a faptului că unele capa
cități nu pot intra în funcțiune toc
mai din lipsa unor asemenea apara- 
taje, proporția se schimbă șl capătă 
însemnătate. O nouă variantă a zica
lei „buturuga mică...".

Se pare că unele conduceri de în
treprinderi nu înțeleg că uzinele fur
nizoare trebuie să predea șantierelor 
nu explicații și justificări — ci uti
lajele tehnologice contractate.

Din discuțiile purtate în cele două 
uzine am desprins și nnele propu
neri menite să prelntîmplne In vii
tor anomaliile care se mai fao sim
țite în livrarea In condiții Ireproșa
bile a utilajelor tehnologice.

— între stabilirea planului global 
„la tonaj" și precizarea utilajelor ce 
trebuie executate trebuie să se sta
bilească o perioadă mai scurtă.

— Contractarea din timp a mate
riilor prime si a materialelor, îndeo
sebi a celor din import, trebuie să 
se facă în funcție de termenele de 
execuție a utilajelor.

— Precizarea răspunderilor mate
riale pentru toți factorii care concu
ră la proiectarea și execuția utilaje
lor tehnologice nu poate fi limitată 
la uzinele furnizoare.

Exponatele atrag zilnic numeroși vizitatori

Au început lucrările la cea de-a IV-a 
microhidrocentrală de pe Argeș

In regiunea Galați

luri inoxidabile, modificările pe par
curs făcute de proiectanti asupra 
construcției utilajelor, precum și u- 
nele deficiente interne ale uzinei.

Sînt reale aceste cauze ? Să le a- 
nalizăm. într-adevăr, din cauza lip
sei unor materiale multe comenzi nu 
au putut fi executate, decalîndu-se 
chiar cu luni, termenele inițiale de 
livrare. De asemenea, uncie utilaje 
deși sînt în mare parte construite, nu 
pot fi livrate șantierelor, lipsindu-le 
anumite piese sau conducte. Din a- 
ceastă cauză, multe comenzi stau „a- 
gățate" în uzină în... cîteva repere, 
în legătură cu aprovizionarea mate
rialelor, ni s-a demonstrat că timpul, 
determinat de metodologia actuală, 
pentru procurarea din import a unor 
materiale este de 9 și. chiar 12 luni.

deseori... ne
durata de lan- 

în fabricație. El 
înre- 
docu-

jude- 
bună

Nicolae CUCUI

In apropierea orașului Curtea de Argeș au început lucrările de ex- 
cavație la cea de-a IV-a microhidrocentrală din avalul rîulul Argeș. 
Această unitate hidroenergetică va fi, ca șl celelalte similare de la 
Oești, Albești și Cerbureni, o uzină de vîrf, dotată cu două turbine de 
7,5 MIV fiecare. Tot aici se amenajează un lac de acumulare „tampon" 
pentru uniformizarea debitelor. El urmează să facă și legătura cu 
microhidrocentralele ce se vor construi în josul văii pînă în Cîmpla 
Argeșului, la Pitești. Echipamentul mecanic și electric este proiectat șl 
executat la Reșița. (Agerpres)

Categoria debitorilor
lezează avutul obștesc

Receptivitatea

fată de nou
9

(Urmare din pag. I)

mii peste sarcina de reducere a pre
țului de cost de 800 mii lei. înaintea 
zilei de 1 Mai acest angajament a 
fost majorat la 2,5 milioane lei. încă 
nu s-a încheiat anul și, pînă acum, 
realizările de aici, la acest indicator, 
au depășit 6 milioane lei. Ce concor
danță poate fi între aceste realizări 
și angajamentul de 800 mii lei sta
bilit la începutul anului ?

Balastul unor practici învechite frî- 
nează totodată realizarea de progrese 
mai rapide în agricultura regiunii. 
Aplicarea măsurilor stabilite de 
partid cu privire la îmbunătățirea 
conducerii și organizării unităților 
agricole nu este încă la nivelul aș
teptărilor. In întreprinderi și ferme 
agricole se renunță greu la metode 
de conducere ineficiente, vădit neco
respunzătoare condițiilor actuale. 
Unii specialiști își însușesc într-un 
ritm prea lent metodele avansate de 
lucru. Deși comitetul regional de 
partid insistă de multă vreme pen
tru generalizarea soiurilor de cere
ale de mare productivitate, pentru 
introducerea raselor superioare de 
animale și extinderea suprafețelor 
plantate cu pomi și vii. specialiștii 
consiliilor agricole și lucrătorii uniu
nilor cooperatiste tărăgănează apli
carea măsurilor practice preconizate 
în acest domeniu, consumă multă 
energie pentru găsirea de argumente 
menite să le justifice conservato
rismul.

Abordarea în profunzime a proble
melor. accentul pus pe eficiență șl 
operativitate, pe îndrumarea desfășu
rării pe teren a muncii constituie 
azi cerințe fundamentale 
ționării muncii de partid 
nomie, cît si în celelalte 
activitate. Deosebit de 
este în această privință 
capăt excesului dc ședințe care ma
cină timpul și forțele oamenilor. Prin 
aplicarea recomandărilor Secretaria
tului C.C. al P.C.R.. privind regle
mentarea tinerii ședințelor, numărul 
acestora s-a redus simțitor, a cres
cut preocuparea pentru scurtarea și 
pentru mai buna lor pregătire, atît 
la nivelul comitetului regional, cît și 
al unor comitete raionale și orășe
nești de partid ca Hunedoara, Orăș- 
tie ș.a. Totuși, racila ședințomaniei 
n-a fost definitiv înlăturată. Mai în- 
tîlnim la unii mentalitatea greșită că 
dacă nu se ține neapărat o ședință 
pentru rezolvarea unei sarcini cu
rente care cere operativitate nu s-ar 
respecta principiul muncii colective, 
nu s-ar asigura solutionarea cea mai 
justă a problemelor. Așa se ajunge 
la convocarea de ședințe peste nu
mărul celor prevăzute, la încărcarea 
ordinei de zi a celor stabilite sau la 
camuflarea ședințelor sub paravanul 
unor „discuții de lucru". Este clar 
că în asemenea cazuri nu a fost în
țeles esențialul, si anume, că tocmai 
nuzdcria discuțiilor inutile trebuie 
înlăturată sore a da cadrelor posibi
litatea să-și consacre cea mai mare 
parte a timpului de lucru îndeplinirii 
atribuțiilor concrete ce le revin.

O dată cu reducerea numărului de 
ședințe este necesar să se acorde o 
mai mare atenție pregătirii lor te
meinice, precum și stabilirii ordinei

ale perfec- 
atît în eco- 
domenii de 

important 
să se purtă

de zi. La Comitetul de partid al mi
nei Petrila ca și în unele organizații 
de partid din cooperativele agricole 
din raioanele Ilia și Brad se mai în- 
tîlnesc cazuri cînd tematicile adună
rilor generale de partid sînt unilate
rale, cuprinzînd aceleași probleme, 
care se repetă monoton de la o lună 
la alta, iar materialele prezentate 
sînt întocmite adeseori superficial.

Perfecționarea stilului muncii de 
partid este un proces complex, în 
permanentă desfășurare. Deși în ce 
privește contactul cu oamenii, felul 
cum se exercită controlul și îndru
marea, cum se îndeplinesc hotărîrile 
adoptate s-au obținut progrese, își 
mai fac loc părerile unora după care 
doar prezența într-o întreprindere 
sau alta, participarea la adunări ar 
însemna activitate pe teren, muncă 
vie cu oamenii. Aceasta nu înseamnă 
altceva decît manifestarea unor me
tode de muncă rutiniere, care re
prezintă chiar o frînă a mersului 
înainte. Criteriul principal de apre
ciere a muncii activistului de partid 
este eficienta ajutorului acordat în 
organizarea și desfășurarea muncii, 
acestea urmînd să se reflecte cît 
mai curînd în rezultate certe. Cele 
arătate pledează pentru promovarea 
spiritului de gîndire proprie, a viziu
nii în perspectivă în munca de 
partid, strîns sudate cu activitatea 
practică pentru rezolvarea operativă 
a problemelor aflate la ordinea zi
lei. de finalizare a măsurilor con
cepute curățînd din cale tot ce mai 
reprezintă rigiditate, închistare și 
care mai sînt prezentate adesea sub 
pavăza argumentului că .'.așa s-a fă
cut și mai înainte".

O trăsătură caracteristică a parti
dului nostru este creșterea continuă 
a exigentei față de întreaga sa ac
tivitate. eforturile perseverente de a 
obține rezultate superioare în toate 
domeniile de activitate, refuzul de a 
considera ca o limită maximă a posi
bilităților nivelul atins la un moment 
dat. Așa cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în articolul apă
rut în „Scînteia", „Cu atît mai mari 
sînt succesele partidului și poporului 
nostru, cu cît fiecare organizație de 
partid reușește să devină forța dina
mică a colectivului în care își desfă
șoară activitatea, sufletul său viu, să 
declanșeze elanul și inițiativa mase
lor, mobilizîndu-le la muncă pentru 
realizarea țelurilor partidului. Aceste 
succese depind, totodată, de exigen
ta și combativitatea cu care fiecare 
organizație de partid acționează îm
potriva lipsurilor și neajunsurilor, ia 
atitudine față de indisciplină, față 
de incompetență și nepăsare, față de 
tot ceea ce frînează mersul înainte 
al colectivului respectiv".

Cerințele privind perfecționarea 
stilului muncii de partid trebuie să 
se concretizeze în ultimă instanță 
prin exigenta sporită privind cu
noașterea aprofundată de către fie
care activist de partid a problemelor 
din domeniul în care activează, com
petența și operativitatea acestuia, 
efortul perseverent de a-și îmbogăți 
cunoștințele, mutarea centrului ac
tivității pe teren, în mijlocul oame
nilor, acolo unde prind viată hotărî
rile partidului și guvernului.

chimlc Craiova, efectuată la 10 au
gust si care necesită alte materiale 
(care trebuie acum procurate), uzina 
ploiesteană a fost pusă în imposibi
litatea onorării în acest an a co
menzii respective. Situații similare 
există și pentru unele utilaje desti
nate altor șantiere. Discutînd despre 
proiectant, ni s-a prezentat si un alt 
aspect. I.P.R.A.N. București, institu
tul care asigură documentația pen
tru utilajele ce urmează a se executa 
în uzină, o transmite 
tradusă, prelungind 
sare a comenzilor
s-a transformat, astfel. într-un 
gistrator si transmitător de 
mentații.

Pentru restantele existente 
căm si criticăm uzina. Si pe
dreptate, deoarece ea este furnizorul 
angajat direct, prin contract, fată de 
șantiere. Dar. putem oare absolvi de 
răspundere ne cel care trebuie să 
creeze uzinei anumite condiții vitale 
și s-o sprijine în vederea execuției 
la timp a utilajelor ? Referindu-se 
la această necesitate tov* Gheorghe 
Dumitrache, inginer sef al uzinei, ne 
spunea : „Uzina si-a îndeplinit pla
nul. Dar nu putem recompensa e- 
forturile muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor, deoarece nu avem res
pectate o serie de contracte. Și. 
afirm, cu toată răspunderea, că nu 
din vina noastră. Atunci, mă întreb : 
de ce numai oamenii din uzină să 
suporte consecințele ?“

La această întrebare se impune un 
răspuns urgent. Pentru că nu este 
echitabil ca ponoasele emiterii cu 
întîrziere a repartițiilor, neasigurărll 
la timp cu materiale si modificării 
proiectelor să fie trase doar de co
lectivul uzinei. Nu este oare normal 
ca răspunderea pentru soarta noilor 
obiective industriale s-o poarte, deo
potrivă. suportînd si consecințele, și 
unii funcționari din ministerul tute
lar al uzinei, precum si proiectanții? 
Evident, aceasta este pe deplin nor
mal.

...Emblema uzinei „Electroputere"- 
Craiova o întîlnești pe majoritatea 
marilor șantiere industriale, la toate 
termo si hidrocentralele electrice, la 
instalațiile de irigare a ogoarelor. 
Dar prestigiul obligă ! Spunem că 
obligă nu numai în ce privește cali
tatea produselor livrate — cunoscută 
și apreciată în întreaga tară si peste 
hotare — ci, mai ales. în domeniul 
respectării întocmai a termenelor de 
livrare a aparatajelor electrice, ho- 
tărîtoare. uneori, pentru intrarea în 
producție a noilor unități.

Redăm situația existentă la aceas
tă uzină. La începutul lunii septem
brie. Uzina înregistra la contracte 
nerealizate suma de 12 milioane lei. 
Din discuția avută cu tov. ing. Ale
xandru Heinrich, directorul general 
al uzinei, aflăm : „Situația onorării 
contractelor la data de 20 septembrie 
este următoarea : la transformatoare 
avem două... nerealizate, iar la apa- 
rataj de înaltă tensiune 19 sînt res
tanțe. Contractele neonorate la 20 
septembrie, privind aparatajul de 
înaltă tensiune, se referă la 6 trans
formatoare. 34 celule de medie ten
siune pe construcții închise. 88 celule 
de medie tensiune de construcții 
deschise si la 57 transformatoare de 
110 kV“.

Sînteți „în culpă". Cum vă apărați 
cauza ? Răspundem noi la aceste în
trebări. Nerealizarea la timp a în
trerupătorilor de înaltă tensiune și 
a celulelor de medie tensiune de 
construcție închisă se datorește în- 
tîrzierilor foarte mari cu care au 
fost asigurate unele materiale. De
pășirea scadentelor la celelalte apa- 
rataje are drept cauză faptul că 
aceste aparataje au fost introduse în 
uzină pentru asimilare abia la sfîr- 
situl trimestrului II și, în plus, pe 
baza unor proiecte insuficient pre
cizate de către beneficiari. La nerea
lizarea contractelor contribuie, și 
nu într-o măsură neînsemnată, de
ficientele interne ale uzinei.

Cum se prezintă faptele ? Uzina 
este reclamată pentru nerespectarea 
unor obligații de șantierul Fabricii 
de ciment Bîrsești, de șantierele 
unor obiective chimice și ale indus
triei construcțiilor de mașini. Pro
centul de 2,17 la sută utilaje neli
vrate pînă la 20 septembrie este pre
zentat ca o cifră admisibilă neînsem-

al cooperativelor agricole
La Uniunea raională Iași 

a cooperativelor agricole de 
producție ni se pune la 
dispoziție un teanc de do
sare încheiate cu prilejul 
reviziilor de fond privind 
activitatea financiară a coo
perativelor agricole în ulti
mii doi ani. Ele se referă 
la 22 de unități, iar acțiu
nea va continua în toate 
cele 34 cooperative agricole 
din raion. Cu prilejul revi
ziilor de fond s-au descope
rit debitorii și s-au clarifi
cat împrumuturile sau dau
nele aduse de aceștia coo
perativelor agricole. Dar 
nu au fost luate măsuri în 
vederea lichidării lor ope
rative. De altfel, tov. Mircea 
Găliceanu, vicepreședinte al 
uniunii, ne Țarată că dru
mul de la reviziile încheiate 
și pînă la recuperarea 
daunelor este încă lung și 
presupune multă birocra
ție. „Mai este nevoie, în u- 
nele cazuri, de o cercetare 
a miliției economice, de ju
decată la tribunal și pe 
urmă adunarea generală să 
hotărască modul de lichi
dare a debitorilor" — ne 
spune tovarășul vicepre
ședinte.

Pînă să se ia asemenea 
măsuri, debitele continuă să 
crească. Iată ce spun ci
frele. Dacă la sfîrșitul anu
lui 1966 existau debite din 
avansuri și decontări nele
gale în valoare de 4 000 lei. 
în semestrul I al anului în 
curs aceste debite au cres
cut la 18 000. De asemenea, 
din revizii și imputații s-au 
debitat, anul trecut, 180 000 
lei, iar la 31 august al a- 

, cestui an suma respectivă 
s-a ridicat la peste 700 000 
lei.

Cine sînt debitorii și cum 
au apărut ei ? Spicuim cî
teva exemple din dosarele 
amintite. La cooperativa a- 
gricolă din Roșcani, în iar
na anului 1966 s-au stricat 
peste 13 000 kg cartofi și 
6 000 kg ceapă pentru că nu 
au fost bine însilozate. Co
misia de revizie a încheiat 
acte și a propus să plăteas
că solidari paguba atît foștii 
magazineri Grigore Plăvă- 
nescu și Nicolae Zvoriște, 
cît și fostul președinte, Ion 
Ciubotaru. Acestor debitori 
nu li se aplică însă lichida
rea pagubelor pe motiv că 
situația nu-i „lămurită". Tn 
așteptare însă, debitele lor 
au crescut, pentru că fostul 
președinte, ca și Vasile Clo- 
banu, fostul vicepreședinte, 
și contabilul Dumitru Ca
zan au trimis deseori bo
nuri la magazie prin care 
cereau vin și țuică fie pen
tru ei, fie pentru unele „ac
țiuni", cum se spune în bile
tele respective. Nimeni însă 
n-a achitat vreun leu pînă 
la venirea reviziei.

Și la cooperativa agricolă 
din Prisecani era foarte o- 
bișnuit sistemul eliberării 
diferitelor produse pe baza 
bonurilor de mină eliberate 
de unii membri ai consiliu
lui de conducere. Magazine
rul Ion Chirica 
arătat asemenea 
cît în momentul 
zut că revizia îl

însă nu a 
bonuri de- 
cind a vă- 
găsește cu

lipsuri și îi impută 3 196 lei. 
Majoritatea bonurilor puse 
în fața comisiei de revizie 
prevăd dispoziții ca aceas
ta : „Dat un cocoș 
sediul C.A.P. după 
adunării generale" 
tembrie 1966) ; „Dat 
vin pentru dus la bază" (26 
noiembrie 1966), „Dat 5 li
tri vin pentru lucrători din 
sectorul zootehnic", în cin
stea Anului nou (1 ianuarie 
1967).

Procedînd la fel. Vasile 
Birlădeanu, fost președinte, 
și Valeria Budeanu, fostă 
șef-contabil la cooperativa 
Grajduri, au dat bonuri, 
președintele pentru 12 găini 
și n-a plătit nici una, iar 
contabila pentru 11 găini și 
a plătit numai una singură. 
„S-au consumat cu prilejul 
diferitelor acțiuni" — au 
spus ei comisiei de revizie. 
Așa o fi, dar nu le poate

pentru 
tinerea 
(8 sep- 
10 litri

cole de la Sinești, V. Bo- 
ghian, a dispus să se dea 
drept mită 130 litri vin lui 
Ion Rusu, pădurar la oco
lul silvic Roman, pentru ca 
acesta să elibereze ilegal 
cooperativei lemne pentru 
un saivan. Lemnele au fost 
procurate și saivanul 
struit. Vasile Boghin 
ține că nu are nici o 
deoarece cooperativa 
ales cu saivanul, 
el nu vede că din

a pier- 
sustra-

con- 
sus- 
vină 

s-a 
Dar 
toa-

tă această afacere 
dut atît statul prin 
gerea lemnelor din pădure 
cît și cooperatorii 
vinul dat plocon? Singurul 
cîștigător este doar pădura
rul Ion Rusu, pe care ni
meni nu-1 trage la răspun
dere. Asemenea procedee 
care diminuează averea 
obștească trebuie înlăturate 
cu desăvîrșire, iar cei ce se

pentru

REVIZIILE DE FOND
ÎN RAIONUL IAȘI

nimeni schimba debitul în 
credite din moment ce a- 
ceste bonuri nu au fost tre
cute prin contabilitate și nu 
s-a achitat contravaloarea 
lor la casierie. Trebuia să se 
facă acest lucru. Averea ob
ștească nu poate fi știrbită 
de nimeni, indiferent ce 
funcție are în cooperativă. 
Dimpotrivă, fiecare coope
rator este obligat să o a- 
pere, să muncească cinstit 
pentru sporirea ei, fiindcă 
în funcție de aceasta se a- 
sigură creșterea continuă a 
valorii zilei muncă.

Sînt însă unii care con
fundă averea obștească cu 
bunurile personale. Fostul 
președinte Vasile Grigoruță, 
de la cooperativa agricolă 
Popești, de exemplu, profi- 
tînd de funcția de, condu
cere pe care o avea,'și-a în
sușit banii rezultați din vîn- 
zarea unul cal. Vicepre
ședintele cooperativei agri-

fac vinovați de acest lucru 
să suporte material paguba 
adusă.

Reviziile de fond făcute 
la cooperativele agricole de 
producție din raionul Iași 
au descoperit că alții risi
pesc și sub altă formă bu
nurile proprietate obșteas
că. La Popești, Roșcani, 
Grajduri, Sinești și în alte 
părți s-au livrat o vreme 
produse pe datorie coope
ratorilor. Astfel, la Roșcani, 
peste 30 cooperatori au luat 
în ultimii ani cite un nu
măr mai mare sau mai mic 
de pielicele de miel și nu 
le-au mai plătit. De ce 
admite contabilitatea să se 
livreze mărfuri pe datorie ? 
— am întrebat pe contabilul 
Dumitru Cazan, de la coo
perativa agricolă de pro
ducție Roșcani.

— Am crezut că venim în 
ajutorul oamenilor — a 
spu3 el. Dar vedem că am

greșit. S-a diminuat prin a- 
ceste împrumuturi valoarea 
zilei muncă și mai cu sea
mă partea bănească.

Sînt cooperative agricole 
care au lichidat cu debito
rii. Printre acestea se nu
mără cele din Dumeștl, 
Voinești, Movilenl și altele.

— Noi am ajuns să nu 
mai avem debitori — ne-a 
spus tovarășul Constantin 
Șălaru, președintele coope
rativei agricole Bivolari. 
Nu acordăm nici un fel de 
împrumuturi pentru că lu
nar dăm avansuri bănești 
pentru zile muncă efectua
te. în felul acesta oamenii 
noștri știu că la 17 ale fie
cărei luni își primesc drep
turile lor și nu se mai în
curcă cu datorii.

La Bivolari debitorii au 
scăzut și ca urmare a 
curmării și înlăturării ne
glijențelor. Dacă totuși se 
mai întîmplă, cei vinovați 
sînt puși să plătească pa
guba, așa cum a stabilit a- 
dunarea generală. Ingine
rul agronom Adrian Ionel 
de la Movilenl ne-a spus 
că și în această unitate e- 
xistă aceeași exigență îm
potriva neglijențelor. Intr-o 
vreme, 
Hriscu, 
țesalele, greblele, sacii, ciz
mele de cauciuc și alte o- 
biecte ce le avea în primi
re, s-a trezit fără o parte 
din ele. El a cerut să se 
facă scăzăminte. Dar ni
meni nu l-a iertat. Le-a 
plătit pînă la ultimul leu.

Se vede clar, prin urmare, 
că acolo unde s-a pus hotă- 
rît stavilă căilor prin care 
se creează debitori, numă
rul acestora și daunele lor 
se micșorează. Aceasta ara
tă totodată că uniunea ra
ională Iași a cooperativelor 
agricole de producție, spri
jinită îndeaproape de cele
lalte organe în drept, tre
buie să depășească faza de 
descoperire și încheiere de 
dosare debitorilor și să fi
nalizeze operativ reviziile 
de fond făcute. Căci, numai 
lichidarea neîntîrziată a tu
turor debitorilor va condu
ce la creșterea averii ob
ștești și a valorii zilei 
muncă în unitățile respec
tive.

magazinerul Ion 
nefiind atent cu

Manele CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

Un nou sistem de manevrare
rapidă a vaselor

Constructorii de la șantierul naval din Galați au adoptat un nou sistem de 
ancorare și declanșare a vaselor de pe uscat spre apă. Instalațiile sînt alcă
tuite din dispozitive de declanșare și împingere dirijată de la distantă și dis
pun de un înalt grad de tehnicitate. Ele asigură dezancorarea navei concomi
tent în toate punctele de prindere, precum și coordonarea lansării pe săniile 
de alunecare. Operația propriu-zisă se execută într-un timp mai scurt, cu mai 
puțină manoperă și cu mai multă siguranță față de vechiul sistem, putînd fi 
aplicată la nave de diverse tipuri și mărimi, pe cale cu înclinații și lungimi 
diferite.

(Agerpres)

Expoziție 

privind 

organizarea 

științifică 

a producției 

și a muncii
In ultimii 10 ani, In regiunea Galați 

s-au alocat aproape 15 miliarde lei 
pentru dezvoltarea industriei. S-au 
construit, modernizat și reutilat zeci 
de obiective, iar altele se află acum 
în plină construcție. întreprinderile in
dustriale ale regiunii, ădînc angajate 
în acfiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii, se străduiesc 
să ridice eficiența producției.

...După 6 ore de vizită, însoțit de 
inginerul Mircea Moldovan, de ia 
Copbinatul siderurgic Galați, ghid în 
timpul liber, am deslușit sensurile ma
jore ale direcțiilor acestei acțiuni, pre
zentate în cadrul unei expoziții minu
țios pregătite, pe tema organizării ști
ințifice a producției și a muncii, de că
tre Comitetul regional Galați al P.C.R. 
Materialul informativ — grafice, foto
grafii, scheme de organizare — cu
prinde, de fapt, 17 tematici bine de
finite. Este vorba, printre altele, des
pre conducerea întreprinderilor, siste
mul informațional, mecanizarea și au
tomatizarea evidenței, programarea și 
urmărirea operativă a producției, fo
losirea mașinilor electronice de cal
cul, organizarea muncii și folosirea ra
țională a timpului de lucru.

Expoziția are un caracter nu numai 
documentar, ci și mobilizator. Tratînd 
competent fiecare temă, organizatorii 
și-au propus să demonstreze că, în 
condițiile concrete ale întreprinderilor 
acestei regiuni, se pot face pași se
rioși în domeniul economisirii materiei 
prime și materialelor. Să dăm un 
exemplu : la cargoul de 4 500 fdw, 
construit pentru prima dată în 1960, în 
prezent consumul specific de metal s-a 
redus cu 310 tone față de prototip. Se 
poate reaminti și faptul că la o în
treprindere mare de construcții, cum 
este I.C.M.S.G., prin folosirea rațională 
a fierului beton se pot economisi a- 
nual, la volumul de lucrări planificat, 
peste 480 tone metal, totodată, ne in
formează directorul' general al între
prinderii, inginerul Cornel Cazan, se 
creează posibilitatea creșterii produc
tivității muncii, ceea ce în condițiile 
actuale înseamnă o reducere a pre
țului de cost cu peste 4 milioane lei 
pe an. Pe baza celor aproape 1 000 
studii ale comisiei economice a Comi
tetului regional Galați al P.C.R. se 
evidențiază unele posibilități de spo
rire a eficienței economice. Ghidul ne 
dă amănunte : prin utilizarea rațională 
a timpului de lucru se apreciază că se 
poate obține un spor de producție 
de peste 10 milioane lei.

în ceea ce privește perfecționarea 
evidenței și a sistemului informațional, 
specialiștii susțin că se pot econo
misi peste 2 milioane lei. De aseme
nea, prin alegerea celor mai bune 
scheme de organizare a transportului 
intern și raționalizarea operațiunilor 
de încărcare-descărcare pot deveni 
disponibile și redate circuitului econo
mic mai mult de 50 vagoane de mar
fă convenționale.

La tema organizarea muncii și folo
sirea timpului de lucru ne-a reținut a- 
tenția un studiu efectuat la combina
tul siderurgic. Se consideră că pînă în 
1970, prin perfecționarea sistemului 
informațional și simplificarea eviden
ței, productivitatea muncii poate 
crește cu mai mult de 5 la sută. La 
sfîrșitul vizitei reținem cîteva cifre 
semnificative care demonstrează po
tențialul economic în plină afirmare al 
Galațiului. Tn următorii trei ani se vor 
obține un spor de producție de 2,5 
miliarde lei și un beneficiu suplimen
tar de peste 600 milioane lei.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii"
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SE POA TE DISPENSA

DE 0 „ȘCOALA VEDETEI" ?
Termenul „vedetă” te duce cu gîn- 

dul la mitologia creată și întreținută 
în scopuri publicitare de marile case 
producătoare de filme, la tonele de 
hîrtie consumate pentru ca o lume 
întreagă să afle care este ultima ma
șină sau ultima iubire a vedetei X. 
Dar dincolo de valul indiscrețiilor 
de „senzație" și al cancanurilor de 
tot felul, există adevărul că istoria 
cinematografului este. în bună mă
sură. clădită pe talentul și farmecul 
unor actori de mare nrestigiu ; dacă 
excludem din mitologia vedetei stră
lucirea „steluțelor" efemere și tam- 
tam-ul publicitar, desconerim rigo
rile unei nrofesiuni dificile si pre
tențioase. cinematograful fiind de 
neconceput ca artă fără aportul unor 
puternice, multilaterale personalități 
actoricești si impunînd ipso facto 
slujitorilor săi o muncă tenace.

Mai ales în cazul unei cinemato
grafii în dezvoltare, cum este a noa
stră. problema actorului are o însem
nătate deosebită. fie că e vorba 
despre autenticitatea și forța de con
vingere a unui film anume, fie că 
este vorba despre afirmarea acelor 
personalități ale căror nume — pre
zente pe afiș — să sune ca un certi
ficat de garanție, să impună publicu
lui și să-l atragă, așa cum impun și 
atrag toți marii actori de film. Dar 
chiar dacă o serie de producții ale 
studioului ..București" au prilejuit 
succese actoricești, sîntem încă de
parte de a putea discuta despre o 
școală, despre un eșalon de actori de 
cinema în înțelesul propriu al acestei 
noțiuni.

DEBUTUL PE ECRAN - 
PUNCT TERMINUS, SAU 
START?

După cum se știe, regizorul are un 
cuvînt hotărîtor în alcătuirea distri
buției. Uneori, intuiția realizatorului 
a rodit în distribuiri inspirate — 
certificînd, bunăoară, priceperea de 
a descoperi vibrația unui talent și a 
aptitudinilor cinematografice în ca
zul adolescentei care era, în urmă cu 
zece ani, Irina Petrescu („Valurile 
Dunării"). Curajul de a încredința 
un rol de greutate unui interpret 
care n-a trecut încă pe sub focul re
flectoarelor este necesar în cinema
tografie și — în ultimă instanță — 
fiecare actor consacrat a fost, la un 
moment dat, un debutant. Filmele 
românești prezentate în ultimii ani 
au prilejuit, o adevărată avalanșă de 
nume noi. Critica a consemnat feno- 
msnul, relevînd unele debuturi pro
mițătoare dar semnalînd și multe dis
tribuiri neconcludente ori hazard-te, 
care au impietat grav asupra calită
ții filmelor. Este problema criteriilor 
în virtutea cărora s-au făcut, aceste 
promovări — criterii cîte odată su
biective, extraartistice sau invede- 
rînd (chiar dacă nici un regizor nu 
e infailibil în materie de distribu
ție) o ușurință a alegerii care res
pinge orice justificare ulterioară. A- 
ceasta explică, în parte, faptul că 
din mulțimea de debuturi ale ulti
milor ani nu s-au conturat decît foar
te puțini actori. Ce s-a întîmplat 
însă cu debuturile considerate, la 
vremea lor, concludente ?

Insistînd asupra datoriei regizori
lor de a căuta și a descoperi actori 
înzestrați pentru cinematografie, se 
impune precizarea că pasiunea „des
coperirilor" nu poate constitui un 
scop în sine. „Debutul semnificativ" 
este cu adevărat semnificativ numai 
dacă reprezintă începutul unei carie
re cinematografice. Așa s-a întîm
plat, de pildă, cu Barton Ciobanu, 
după debutul său relevator din „Se
tea", sau, mai recent, cu Dan Nuțu, 
distribuit — după „Duminică la ora 
6“ — în „Diminețile unui băiat cu
minte" și „Meandre". De multe ori, 
pasiunea „descoperirilor" a fost în
soțită de abandonarea descoperirilor 
odată făcute — și nume noi. debuturi 
promițătoare (ca al Irinei Gărdescu, 
bunăoară), au fost date uitării. Cine
matograful a fost ingrat — în de
trimentul său, în primul rînd — și 
cu o serie de actori cunoscut! din 
teatru, care s-au dovedit excelenți 
interpret! de film. Au trebuit să 
treacă mai bine de cinci ani ca un 
actor ca Mircea Bașta — care a 
debutat remarcabil pe ecran în „Pri
măvară fierbinte" — să fie din nou 
folosit în „Zodia fecioarei" ; la fel, 
Emeric Schăffer a fost distribuit pu
țin și în roluri neconcludente, deși în 
„Pădurea spînzuraților" a creat un 
personaj care l-a impus categoric, 
— iar enumerarea ar putea continua 
(cu George Constantin, Viorica Far- 
caș. Victor Rebengiuc și mulți alții).

Principiul „multi chemați, puțini a- 
leși" este aplicabil în cinematogra
fie doar înainte de atribuirea rolu
rilor. După aceea este necesară „in
ventarierea" si cultivarea consecven
tă a talentelor, urmărirea evoluției și 
a perfecționării lor — pentru a se a- 
junge la acele certitudini care să 
constituie osatura unei școli.

★

Nu ne propunem să discutăm des
pre creațiile actoricești de valoare, 
relevate la vremea lor în cronici. 
Tema și scopul articolului de față 
ne obligă să privim cu precădere re
versul medaliei — faptul că prezen
tei unor nume de rezonanță pe ge
nericul filmelor artistice nu îi co
respund întotdeauna creații actori
cești cu un răsunet echivalent. Se 
întîmplă chiar — după cum ne spu
nea. cu prilejul unui interviu, Ste
fan Ciobotărașu — ca anumite filme 
să îndreptățească impresia că inter- 
preții au fost aleși pentru a com
pensa parcă, cu popularitatea lor, 
deficiențele peliculei.

Fără îndoială că în cariera unui 
actor de cinema pot fi întîlnite crea
ții inegale, este aproape inevitabil ; 
dar ceea ce se poate și trebuie evi
tat este riscul de a umbri prestigiul 
interpretului prin distribuirea lui în- 
tr-un rol evident fără sorți de suc
ces. E vorba nu despre întinderea 
rolului, ci despre consistența parti
turii actoricești. Exemplul cel mai 
recent, consemnat de critica cine
matografică, l-a oferit rolul foarte 
subțirel conferit unui actor de talia 
lui Radu Beligan în „Castelanii". în 
astfel de cazuri, așteptările specta
te, ilor sînt direct proporționale cu 
popularitatea actorului respectiv, ca 
și decepția lor !

Popularitatea obligă, și nu îndeam
nă în nici un caz publicul la con
cesii. De aceea „vedetele" nici nu 
acceptă orice rol. Dar obligația 
amintită nu este doar a interpretu
lui, ci și a regizorului, cliiar și a 
studioului, poate în primul rînd a

studioului. Pentru că o condiție a 
formării unul eșalon de actori de ci
nema este creditul marelui public — 
un credit care este mult mai greu 
de obținut decît de pierdut. Un afiș 
răsunător la un film prost nu ser
vește nimănui. De aceea, cînd se dis
cută despre calitatea scenariilor, des
pre autenticitatea dialogului — se 
discută, implicit, și despre condițiile 
creării unei școli a actorului de film.

Să trecem în revistă interpretările 
principalilor actori distribuiti în fil
mele noastre. Reușite există. 
Dar care este marele rol 
fi firesc să spunem marile 
luri) susceptibil să dea întreaga 
măsură a posibilităților lor ? Să pri- 
lejuiască creații care să treacă de 
pragul „reușitelor", înscriindu-se 
printre performanțele care să asi
gure prestigiul unei filmografii ? Ne 
gîndim la posibilitatea și necesitatea 
de a se scrie — de a se comanda ! 
— scenarii consacrate unui actor a- 
nume. cu un rol pe măsura și pe spe
cificul personalității sale. De a se 
considera — ca indice al profesiona- 
lității regizorului — felul cum lu
crează cu interpreții filmului său, 
măsura în care știe să le reliefeze 
aptitudinile, claritatea indicațiilor. Si, 
mai ales, eficiența distribuțiilor, pre
ocuparea de a nu miza exclusiv pe 
spontaneitatea interpreților noi sau 
pe experiența (îndeosebi de teatru) 
a actorilor cunoscuți, ci de a obține 
ceea ce se numește „joc cinemato
grafic".

în discuțiile pe această temă este 
frecvent invocat numărul relativ re
dus de filme realizate anual (16 în 
1967), situație care împiedică în mod 
obiectiv crearea unui corp perma
nent de actori ai cinematografiei. 
De aici decurge, în primul rînd, 
necesitatea unei maxime responsa
bilități a regizorilor în mate
rie de distribuție, a unei evaluări 
exigente a șanselor oricărui inter
pret în raport cu dificultățile reale 
ale rolului respectiv. Dar în perspec
tiva dezvoltării cinematografiei na
ționale, problema actorului de film 
pune în atenție încă un aspect esen
țial. Ne referim la formarea și per
fecționarea multilaterală, conform 
cerințelor ecranului, a unui număr 
de actori cu însușiri cinematografice 
certe.

(ar 
ro- în laboratorul de izotopi al Institutului de cercetări al Economiei Forestiere

cinema
* FANTOMAS CONTRA SCOTLAND 
YARD — cinemascop : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 2109 — orele 
20,15), PATRIA — 9,15 ; 11,30 ; 14 , 16,45; 
19 ; 21,15, MELODIA (completare 450 de 
ani de la tîrnosirea bisericii Mănăs
tirii Argeș) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 
18,45 ; 21, FLAMURA (completare Can
cerul metalelor) — 9 ; 11.15 ; 13.30 : 16 ; 
18,15 ; 20,30, GRADINA PROGRESUL- 
PARC (completare Scoarțe din Rodope) 
— 19,30.

• FARAONUL — cinemascop (ambele 
serii) : REPUBLICA — 9,45 ;13,15 ; 16,45;
20.15, BUCUREȘTI — 8,45 ; 12,15 ; 15,45 ;
19.15, FEROVIAR — 8,15 ; 12,15 ; 16,15 ;
20.15, EXCELSIOR — 10 ; 15 ; 19.

țlere cinematografică a viitorilor ac
tori, dar necesitățile sînt mult mai 
mari. Poate că ar trebui chiar stu
diată posibilitatea unei anume spe
cializări în ultimii ani de învățămînt, 
a unei orientări spre identifi
carea și cultivarea aptitudinilor spe
cifice (incluzînd și teste de fotogenie, 
de pildă). Oricum, problemele par
ticulare ale actoriei cinematografice, 
analiza în detaliu a creației marilor 
actori de film ar merita să facă o- 
biectul unei atenții constante, în con
textul unor preocupări necesare 
pentru ca institutul să contribuie mai 
substanțial la formarea viitorilor in
terpreți ai filmelor românești.

Dacă în cazul unor cinematografii 
cu o producție de cîteva zeci sau cî- 
teva sute de filme anual, actorii cei 
mai buni, tinerii cei mai înzestrați 
pot fi intens solicitați, perfectionîn- 
du-se în genere în cadrul echipelor 
de filmare, în condițiile studioului 
„București" se impune organizarea 
unei activități capabile să asigure e- 
ficient această perfecționare specifi
că, chiar (sau îndeosebi) pentru ac
torii la un moment dat nedistribuiți. 
Mai mulți regizori a căror părere 
am solicitat-o au subliniat, între al
tele, necesitatea creării și menținerii 
unei bune condiții fizice a actorilor 
— dat fiind că adeseori interpreții 
fac față cu mari dificultăți solicită
rilor care se ivesc pe platoul de fil
mare. Desigur că aici este vorba și 
despre cultura fizică individuală, 
despre disciplina pe care trebuie - să 
și-o impună actorul însuși. Dar stu
dioul ar putea stimula preocupările 
de acest ordin, ar putea asigura cli
matul și condițiile organizatorice, 
materiale ale unei pregătiri comple
xe, sub o îndrumare competentă. Un 
actor de film trebuie să știe să șo
feze, să călărească, să înoate, să se 
lupte, trebuie să poată urca în goa
nă, fără să gîfîie, o scară.

Problema condiției 
direct 
actorului 
lui în 
mat, și face parte, intr-un fel. 
etica acestei profesiuni, implică un 
exercițiu continuu și o organizare 
severă a vieții, excluderea oricărei 
boeme. Credem, de aceea, că ar tre
bui alcătuit un fel de „activ" al ac
torilor de film — interpreți poten
țiali ai unor roluri viitoare — de 
al căror „antrenament" studioul să 
se ocupe cu toată atentia. Antrena
mentul acesta este necesar și actori
lor cu experiență îndelungată, poate 
contribui și la „deteatralizarea" in- 
terpretilor obișnuiți cu scena — este 
genul de investiții de care cinemato
graful nu se poate dispensa.

După cum sugera, în cadrul unei 
discuții, actorul Toma Caragiu, ar 
merita studiată șl posibilitatea creării 
unui studio al actorului de film, unde

să fie montate piese de o anumită 
factură, puse în scenă de regizori ai 
studioului „București" și interpretate 
de actori (inclusiv neprofesioniști) — 
îndeosebi cei aflați pentru o perioadă 
mai lungă la dispoziția cinematogra
fiei. Și după alte păreri, un astfel de 
teatru — care ar strînge în. jurul 
său actori cu aptitudini cinematogra
fice șl ar funcționa într-una dintre 
sălile caselor de cultură ale Capi
talei — nu numai că ar constitui un 
mijloc de „antrenament" artistic și 
de cunoaștere a posibilităților dife
ritor interpreți, ci ar putea repre
zenta un centru de interes al vieții 
artistice, promovînd o concepție de 
spectacol și un stil de joc modern. 
Pe o astfel de scenă ar putea 
apare „în reprezentație" și vîrfuri 
artistice ale teatrului nostru și tot 
aici și-ar 
rite alte 
recitaluri 
cole de 
nu într-un astfel de studio, s-ar 
putea iniția un fel de cursuri prac
tice de actorie cinematografică, dis
cuții și experimente în domeniul ex
presivității actorului de film, al a$ei 
rostirii replicilor etc. Este, desigur, 
o propunere, nu lipsită de anumite 
dificultăți ; discutarea ei ar putea 
să-i demonstreze utilitatea, sau să 
sugereze alte soluții, mai bune, pen
tru cultivarea aptitudinilor cinema
tografice și pentru acea continuitate 
a activității, inexistentă în 
dar strict necesară formării 
de film.

» TESTAMENTUL INCAȘULUI — cine
mascop : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,15 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină 
18,15 ; 20,30, STADIONUL DINAMO — 
18,30, GRADINA DOINA — 18,15 ; 20,30.

• O ZI NU TOCMAI NOROCOASA : 
CAPITOL (completare Apartamentul) —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.

• SECERIȘUL ROȘU t VICTORIA — 9 î 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

• PROCESUL DE LA VERONA S CEN
TRAL — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45.

găsi un cadru propice dife- 
manifestări artistice, de la 
de poezie pînă la specta- 

mim ; și ^unde. dacă
Pe scena Operei Ro

mâne a început noua 
stagiune cu ■reluarea 
spectacolelor aflate in 
repertoriul permanent: 
Concomitent sînt pre
gătite premierele sta
giunii 1967—1968. Pri
ma din șirul acestora, 
care va avea loc în 
ziua de 17 noiembrie : 
opera „Don Juan" de 
Mozart. Principalii

creatori ai spectacolu
lui vor fi dirijorul 
Mircea Popa și regizo
rul Hero Lupescu. Va 
urma o premieră ro
mânească : Lucrarea 
scrisă de compozitoa
rea. Mansi Barberis, pe 
un libret 
George Teodorescu du
pă piesa „Apus de 
Soare" de Barbu De- 
lavrancea.

realizat de

Noua stagiune a O- 
perei Române prileju
iește și iubitorilor de 
balet spectacole inte
resante. Cea dinții 
premieră de balet va 
avea, loc în ziua de 1 
februarie 1968 și va fi 
alcătuită din citeva lu
crări simfonice ale cu
noscutului compozitor 
american George Ger
shwin.

« NU-I PACE SUB MĂSLINI i CINE
MATECA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21.

• CINE VOIA S-O UCIDĂ PE JESSIE? 
— cinemascop : LUMINA (completare 
Dacă aș fl știut ?) — 9,15 ; 11,30 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20.45, MIORIȚA (completare 
Albina românească — Apis Melifica 
Carpatina) — 15 ; 17.30 ; 20.

ACTORULUI DE FILM

COSTIN

prezent, 
actorilor

legată 
de 

fata Klev — 
în Cupa 
europeni, 
la Kiev.

seară.

filmului. Chiar dacă nu ac- 
integral mitologia 
că exemplul 
și experiența 
îndelungată

este 
prestanța 

de ținuta 
de fil- 

din

„ANTRENAMENTUL"

școli de

arheologicMuzeul
din Piatra Neamț note de lector

poporului nos-

Cel mai tînăr centru
universitar al

care,(Urmare din pag. I)

tema- 
peri-

— Care este tn ge
neral firul tematic al 
expoziției actuale ?

ani în 
carpa-

ce

de tnvă- 
țară. 
însuflețită,

credeți că ar 
se acționeze 

de

Limitarea 
exclusiv la 
neolitică, despre

dezvoltării 
în cele 

consacrate 
moldo-

ce constituie 
valoarea 

din Piatra

— Cum 
trebui să 
pentru ca muzeul 
la Piatra Neamț să fie
cunoscut la nivelul va
lorii sale ?

cu tradiții și experi- 
fac celui mai tînăr 
al familiei universi- 
adresa noului institut

— Urmărind viața 
societăților străvechi, 
muzeul pleacă de la 
interesantele, vestigii

« V • • tarii
9

cu gusturile și aspira
țiile 
tru.

Exponate ale interesantului muzeu arheologic
Foto : M. Cloo

cu 
exponat de 
din marile

Gh. BALTA 
corespondentul 
„Scînteii"

Institutul de artă teatrală și cine
matografică își justifică doar par
țial titulatura dacă ne referim la 
pregătirea absolvenților secției de 
actorie. Au fost luate unele măsuri 
de perfecționare a studiului, de ini-

în centrul orașului Piatra Neamț, în in
cinta curții domnești a lui Ștefan cel Mare, 
se află un muzeu arheologic de o deosebită 
valoare. Cele peste 1 600 piese expuse aici 
prezintă vizitatorilor procesul de dezvoltare 
a societății omenești pe meleagurile Moldo
vei centrale. Conceput inițial și realizat suc
cesiv ca un muzeu de arheologie, prețiosul 
așezămînt adăpostește colecțiile rezultate din 
săpăturile efectuate pe Valea Bistriței, Mol
dovei și Trotușului. Muzeul acesta, care da
tează de peste trei decenii, e opera neobo
sitului veteran al muzeografiei moldovenești, 
Constantin Matasă, care s-a bucurat de co
laborarea unor oameni de știință ca Vladi
mir și Hortensia Dumitrescu și Radu și Eca- 
terina Vulpe. Despre importanta științifică 
și cultural-propagandistică a acestui muzeu 
ne-a vorbit profesorul IULIAN ANTONES
CU, directorul muzeului regional din Ba
cău.

— Ceea 
îndeosebi 
muzeului 
Neamț este splendida 
colecție de ceramică 
pictată aparținînd cul
turii neolitice cucute- 
niene, contemporană 
rafinatelor civilizații 
egiptene și cretane.

ale triburilor de vî- 
nători din paleoliticul 
superior, descoperite 
pe Valea Bistriței, pu- 
nîndu-ne apoi în fața 
procesului complex al 
apariției și 
neoliticului, 
două săli 
neoliticului 
vean rezidă, după pă
rerea mea, valoarea u- 
nică a muzeului din 
Piatra Neamț. Expune
rea îl duce mai depar
te pe vizitator spre e- 
poca metalelor, crista
lizarea elementului da-

de alți vorbitori. Acad. Nico
lae Petrulian, rectorul Insti
tutului de petrol, gaze și geo
logie din București, prof. dr. 
ing. Constantin Dinculescu, 
membru corespondent al Aca
demiei, rectorul Institutului po
litehnic din București, dr. ing. 
Gheorghe Nițescu, rectorul In
stitutului politehnic din Bra
șov, prof. Petru Spacu, mem
bru corespondent al Acade
miei, prorector al Universității 
București, conf. dr. ing. Ion 
Desabata, prorector al Institu
tului politehnic din Timișoara,

fizice
și de 

cinema, 
aparatului

★

A determina crearea unei
actorie cinematografică înseamnă a 
se trece, în producția de filme, la 
o activitate gîndită în perspectivă, 
la o politică artistică menită să asi
gure filmului românesc un funda
ment solid. Actorul este purtătorul 
de cuvînt al autorildr, ambasadorul 
cinematografiei pe lingă marele pu
blic. De aceea ar fi, poate, nimerit 
ca perfecționarea producției de filme 
artistice să aibă în vedere, cu deose
bire, problemele școlii actoricești. 
Includem aici, pe lingă aspectele a- 
mintite, și popularizarea interpreți- 
lor noștri, „lansarea" lor. cultul fru
museții. al eleganței, al bărbăției, al 
feminității, acreditarea unor perso
nalități care să reprezinte modele 
demne de imitat pentru generațiile 
tinere, ca o latură a funcției sociale 
a artei 
ceptăm 
credem 
de film 
lor cu 
multe fațete pozitive, 
studiate și preluate 
condițiilor și necesităților proprii 
studioului „București".

---- -------------------------- ,

ION OARCASU; |

vedetei, 
marilor actori 
cinematografii- 
traditie oferă 
care ar merita 
corespunzător

17.30 — Telecronica economică :
îngrășăminte chimice.

18,00 — Fotbal : Dinamo 
Celtic Glasgow 
campionilor 
Transmisiune de

19.45 — Telejurnalul de
20,00 — ’Alma-Mater. Emisiune pen

tru studențl.
20.30 — Interpretul preferat. Mu

zică populară la cererea 
telespectatorilor.

21,00 — Avanpremieră.
21.15 — Din culisele muzicii

șoare.
21.45 — Film artistic : Fantoma din

Mortsville.
23.15 — Telejurnalul de noapte.

PARALELE
Ion Oarcăsu, asemenea majo

rității colegilor săi de breaslă, 
își pune întrebări asupra misi
unii și criteriilor de investigare 
ale criticii literare, precizîndu-și 
în partea introductivă a volu
mului său de articole propriul 
punct de vedere asupra unor 
probleme, care, după cum se 
știe, au suscitat în ultima vreme 
în presa noastră discuții aprinse.

Ion Oarcăsu este adeptul „cri
ticii complete", deci a interpre
tării operei dintr-un unghi care 
să aibă în vedere atît factorii 
genetici cu ecourile lor în ope
ră, cit și cei estetici ai unei 
creații artistice. Astfel stînd lu
crurile este firesc ca autorul să 
polemizeze cu pozițiile critice 
unilaterale, deci cu sociologis
mul, cu impresionismul, cu pu
rismul estetic și din punct de 
vedere teoretic să militeze pen
tru faza de sinteză a criticii 
noastre actuale.

Adept al „criticii obiective", 
Ion Oarcăsu este un spirit rațio
nal si echilibrat, care nu tră
dează obiectul cercetării de dra
gul paradoxurilor sau al specu
lațiilor spectaculoase. Articolele

• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA
— 9 ; 10.

• CASTELANII : DOINA (completare 
Retrospectiva Jubiliară) — 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, PROGRESUL (comple
tare Scoarțe din Rodope) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.

• CANALIILE : UNION (completare 
Apartamentul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

O DIRIJORUL NICOLAE CH1RCULES- 
CU — TĂMĂDUIRI — O NUNTĂ LA 
OLTENI — PERFECȚIUNEA E RO
TUNDA — FETIȚA CU CHIBRIT! FI
— DIRIJORUL STRĂZII — GĂTEALA 
CAPULUI : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.

• CUM SA FURI UN MILION — cine
mascop GIULEȘTI (completare Nota 
zece la sport) — 15 ; 17,45 ; 20,30, DRU
MUL SĂRII (completare Eu șl conștiința 
mea) — 15 ; .17.45 ; 20,15.

? CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKAN-
AS — cinemascop : DACTA — 8—21 in 

continuare, MUNCA (completare Suro
gat) — 16 ; 18,15 ; 20.30.

« MARELE RESTAURANT — cinema
scop : BUZEȘTI (completare Muzeul 
pompierilor) — 15,30 ; 18 ; la grădină 
— 20,30.

• JANDARMUL LA NEW YORK — 
cinemascop : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 
20,30.

o ȚAR ȘI GENERAL : GRIVIȚA (com
pletare Costumul de ceremonie româ
nesc) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

• SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 MARI
— cinemascop : BUCEGI (completare 
Tovarășa) — 16 ; 18,15 ; 20,30 ; la grădină
— 19, AURORA (completare Noaptea la 
drum) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30 ; la grădină — 19, ARTA (comple
tare 23 August 1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; 
la grădină — 19.

O SUS MțlNILE, DOMNILOR POLI
ȚIȘTI 1 : GLORIA (completare Surîsu) 
sfinxului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, TOMIS (completare Permanențe)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20,15 ; la 
grădină — 19.

• PRIZONIERA DIN CAUCAZ : UNI
REA (completare Neglijența se plătește) 
— 16 ; 18,15 ; 20,30.

• PANTERA NEAGRA — cinemascop : 
FLACĂRA (completare Doi căpitani) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.

cic, continuitatea a- 
cestui element pină la 
formarea poporului ro
mân. în chip firesc te
matica muzeului de 
arheologie ar trebui 
să se încheie cu sala 
în care, este prezentat, 
de altfel deosebit de 
sugestiv, procesul dez
voltării societății me
dievale în jurul ora
șului Piatra Neamț. 
Din păcate însă, mu
zeul își sacrifică ulti
ma sală pentru o 
poziție care nu se 
cadrează logic In 
samblul tematic 
muzeului. Muzeul 
Piatra Neamț 
în primul rînd 
păstreze cu strictețe 
profilul arheologic. 
Specializarea sa ar 
trebui să ne ducă pină 
la conturul tematic al 
unui muzeu al cultu
rii neolitice din Mol
dova. Splendidele co
lecții rezultate din să
păturile de la Frumu
șica, Zănești, Podei 
dezvăluie o strălucită 
cultură străveche, de 
un rafinament și o for
ță a invocației plasti
ce care trădează pro
cesul trecerii la civi
lizație în contact cu 
lumea egeeană și cea 
a Orientului Antic. 
Căci „Hora de la Fru
mușica". vasele cu 
pictură tricromă. ido
lii zoo și antropo
morfi, asemănători ce-

conf. Nicolae Juncan, prorec
tor al Institutului politehnic din 
Cluj, conf. ing. Alexandru Da- 
videscu, de la Institutul de 
construcții București, conf. dr. 
ing. Nicolae Lețu, prorector al 
Institutului de mine din Petro- 
șeni, au transmis mesaje 
cuprind urările însuflețite 
angajamentele de sprijin
colaborare didactico-științifică 
pe care instituții de învățămînt 
superior 
ență le 
membru 
tare. Pe
au mai sosit telegrame și me
saje de salut din partea altor

ex- 
în- 
an- 

al 
din 

merită 
să-și

lor descoperit! în 
lam și Mesopotamia, 
sînt valori care intră 
în tezaurul civilizației 
universale. „Hora de 
la Frumușica" de pil
dă, grup ceramic ce 
reprezintă printr-o ra
finată stilizare reduce
rea conturulu) trupu
lui omenesc la linie și 
mișcare, este un bun 
al culturii universale, 
de egală valoare 
oricare 
prestigiu 
muzee.

— în primul rînd, se 
cere un catalog-album 
de înaltă ținută știin
țifică și grafică, cu 
texte în limbile de lar
gă circulație. Apoi, în 
chip firesc, trebuie să 
se facă seturi cu dia
pozitive și cărți poșta
le ilustrate. Ar fi cît 
se poate de sugestivă 
gruparea acestor se
turi pe teme : „Idolii 
antropomorfi din aria 
ceramicii pictate". „Ce
ramica de la Frumu
șica", „Linguri neoli
tice din colecția mu
zeului" etc. De la a- 
ceste prezentări de an
samblu se poate trece 
la prezentările de înalt

numeroase instituții 
țămînt superior din

Intr-o atmosferă 
în încheierea adunării a fost 
transmisă o telegramă Comi
tetului Central al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în 
care cadrele didactice și stu
denții institutului, mulțumind 
pentru minunatul dar făcut o- 
rașului și regiunii Ploiești, se 
angajează să muncească cu 
pasiune și entuziasm, să asi
gure economiei cadre cu o 
înaltă calificare.

In cartea de aur a noului 
centru universitar al țării s-a 
înscris ieri prima filă.

nivel științific sau de 
popularizare, la edita
rea unor studii de spe
cialitate, broșuri, plian
te cu o variată tema
tică, înfățișînd as
pecte din viața și ac
tivitatea omului neoli
tic. Poate fi abordată, 
de asemenea, proble
ma tradițiilor neolitice 
rămase în arta popu
lară românească, sau 
a legăturii culturale 
dintre oamenii cera
micii pictate cucute- 
niene și contemporanii 
lor din sud-estul me
diteranean. Folosind 
experiența muzeogra
fiei mondiale, am pu
tea executa copii du
pă cele mai valoroase 
exponate, care să fie 
puse la dispoziția vizi
tatorilor, dornici să-și 
aducă în propria lor 
casă aceste mesaje de 
frumos și bun gust, lu
crate cu mii de 
urmă în spațiul 
tin.

Sînt sugestii ___,
după părerea noastră, 
merită să fie luate în 
seamă de către Comi
tetul de stat pentru 
cultură și artă.

— Prin mesajul ar
ai exponatelor, 

din Piatra
tistic i 
muzeul ___
Neamț și-ar putea a- 
duce aportul și în alte 
domenii, a continuat 
interlocutorul nostru. 
Este vorba, în primul 
rînd. de plastica noas
tră contemporană, ca
re ar găsi izvoare de 
inspirație în această 
artă străbună, ce păs
trează în chip firesc 
nenumăratele afinități

tică 
oada 
care vorbeați mai îna
inte, n-ar avea urmări 
negative asupra activi
tății științifice a aces
tui muzeu ?

— Dimpotrivă. Con
ceput ca un muzeu al 
neoliticului est-carpa- 
tin, muzeul din Piatra 
Neamț și-ar putea o- 
rienta cercetările fă
cute de propriul colec
tiv și de colaboratorii 
săi pe făgașul unic, 
extrem de valoros și 
ispititor, al exploatării 
sistematice șl multila
terale, arheologice, is
torice și etnografice, a 
acestui filon. Muzeul 
și-ar dobîndi astfel lo
cul meritat, nu numai 
între granițele țării 
noastre, ci și în re
țeaua muzeistică mon
dială.

Subscriem și noi la 
faptul că specializarea 
tematică a muzeului a- 
pare ca o soluție bo
gată în consecințe cul
turale si științifice, 
pentru punerea în va
loare atît a comorilor 
pe care le adăpostește 
în sălile și depozitele 
sale, cît și a. celor care 
mai așteaptă încă, as
cunse în pămînt, pen
tru a fi scoase la lu
mina zilei.

sale dau mereu impresia distan
țării, a răcirii și decantării pri
melor impresii. Stilul său este 
în general logic, sobru, concis 
și, nu lipsit de subtext.

Criticul are bunul obicei de 
a nu rupe fragmentul de întreg, 
în studierea unor teme sau a 
unor probleme de filozofie a 
artei folosește perspectiva isto
rică, altfel zis are mereu în 
minte principalele cuceriri ale 
spiritului uman în domeniul 
respectiv, făcînd din cultură o 
noțiune vie, operativă, care îl 
permite cîteodată și descifrarea 
unor sensuri mai puțin limpezi 
ale artei contemporane (ca în 
articolul „Literatura și filozo
fia"). Criticul are grijă să pla
seze opera pe care o studiază în 
ansamblul creației unui scriitor.

în analiza fenomenului artis
tic contemporan, Ion Oarcăsu 
este comprehensiv și receptiv 
la o varietate de formule. își 
adecvează întotdeauna cerceta
rea la natura creației pe care o 
studiază, pledînd în primul rînd 
pentru sinceritatea necontrafă
cută a operei. îl interesează îna
inte de toate surprinderea tem
peramentului artistic al creato
rului și sesizarea notelor false, 
distonante de care acesta tre
buie să se dezbare pentru a asi
gura talentului său un făgaș 
normal de dezvoltare și. impli
cit. artei sale organicitate.

Netrăgînd niciodată concluzii 
pripite, avînd răbdare ca scrii
torii să-șf definească el înșiși, 
profilul estetic, fiind gata să ac
cepte și să înțeleagă salturile a- 
parent imprevizibile, preocupat 
să semnaleze liniile evoluției ar
tistice, Ion Oarcăsu se dovedeș
te un critic constructiv în 
sesizarea „profilurilor în mers". 
Aportul său este însă mai 
mic în conturarea unor per
sonalități foarte marcante ale 
literaturii noastre. Articole des
pre Goga, Blaga, Arghezi, de 
exemplu, sînt moduri proprii de 
organizare a unor observații și 
judecăți îndeobște cunoscute. In 
mod ciudat, Ion Oarcăsu. care 
folosește cu aplicație metoda is
torică și, uneori, șl pe cea com
parativă, nu reușește întotdea
una să utilizeze bunele rezultate 
obținute pe aceste căi pentru a 
sublinia ceea ce este esențial : 
diferența specifică a operei. Ion 
Oarcăsu caracterizează univer
sul scriitorilor mai degrabă din 
punct de vedere al ideilor decît 
din acela al modului cum sînt 
structurate artistic aceste idei. 
Criticul încearcă să depășească 
aceste limite, ocupîndu-se de 
caracterizarea universurilor ar
tistice în datele lor concrete, 
precum și de structura imagini
lor noetice în articolele despre 
Aurel Rău. Nichita Stănescu, 
Va'ile Rebreanu. Cred că în a- 
cest sens trebuie să se îndrepte 
în viitor efortul lui Ion Oar- 
că»u. unul din criticii reprezen
tativi ai tinerei generații.

Ioana UPOVANU

• SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA 1 I 
VITAN (completare Chemarea dragos
tei) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 19, CO- 
TROCENI (completare Pictorițele din 
Uzdlnsk) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• COMISARUL X — cinemascop : MO
ȘILOR (completare Mărășeștl 1917—19G7) 
— 15,30 ; 18 ; la grădină — 19,30.

• DRAGOSTEA MEA : COSMOS (com
pletare 23 August 1967) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.

• CIOCIRLIA : VIITORUL (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea București) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.

• CU BĂRBAȚII E O ALTA POVESTE: 
COLENTINA (completare Portrete) — 
16 ; 18,15 ; 20,30.

e OMUL PE CARE-L IUBESC — ci
nemascop : POPULAR — 15,30 ; 18; 20,30.

• ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE : 
VOLGA (completare Copilăria furată)
— 10 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

• SINGUR PE LUME : RAHOVA (com
pletare E mal bine așa ?) — 15,30 ; 18 ; 
20,30 ; la grădină — 19, LIRA (comple
tare Sesiunea Marii Adunări Naționale)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.

O SPARTACUS — cinemascop (ambele 
serii) : FLOREASCA — 9,30 ; 16 ; 19,30.

• RECOMPENSA — cinemascop : MO
DERN (completare Orizont științific 
nr. 8/1967) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45, ARENELE LIBERTĂȚII — 19,30, 
GRĂDINA CAPITOL — 19.

• MINUNATA ANGELICA și ANGE
LICA ȘI REGELE — cinemascop : FE
RENTARI — 11—19 tn continuare.

• CĂLĂTORIA FANTASTICA — cine
mascop : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.

teatre
• OPERA ROMANA : AIDA — 19.

• TEATRUL DE STAT DE OPE
RETA : PRINȚESA CIRCULUI — 
19,30.

• TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CA- 
RAGIALE" (sala Comedia) : OAMENI 
ȘI ȘOARECI — 19,30, (sala Studio) ; 
SERINGA — 19,30.

• TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : OPERA DE TREI 
PARALE — 20, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : PRIVEȘTE ÎNAPOI 
CU MINIE — 20.

• TEATRUL „C. I. NOTTARA" (sala 
Magheru) : HENRIC AL IV-LEA — 
19,30.

• TEATRUL „BARBU .DELAVRAN- 
CEA" : MIORIȚA — 20.

9 TEATRUL MIC (în sala Teatrului 
de Comedie) : DOI PE UN BALAN
SOAR — 19,30, (în sala Teatrului
evreiesc de stat) : INCIDENT LA 
VICHY - 19,30.

• TEATRUL „ION CREANGĂ" : 
CORIGENTĂ LA DRAGOSTE — 16.

• TEATRUL „ȚĂNDĂRICĂ" : IAR
MAROCUL PITICULUI CLIP — 17.
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întoarcerea de la Budapesta a delegației 
de activiști ai Comitetului orășenesc 

București al P. C. R.
Marți la amiază s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Budapesta, 
delegația de activiști ai Comitetu
lui orășenesc București al P.C.R., 
condusă de tovarășul Dumitru 
Popa, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid București, care, la 
invitația Comitetului orășenesc Bu
dapesta al P.M.S.U., a făcut o vizi
tă în R. P. Ungară.

ba sosire, pe aeroportul Bănea-

sa, delegația a fost întâmpinată de 
tovarășii Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ion Cos- 
ma, membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești, Vasile Vlad, șef de secție la 
C.C, al P.C.R., activiști de partid.

A fost prezent Sandor Argyelan, 
consilier al ambasadei R. P. Un
gare la București.

(Agerpres)

Cronica x i I e i
EXPOZIȚIA 

„AFIȘUL POLITIC SOVIETIC 
1917—1967"

în cadrul manifestărilor consa
crate semicentenarului Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
marți la amiază s-a deschis, la 
Casa prieteniei româno—sovietice 
din Capitală, o expoziție cu tema 
„Afișul politic sovietic 1917—1967“, 
organizată de Consiliul general 
A.R.L.U.S.

în asistență se aflau acad. Iorgu 
Iordan, vicepreședinte al Consiliu
lui General A.R.L.U.S., Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, membru în Bi
roul Consiliului General A.R.L.U.S., 
Eugen Popa, vicepreședinte al U- 
niunii artiștilor plastici, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, membri ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., artiști plastici. Au 
fost prezenți membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice la București. Cu 
prilejul vernisajului, au vorbit Pe
tre Grant, din partea Uniunii ar
tiștilor plastici, și ambasadorul U- 
niunii Sovietice, A. V. Basov. A- 
sistența a vizitat apoi expoziția, 
care cuprinde peste 40 de afișe ale 
pictorilor și graficienilor sovietici

realizate în cele cinci decenii care 
au trecut de la marele eveniment, 
istoric.

CONFERINȚA DE PRESĂ
Ambasadorul R. D. Germane la 

București, Ewald Moldt, a organi
zat marți, la sediul ambasadei, o 
conferință de presă cu prilejul ce
lei de-a XVIII-a aniversări a înte
meierii Republicii Democrate Ger
mane.

VIZITELE MINISTRULUI 
INDUSTRIEI SI 

PESCUITULUI DIN CEYLON
Ministrul industriei și pescuitu

lui din Ceylon, Philip Gunnawar- 
dene, care se află intr-o vizită în 
țara noastră, a avut marți dimi
neața o întrevedere cu Dumitru 
Bejan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă, 
au participat Alexandru Albescu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, funcționari superiori din 
acest minister, precum și consilie
rii și experții care-1 însoțesc pe 
ministrul ceylonez.

Oaspetele a 
teștl, pentru a 
industrializare 
calitate.

plecat apoi spre Pi- 
vizita combinatul de 
a lemnului din lo- 

(Agerpres)

consacrată aniversării lui Mihail Kogălniceanu
Sub egida secției de științe isto

rice a Academiei, marți dimineața 
a avut loc la Institutul de istorie 
„Nicolae Iorga" o ședință de comu
nicări științifice consacrată aniver
sării a 150 de ani de la nașterea 
lui Mihail Kogălniceanu, la care 
au participat membri ai Academiei 
și cercetători de specialitate din 
București și din țară.

Au fost prezentate comunicările : 
„Mihail Kogălniceanu, scriitorul și 
mentorul literar" — Prof. Șerban 
Cioculescu, membru corespondent 
al Academiei, „Din ideile social- 
politice ale lui Mihail Kogălnicea
nu" — Constantin Căzănișteanu, șef 
de sector la Institutul de studii is
torice și social-politice de pe lîngă

C.C. al P.C.R., „Mihail Kogălnicea
nu și formarea statului modern ro
mân" — Dan Berindei, cercetător 
principal la Institutul de istorie 
„Nicolae Iorga", „Probleme ale is
toriei naționale în opera lui Mihail 
Kogălniceanu" — Constantin Mo- 
canu, lector la Academia de științe 
social-politice „Ștefan Gheorghiu", 
„Mihail Kogălniceanu și problema 
industriei naționale" — Ion Ve- 
verca, cercetător principal la Insti
tutul de cercetări economice, și 
„Mihail Kogălniceanu și Academia" . 
— Constantin Angelescu, cercetător 
principal la Institutul de istorie și 
arheologie din Iași.

(Agerpres)

Tricotaje pentru copii și femei
Datorită atenției și bunului 

gust cu care sînt executate ar
ticolele ce-i poartă marca, fa
brica „Someșul" din Cluj a 
devenit cunoscută și apreciată 
de cumpărători. Magazinele și 
raioanele de specialitate oferă 
o gamă bogată de tricotaje, 
produse ale fabricii clujene. 
Intre acestea se numără ja-

chete cu bonete din fire de 
bumbac pentru copii de la 
6 luni pînă la 2 ani, veste, ja
chete, pulovere, scampolouri 
și rochițe, salopete de joacă în 
diferite culori și modele.

Pe lîngă articolele destinate 
celor mici, fabrica „Someșul" 
mai produce și jachete și pulo
vere pentru femei.

Tovarășul
Mihail Florescn s-a 
întors de la Moscova

Marți seara s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Moscova, tov. 
Mihail Florescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației de 
activiști ai Partidului Comunist 
Român, care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., a făcut o vizită pentru 
schimb de experiență în Uniunea 
Sovietică. La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, erau de față tovarășii Si- 
mion Bughici, membru al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., acti
viști de partid. Erau prezenți mem
bri ai ambasadei Uniunii Sovietice 
la București. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 5, 6 și 7 octombrie. In țară : 
vreme în general instabilă, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, mai frecvente în ju
mătatea de nord a tării. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 și 14 gra
de, iar maximele între 14 și 22 
grade. Dimineața și seara ceață, 
în București: vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. 
Ploi de scurtă durată. Vînt po
trivit. Temperatura ușor varia
bilă.

SPORT
Actualitatea fotbalistică
Mîine în nocturnă pe „Republicii"
Progresul-Honved Budapesta

Publicului bucureștean i se 
oferă joi seara un interesant 
meci internațional de fotbal; 
echipa Progresul întîlnește, cu 
începere de la ora 18,30, pe 
Stadionul Republicii, forma
ția maghiară Honved din Bu
dapesta.

TELEVIZIUNEA 
TRANSMITE

Ieri la amiazâ ni s-a comu
nicat că televiziunea româna 
transmite următoarele patru 
partide internaționale de fot
bal, mult așteptate de iubitorii

sportului din - țara noastră. 
Sîmbătă, de la ora 15,30, me
ciul România B-Ungarla B, 
care se dispută la Timișoara, 
și, la ora 18,55, meciul Bucu- 
rești-Budapesta, programat pe 
„Nepstadion" din Budapesta. 
Duminică, de la ora 15,30, par
tida România (tlneret)-Ungaria 
(iineret), care are loc pe Sta
dionul Republicii din Capi
tală. In sfîrșit, miercuri 11 oc
tombrie se va transmite de la 
Budapesta meciul retur pen
tru „Cupa orașelor tîrguri" 
dintre F. C. Argeșul și Ferenc- 
▼aros Budapesta. Transmisia 
începe în jurul ore! 17,30.

O frumoasă victorie 
la „europenele" 

de baschet

România — Iugoslavia
75-73

Campionatul european masculin de 
baschet a fost reluat ieri, la Helsin
ki și Tampere, cu meciurile din ca
drul grupelor preliminare. Echipa 
României a întilnit la Helsinki re
dutabila selecționată a Iugoslaviei, 
una din favoritele grupei A. Desfă- 
șurînd un joc bun, luptînd cu ar
doare nentru fiecare minge, baschet- 
ballștii români, într-un final pasio
nant, au obținut victoria cu scorul 
de 75—73 (33—37).

În cîteva rînduri

la

LISTA
DE CÎȘTIGURI

depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
cu cîștiguri

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 30 SEPTEMBRIE 1967

LA 
con- 

în- 
1—0; 

Zatu-

TURNEUL CANDIDATELOR 
TITLUL MONDIAL DE ȘAH a 
tinuat cu partidele întrerupte, 
cheiate astfel: Kușnir-Nicolau 
Friedman-Heemskerk 0—1;
lovska-Marcovici 1—0; Nedelcovici- 
Asenova 1—0; Novara-Kozlovska
0.5—o,5. Partidele Heemskerk-Kislo- 
va șl Friedman-Aleksandria s-au a- 
mînat. înaintea ultimei runde con
duce Kușnir cu 12,5 puncte.

CAMPIONATELE REPUBLICANE 
DE CICLISM PE PISTA au conti
nuat la velodromul Dinamo din Ca
pitală cu proba de 1 000 m cu start 
de pe loc. Titlul de campion a reve
nit ciclistului Paul Soare (Steaua), 
care a realizat timpul de l’ll”4/10.

Intr-o tentativă făcută tot ieri, 
Paul Soare a corectat recordul na
țional la 1 000 m lansat, înregistrînd 
timpul de l’07”9/10.
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1 16 799 35 100 000 100 000
1 06 736 25 75 000 75 000
1 06 827 23 50 000 50 000
1 04 933 24 25 000 25 000
1 18 610 04 10 000 10 000
1 08 678 23 5 0001 42 174 22 5 000
1 43 526 27 5 0001 53 918 32 5 000
1 04 448 26 5 000
1 55 414 24 5 000
1 32 749 24 5 000 35 000
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60 554 1 11 2 000
60 351 36 2 000
60 472 37 2 000 360 000
60 192 50 1000
60 479 35 1000 120 000

600 35 04 800
600 14 07 800
600 70 37 800 1 440 000
2112 TOTAL 2 215 000 1

SISTEMATIZAREA SATELOR
(Urmare din pag. I)
să fie supuse unei anumite 
urbanizări. Unele dintre a- 
cestea — cum ar 
rei, Fundulea, 
Roata, Bolintinul 
— îndeplinesc 
necesare pentru 
într-o anumită 
centre muncitorești, 
dotarea cu unități prelu
crătoare. Altele (Făcăeni, 
Burdușanl etc.) își vor în
cepe ridicarea confortului 
prin instalarea, pentru în
ceput, a unei rețele de ali
mentare cu apă din cișmele, 
pe stradă, cu posibilitatea 
ca, pentru zona centrală, apa 
curentă 
în case, 
prime 
zări ne 
tor să alegem, nu la întîm- 
plare — după criterii mai 
mult sau mai puțin empi
rice — ci tocmai din rîn- 
dul acestora satele pentru 
care vom întocmi schite de 
sistematizare. însuși studiul 
amintit continind o meto
dologie științifică de selec
ție".

— Condițiile avantajoase 
de care se bucură centrele 
comunale din categoria a- 
mintită sînt, credem, de 
natură să atragă atenția lo
cuitorilor din satele și că
tunele învecinate.

— Atractîa exercitată de 
aceste nuclee, ne răspunde 
ing. Constantin Stegaru, di
rectorul tehnic al D.S.A.P.C., 
se manifestă pregnant în 
regiunea București. Pot fi 
astfel înregistrate nume
roase cazuri cînd localită
țile mici — așezate de 
multe ori în locuri imnro- 
Drii dezvoltării. în zone i- 
rxindabile sau la distante 
mari de centrul comunei, 
de dotările ne care acesta 
le conține — se regrupea
ză în mod spontan în di-

fi Țăndă- 
Budești 

din Vale 
condițiile 
a deveni 

măsură 
prin

să fie adusă chiar 
Conturarea acestei 
categorii de așe- 
permite ca pe vii-

rectia favorabilă. In satul 
Bucu-Mătășesti a mai ră
mas o singură familie din 
24. în Victoria-Mărășesti își 
mai continuă viețuirea nu
mai 6 din cele 48 de fami
lii cîte existau la început; 
la fel s-a întîmnlat cu Tîr- 
la. Iezerul sau Sălcuta. Cu 
ajutorul organelor locale 
ale administrației am de
pistat 200 asemenea lo
calități care nu întrunesc 
condiții corespunzătoare. 
Favorizînd acest fenomen 
de polarizare, noi îndru
măm sătenii de aici să-si 
construiască locuințele 
vetrele satelor aflate 
plină dezvoltare.

Iată. deci, că structura 
rețelei de sate cunoaște di
ferențieri. studiul între
prins pentru regiunea 
București punînd în evi
dentă cîteva categorii dis
tincte de așezări. Dacă a- 
vem însă în vedere nu
mai centrele care benefi
ciază de premise încuraja
toare. numărul schitelor de 
sistematizare ce ar urma 
să fie întocmite rămîne de 

sutelor. Judecind 
acum.

nu
de-a 

. Or.
viata

în 
în

ordinul 
după ritmul de DÎnă ; 
elaborarea schitelor, 
mai. s-ar prelungi 
lungul a zeci de ani. 
în tot acest răstimp, 
ar merge înainte: este evi
dent că. pentru a asigura 
Derspective realiste, efici
entă si operativitate acți
unii de sistematizare a sa
telor. este nevoie de un cu 
totul alt ritm.

— Metodologia actuală, 
intervine în discuție arh. 
Octavian Țurcanu, direc
torul D.S.A.P.C., e mult 
prea complicată, documen
tația oerută este costisi
toare, conține unele preve
deri nejustificate și duce 
la cheltuirea inutilă de 
timp. Astfel, se prescrie 
lucrul ne ridicări topogra-

fice la scara 1 :2 000. care 
trebuie întocmite în mod 
SDecial. neexlstînd în prea
labil. Se cere defalcarea 
nentru următorii zece ani 
a investițiilor. De sectorul 
de stat, coooeratist și par
ticular, ceea ce în mediul 
rural este, practic, 
sibil de realizat. < 
normelor actuale, 
rea unei schite de 
tizare nentru o 
medie cu 3 000 de 
consumă un număr de 6 800 
ore de studii si proiectare, 
costă aproape 100 000 de lei 
și. fată de cadrele de care 
dispunem, (menționez că 
ne numărăm printre 
D.S.A.P.C.-urile care be
neficiază de un personal 
calificat numeros), durează 
aproximativ 3 luni. Sim
plificarea metodologiei e- 
xistente ar permite luarea 
în atenție, la un nivel ge
neral, a unui număr mult 
mai mare de sate, cărora 
li s-ar putea determina e- 
lementele cele mai impor
tante, absolut necesare pen
tru dirijarea dezvoltării 
lor.

După cum am văzut, una 
din principalele prevederi 
ale schitelor de sistemati
zare se referă la așezarea 
mai organizată a locuitori
lor în vatra 
ce va face 
ță o echipare edilitară co
respunzătoare. Este 
că, deși actualul statut al 
cooperativelor 
mitează lotul 
proprietate a 
rului, la 800 
pectiv 500 mp 
nerii căsătorit!), 
tea terenurilor din 
satelor depășesc cu 
aceste prevederi, 
zind și o parte din loturile 
în folosință. Este necesară 
o lotizare nouă pentru va-

. impo- 
Conform 
elabora- 
sistema- 
comună 
locuitori

satelor, ceea 
cu putin-

știut
agricole li- 

de casă, 
cooperato- 
mp (res- 
pentru ti- 
maiorita- 

vatra 
mult 

cuprin

lorlflcarea terenurilor libe
re, ceea ce ar restrînge tot
odată perimetrul construit 
al satelor. Această opera
țiune presupune schimbul 
de proprietăți între cele 
trei sectoare — de stat, 
cooperatist și particular.

— Modalitatea unor ase
menea schimburi de pro
prietăți nu este, in prezent, 
clar reglementată prin lege, 
ceea ce face ca „îndesirea" 
vetrelor să se facă foarte 
greu, ne declară ing. Ion 
Cotae, vicepreședintele Co
mitetului executiv al Sfa
tului popular regional Bucu
rești. Să vă dau un exem
plu: comuna Oineac cuprin
de trei sate. Comasca și Bra
niștea au condiții mai puțin 
potrivite dezvoltării și atît 
din proprie inițiativă, cît 
si în urma îndrumării 
noastre, sătenii de aici îsi 
manifestă dorința de a-si 
construi case în Oineac. 
centrul comunei, cu fru
moase perspective de dez
voltare. Numai că terenul 
din Oineac aparține unei 
alte cooperative agricole, 
care nu îl poate atribui de- 
cît membrilor săi. Aseme
nea situații se pot întîlni 
destul de des în prezent.

Iată de ce înființarea Co
misiei centrale de sistema
tizare 
teptată 
un viu 
f'-’ism 
nea de 
ficultătile actuale, 
legate de metodologia ela
borării documentațiilor, fie 
de cadrul legislativ care 
să mijlocească aplicarea în 
viată a proiectelor. Absen
ta unor precizări corespun
zătoare ridică. în momen
tul de fată, bariere de neo
colit în calea sistematizării 
satelor. Este timpul ca ase
menea bariere să fie înlă
turate I

a satelor este aș- 
pretutindeni cu 

interes. Acestui or- 
îi va reveni misiu- 
a lămuri tocmai di- 

fie ele

ASAL TUL

COSMOSULUI
Se împlinesc astăzi zece ani de la data me morabilă a lansării primului satelit artificial al 

Pămîntului. Realizare epocală a științei șt tehnicii sovietice, acest prim zbor cosmic a deschis ome
nirii accesul spre spațiile extraterestre. Aniver sarea unui deceniu de la această măreață victo
rie a geniului uman capătă o și mai profundă semnificație prin faptul că ea coincide cu anul 
semicentenarului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

La 4 octombrie 1957 pri
mul satelit artificial al 
Pămîntului își lua zborul 
de pe un cosmodrom so
vietic, în surpriza, admira
ția și entuziasmul lumii în
tregi. Aceasta a fost o stră
lucită victorie a științei și 
tehnicii sovietice, o mare 
cucerire a cercetării știin
țifice mondiale. Noul corp 
ceresc, primul făurit de oa
meni, deschidea omenirii 
porțile erei cosmice.

De atunci s-au lansat 
peste 600 de satelit! și ra
chete cosmice de către U- 
niunea Sovietică, S.U.A. și 
în ultimul timp și de către 
Franța, iar 13 state lansea
ză actualmente rachete 
pentru scopuri științifice 
(geofizice, meteorologice, 
etc.). în jurul Pămîntului 
gravitează acum 
300 ’ .......
sau 
liți, 
sînt 
Această planetă a fost a- 
tinsă în plin de o rachetă 
cosmică sovietică, iar alta, 
americană, ne-a adus date 
noi despre condițiile fizice 
de pe suprafața ei.

Satelitul nostru natural, 
Luna, a fost ținta a nume
roase rachete cosmice ; ea 
a fost atinsă de ..„Lu
nik II". încă din sep
tembrie 1959 și fotografiată, 
în partea ascunsă priviri
lor noastre, pentru prima 
oară în octombrie 1959 de 
„Lunik III”, ca apoi, ra
chete cosmice — mai întîi 
sovietice, apoi americane 
— să se așeze lin pe su
prafața ei, sau să devină 
sateliți artificiali ai Lunii. 
Cercetarea Lunii, sistema
tic și amănunțit, întreprin
să în vederea aselenizării 
primilor cosmonauți, con
tinuă cu asiduitate. Acum 
este o certitudine că în vii
torii cîțiva ani omul va 
păși pe suprafața satelitu
lui nostru natural. Pregă
tirea acestei mari acțiuni a 
geniului uman a început 
la 12 aprilie 1961, o dată cu

aproape 
de sateliți artificiali, 
fragmente de sate- 

iar două nave cosmice 
în drum spre Venus.

Prof. dr. docent Călin POPOVICI
secretar al Comisiei de astronautică a Academiei

zborul primului astronaut, 
Iuri Gagarin, urmat de al 
altor 
sau în

Era 
chisă 
spectaculos, în surprinde
rea generală, deși această 
surprindere nu era complet 
justificată. Cu doi ani 
înainte, academicianul so
vietic L. Sedov declara, la 
al VI-lea Congres al Fe
derației Internaționale de 
Astronautică de la Copen
haga, că U.R.S.S. va lansa 
un satelit artificial al Pă
mîntului, iar la 11 septem
brie 1956 președintele de
legației sovietice la adu
narea Anului Geofizic In-

cosmonauți, singuri 
grup.
cosmică a fost des- 
omenirii în mod

ZECE ANI
PRIMULUI

efort științific și tehnic 
foarte îndelungat. Părintele 
astronauticii, K.E. Țiolkov- 
ski. care pusese bazele teo
retice ale zborului cosmic 
cu rachetele în trepte încă 
din 1903, declara în mod 
profetic la un miting de la 
1 Mai 1933 în Piața Roșie...: 
„...40 de ani am lucrat la 
motoare reactive și gîn- 
deam adesea că plimbarea 
spre Marte va începe abia 
peste multe sute de ani. 
Insă termenele se schimbă. 
Eu sînt convins că multi 
dintre noi vor fi martorii 
primei călătorii de dincolo 
de atmosferă..." La 100 de 
ani de la nașterea lui K.E. 
Țiolkovski primul satelit

DE LA LANSAREA
SATELIT ARTIFICIAL

al pămîntului
■I

ternațional de la Barcelona 
repeta aceeași declarație. 
In iunie 1957, revista so
vietică „Radio” dădea in
strucțiuni precise radioa
matorilor pentru ascultarea 
satelitului artificial pe 20 și 
40 megacicli. U.R.S.S. lan
sase cu succes mai multe 
rachete geofjzice, iar la 27 
august 1957 experimenta cu 
succes o rachetă balistică 
intercontinentală cu mare 
rază de acțiune.

Acestea au fost realizări 
șl semne premergătoare 
lansării satelitului, acți
une care a încununat un

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 
respectiv 1/8 din cîștigurile de mai 
sus. în valoarea cîștigurilor este cu
prinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin ca
sele raionale (orășenești) de eco
nomii.

Racheta cosmicii „Vostok", care a plasat pe orbităRacheta cosmică „Vostok", care a plasat pe orbită pe 
cosmonautul Iuri Gagarin, expusă în pavilionul „Cos
mos" al Expoziției realizărilor economiei naționale de la 

Moscova

•■■îzN:':."

artificial își lua zborul din 
U.R.S.S.

Uniunea Sovietică avea o 
strălucită tradiție în lucră
rile de aerodinamică, N.E. 
Jukovski (1847—1921) fiind 
unul dintre fondatorii aces
tei științe. Dar realizarea 
sateliților artificiali presu
punea un avans pe un 
front foarte larg al științei 
și tehnicii, de la mecanică 
cerească și calculatoare e- 
lectronice, la metalurgia 
aliajelor speciale, teleco
municații și telecomandă, 
la chimia combustibililor 
speciali, electronică etc. Un 
șir de complicate probleme 
din aceste domenii au fost 
în prealabil rezolvate, iar 
lansarea sateliților artifi
ciali a fost pentru toată 
lumea o dovadă a înaltului 
nivel la care a ajuns ști
ința și tehnica în țara so
vietică. Nume de savanti 
ca L.S. Pontiagrin, A.I. 
Hincin, P.S.
A.N. Kolmogorov, 
dau, P.L. Kapița, 
barțumlan, P.A. 
etc. — pentru a 
mai cîțiva — 
lucit pe firmamentul știin
ței internaționale încă 
cu mult înainte. Dar apa
riția primului satelit arti
ficial a dat o pregnanță 
general accesibilă pe plan 
mondial a avansului obți
nut de știința și tehnica 
sovietică. Puternicele ra
chete sovietice au permis 
oamenilor de știință din 
U.R.S.S. să deschidă cei 
dintîi numeroase capitole 
ale astronauticii și cerce
tării spațiale : primul sate
lit artificial al Pămîntului, 
prima rachetă cosmică a- 
jungînd la Lună, prima fo
tografie a reversului Lunii, 
prima experiență de biolo
gie spațială, primul zbor al 
omului în Cosmos, prima 
alunizare lină, primul sa
telit artificial al Lunii, pri
ma planetă artificială a 
Soarelui, primul zbor în 
grup etc.

Pe această cale omenirea 
s-a angajat din plin. Dez-

Pontiagrin,
Alexandrov, 

L.V.Lan- 
V.A. Am- 
Cerenkov 
numi nu- 
au stră-

voltarea științei a fost 
adînc influențată, așa cum 
a declarat cunoscutul sa
vant sovietic în domeniul 
razelor cosmice, S. Vernov, 
de lansarea primului sa
telit artificial al Pămîn
tului : „Este fără îndo
ială că realizarea sateli
tului artificial al Pămîntu
lui va duce la crearea unor 
noi ramuri ale științei”.

Au luat astfel naștere 
științele spațiale : astrono
mia spațială, cercetarea ra
diațiilor și razelor cos
mice prin mijloace spațiale, 
geodezia spațială, geofizica 
spațială, cu studiul atmos
ferei înalte, magnetosferei 
etc. prin rachete și sateliți, 
medicina și biologia spa
țială, exobiologia, cu cer
cetarea formelor de viață 
de pe alte planete etc. Oa
menii de știință au reali
zat primele experimente 
cosmice, comete artificiale, 
aurore 
ș.a.m.d. .
privind radiocomunicatiile, 
televiziunea, prezicerea 
vremii, navigația au căpă
tat un rol tot mai mare în 
revoluția tehnico-științifică 
a zilelor noastre. Multe din 
descoperirile tehnologiei 
spațiale se încetățenesc în 
industria de fiece zi și sînt 
un continuu ferment de pro
gres 
lent 
mal 
riri 
cum 
ale Pămîntului, sursele de 
raze X cerești, magnetosfe- 
ra etc. au încununat pri
mele cercetări ale erei cos
mice.

Racheta primului satelit 
sovietic a fost urmărită la 
Observatorul din București 
de la 21 octombrie 1957 și 
la cel din Cluj puțin mai 
tîrziu. Observatoarele noas
tre din București, Cluj și 
apoi Timișoara au realizat 
cîteva zeci de mii de obser
vații ale sateliților artifi
ciali, în colaborare inter
națională. Din anul 1962, în 
cadrul colaborării științifi
ce multilaterale a Acade
miilor țărilor socialiste în 
problema sateliților, s-au 
realizat un număr Impor
tant de lucrări științifice 
privind geodezia spațială, 
dinamica atmosferei înalte, 
studiul orbitelor sateliților 
șl altele, cu un caracter 
deosebit, original.

Volumul V al publicației 
internaționale „Observații 
ale sateliților artificiali", 
dînd lucrări din aceste do
menii în cadrul colaborării 
științifice multilaterale, a 
fost publicat în acest an 
în editura Academiei Re
publicii Socialiste România 
și conține o apreciabilă 
contribuție românească. In 
ultimul timp s-au deschis 
noi perspective de lucru în 
domeniul cercetării și folo
sirii spațiului cosmic prin 
colaborarea țărilor socialis
te din Europa, In cadrul 
programului „Intercosmos". 
Țările mai mici, chiar dacă 
nu lansează sateliți, nu pot 
sta deoparte de marele cu
rent mondial al cercetării 
și tehnologiei spațiale, iar 
organismele regionale, ca și 
acelea larg internaționale 
(comitete O.N.U., COSPAR, 
etc.) au menirea să pro
moveze aceste cercetări în 
toate țările, pentru progre
sul științei și tehnicii în 
fiecare țară, în această e- 
pocă revoluționară a știin
ței și tehnicii.

polare artificiale 
Tehnicile spațiale

pentru ea, un stimu- 
pentru realizări tot 
îndrăznețe. Descope- 

științifice neașteptate, 
sînt zonele de radiație

Congo privește spre viitor
(Urmare din pag. I)

Printre aceste măsuri se află reforma 
administrativă, care a pus capăt fărâ
mițării tării, reducînd numărul pro
vinciilor de la 21 la 8, plus capitala 
țării, orașul Kinshasa ; crearea mono
polului de stat asupra societăților de 
asigurare, care varsă în fondul statu
lui un venit anual de peste un milion 
de zairi *) ; lărgirea rețelei de căi de co
municație, care însumează astăzi peste 
150 000 km de șosele și 5 000 km căi 
ferate; introducerea, de la 24 iunie 
anul acesta — pentru prima dată în 
istoria țării — a monedei congoleze, 
zairul. Crearea noii monede este apre
ciată de către specialiști drept una 
din principalele măsuri menite să con
tribuie la dezvoltarea și consolidarea 
economiei țării.

„Cu o producție de cupru de 300 000 
tone pe an — a spus președintele — 
Congoul se situează pe locul al șase
lea în ierarhia mondială a producăto
rilor ; acest metal reprezintă 40 la 
sută din exporturile țării. Pînă anul a- 
cesta exploatarea cuprului în Congo 
era privilegiul cunoscutei societăți «U- 
nion Miniere», creată în 1907 și în 
conducerea căreia nu a existat nici
odată vreun congolez. La 1 ianuarie 
a. c. guvernul congolez a creat, în lo
cul atotputernicei «Union Miniere», 
«Societatea generală congoleză de 
mine» — GECOMIN, care se ocupă

') 1 zair = 2 dolari americani.

cu extragerea și prelucrarea uriașelor 
zăcăminte de cupru din Katanga. Iată 
un fapt deosebit de important în di
recția cuceririi deplinei independențe 
economice a țării". S-au făcut pro
grese în importantul domeniu al pro
ducției de energie electrică, a relevat 
președintele. „O centrală termoelec
trică și 30 de hidrocentrale au o pu
tere instalată de peste 630 000 KW".

Președintele Mobutu relevă că țara 
are însemnate planuri de viitor. „Aș 
aminti doar faptul că, începînd din 
1972, preconizăm crearea bazei indus
triei siderurgice, prin construcția unui 
combinat cu o capacitate anuală de 12 
milioane tone de oțel. La aceasta se 
adaugă construcția, începînd din anul 
viitor, a barajului de la Ingo de pe 
fluviul Congo, pentru ridicarea unei 
hidrocentrale de mare capacitate. A- 
cestea sînt numai cîteva din planurile 
noastre".

Președintele Mobutu abordează apoi 
o serie de probleme ce preocupă în 
prezent continentul african.

„Unitatea Africii — a spus d-sa — 
este o problemă deosebit de impor
tantă. în interesul unității, țările Afri
cii trebuie să se cunoască mai bine, 
pentru a se înțelege mai bine, iar 
pentru aceasta e necesar să întrețină 
contacte". Arătînd că recenta confe
rință la nivel înalt de la Kinshasa a 
constituit un bun prilej de a se întări 
contactele între liderii africani, pre
ședintele a subliniat că „în' cele din 
urmă, la această conferință s-a reușit

abordarea directă a principalelor pro
bleme ce stau în fața continentului, 
evidențiindu-se rezoluții de natură să 
contribuie la rezolvarea lor". Vorbi
torul a conferit întrunirii de la Kins
hasa rolul de model pentru felul cum 
„trebuie lucrat pentru a salva cauza 
progresului în Africa, a garanta uni
tatea continentului, a întări solidari
tatea între țările africane. Republica 
Democratică Congo va depune și pe 
viitor toate eforturile pentru întărirea 
și consolidarea acestor unități, pentru 
lărgirea colaborării între statele afri
cane, în vederea lichidării colonialis
mului pe continentul nostru, a neoco- 
lonialismului și rasismului, pentru în
lăturarea dominației și influentei străi
ne de pe continent”.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la piedicile ce le întîmpină popoarele 
africane în lupta lor pentru o inde
pendență reală, pentru înlăturarea ves
tigiilor colonialismului. Forța „cea 
mai interesată în menținerea prezenței 
coloniale și neocoloniale în Africa este 
marea finanță internațională. Marea 
finanța tine mult și face totul pentru 
ca Africa să rămînă un fel de pepi
nieră a ei, o permanentă sursă de ma
terii prime și venituri enorme". „Iată 
de ce —-a spus președintele — aceste 
forțe se dedau la orice, folosesc toate 
mijloacele, mergînd pînă la organiza
rea de comploturi și agresiuni împo
triva țărilor africane, pentru a-și apăra 
interesele".

în acest context, președintele Mo-

relevat principiile promovatebutu a
de Congo în relațiile sale cu celelalte 
state. „Republica Democratică Congo 
— a spus d-sa — pune la baza relații
lor sale cu toate statele în primul rînd 
principiul neamestecului în treburile 
interne, al respectului reciproc, al co
laborării pe baze reciproc avantajoase. 
Cerem tuturor statelor ca, în cazul în 
care doresc cu adevărat să fie prietenii 
noștri, să nu se amestece în treburile 
interne ale Congoului. Aceasta este, 
dacă vreți, o regulă de aur a diploma
ției noastre".

Președintele Mobutu a abordat apoi 
problema relațiilor Congoului cu 
România. Relevînd că un moment în 
evoluția acestor relații l-a constituit vi
zita în Congo a unei delegații econo
mice guvernamentale române, preșe
dintele a subliniat utilitatea acestei vi
zite pentru o mai bună cunoaștere a 
posibilităților de dezvoltare a legături
lor multilaterale, în special comerciale, 
între cele două țări. Președintele Mo
butu a relevat că în ultimul timp 
România devine tot mai cunoscută în 
Congo. „Știm că România este o țară 
cu o economie în plin avînt al dezvol
tării, o tară care, pe plan extern, luptă 
pentru consolidarea păcii, pentru cola
borarea între popoare, o tară a cărei 
politică internațională o apreciem. în
tre cele două țări s-au stabilit relații 
diplomatice. Sînt sigur că voi avea 
personal ocazia să-mi lărgesc și să a- 
profundez cunoștințele despre Româ
nia și, de asemenea, mă voi strădui să 
ofer ambasadorului dv. prilejul de a 
cunoaște și aprecia nemijlocit Congoul, 
poporul său, tot ce se face aici, ca și 
în acest fel să contribuim la dezvol
tarea multilaterală a relațiilor dintre 
țările noastre".
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GENERALE DE EA O.N.U.
O Din cuvîntările rostite luni și marți

• Declarația președintelui Nigerului
NEW YORK 3. — Trimisul spe

cial Agerpres. Romulus Căplescu 
transmite :

In ședința de luni dimineață a 
Adunării Generale a O.N.U. a luat 
cuvîntul ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Bulgaria, Ivan Bașev. 
Adresîndu-se noului președinte al 
Adunării Generale, el a spus : „Sa
tisfacția noastră pentru alegerea dv. 
este cu atît mai mare cu cit repre- 
zentați un popor vecin de care ne 
leagă ani îndelungați de prietenie 
frățească și năzuințele comune de 
făurire a unei vieți noi".

Vorbitorul s-a referit apoi la li
nele puncte nevralgice ale situa
ției internaționale. „S.U.A. vor să 
impună prin foc și sabie propria 
lor ordine și propria lor lege, fără 
a ține seama de voința și dreptu
rile poporului vietnamez", a spus 
vorbitorul, care, ca și mulți alți 
delegați, a scos în evidență că pri
mul pas în soluționarea problemei 
vietnameze trebuie să fie înceta
rea bombardamentelor asupra teri
toriului Vietnamului de nord.

„Faptul că delegații la actuala se
siune l-au ales ca președinte pe 
reprezentantul României consti
tuie o recunoaștere a poziției Re
publicii Socialiste România în con
certul națiunilor" — a spus minis
trul afacerilor externe al Iranului, 
Ardeshir Zahedi. „Am vizitat Ro
mânia, a continuat el, și am fost 
martorul devotamentului guvernu
lui și poporului român pentru cau
za păcii și înțelegerii internațio
nale".

După ce s-a oprit asupra focare
lor de încordare din lume, asupra 
necesității unor eforturi neîntre
rupte și susținute pentru regle
mentarea lor pașnică, vorbitorul a 
trecut pe larg în revistă probleme
le dezvoltării economice, expri- 
mindu-și regretul că obiectivele 
modeste ale deceniului dezvoltării 
nu au putut fi atinse.

Alegerea noului președinte al A- 
dunării Generale simbolizează spi
ritul de echitate și înțelegere ca și 
dorința de coexistență pașnică ce 
caracterizează actuala sesiune, o- 
glindește rolul tot mai important 
pe care îl joacă țările socialiste pe 
arena internațională — a declarat 
ministrul afacerilor externe al Ior
daniei, Mohammed Al-Amery. Con- 
sacrîndu-și cea mai mare parte a 
cuvîntării problemei Orientului A- 
propiat, el a arătat că Iordania se 
opune „stabilirii păcii pe calea cu
ceririlor militare" și a exprimat pă
rerea că, atîta timp cît nu se va 
găsi o soluție justă și onorabilă, „si
tuația explozibilă din această re
giune se va menține". Dacă Izrae- 
lul nu se va supune rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate privind a- 
nularea măsurilor luate la Ierusa
lim, atunci Consiliul de Securitate

Luni după-amiază, la sediul O.N.U., 
Corneliu Mănescu a avut o întîlnire 
cu Marko Nikezici, secretar de stat 
pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia. Au fost abordate, într-un 
spirit cordial, unele probleme în le
gătură cu actuala sesiune.

★
Luni seara, ministrul afacerilor 

externe și conducătorul delegației 
Austriei la prezenta sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., Lujo Ton- 
cic-Sorinj, a oferit un dineu în cin
stea delegațiilor celor nouă țări co
autoare ale rezoluției „acțiuni pe 
plan regional pentru îmbunătățirea 
relațiilor dintre state europene cu 
sisteme social-politice diferite", a- 
doptată la sesiunea din 1965.

într-o atmosferă caldă, cordială, 
a avut loc cu acest prilej un schimb 
de vederi asupra acțiunilor desfă
șurate pe anul în curs în vederea 
promovării ideilor prevăzute de re
zoluție. Au fost, de asemenea, dis
cutate măsurile și acțiunile ce pot 
fi întreprinse în continuare, cu co- 

va trebui să adopte sancțiuni îm
potriva acestui stat.

Deschizînd lista vorbitorilor în 
ședința de marți dimineața a Adu
nării Generale a O.N.U., Dmitri 
Belokolos, ministrul afacerilor ex
terne al R.S.S. Ucrainene, și-a ex
primat convingerea că forțele iu
bitoare de pace vor reuși să stă
vilească extinderea actualelor fo
care de încordare din lume.

Ministrul afacerilor externe al Ir
landei, Joseph Luns, felicitînd pe 
noul președinte, Corneliu Mănescu, 
a spus : „Cînd am vizitat România 
la începutul acestui an am rămas 
nu numai cu cele mai plăcute im
presii asupra țării dv., dar am fost 
deosebit de impresionat de vederile 
politice ale oamenilor de stat ro
mâni. Această impresie s-a accen
tuat în urma discuțiilor avute cu 
dv. în Olanda în cursul lunii iulie".

In continuare, vorbitorul a arătat 
că războiul din Vietnam continuă 
să frămînte conștiințele. Poporul 
olandez a dat curs profundei sale 
îngrijorări printr-o rezoluție adop
tată în urma unor largi dezbateri 
în Camera inferioară a parlamen
tului și care cere, între altele, în
cetarea fără condiții a bombarda
mentelor americane asupra R. D. 
Vietnam.

Ministrul olandez s-a făcut inter
pretul speranței că, în versiunea sa 
finală, proiectul de tratat cu privire 
la neproliferarea armelor nucleare 
va cuprinde și garanțiile ce se im
pun, evidențiind că un asemenea 
tratat „nu va fi un remediu univer
sal" și că „multe alte măsuri sînt 
necesare dacă dorim să oprim cursa 
armelor nucleare".

Delegații la sesiune au ascultat în 
continuare o declarație făcută de 
președintele Republicii Niger, Diori 
Hainan!, care, felicitîndu-1 pe pre
ședintele Adunării Generale, a scos 
în relief că alegerea sa reprezintă 
un semn de prețuire față de rolul 
jucat de România în viața politică 
internațională. Europa și Asia tre
buie să lichideze sechelele războiu
lui rece, a continuat el, iar Africa 
trebuie să-și dobîndească deplina 
libertate. Pentru a se izbăvi de sta
rea de subdezvoltare, este necesar 
ca țările africane să substituie ro
lului lor de clienți pasivi pe acela 
de producători în deplina accepție 
a acestui cuvînt. In momentul de 
față însă producătorii africani sînt 
nedreptățiți, prețul produselor lor 
de bază este în continuă scădere, 
ca urmare a condițiilor inechitabile 
ale comerțului internațional. De 
aceea se impune ca O.N.U., prin or
ganismele sale specializate, să ia 
măsuri pentru reconsiderarea pre
țului la materii prime, pentru așe
zarea schimburilor comerciale pe 
principii mai juste.

laborarea și a altor țări europene, 
în scopul realizării condițiilor me
nite să ducă la statornicirea și dez
voltarea unui climat de destindere 
și cooperare — baza unei întăriri a 
securității europene.

★

Aflat la O.N.U. cu prilejul actua
lei sesiuni a Adunării Generale, 
președintele Republicii Niger,. Ha- 
mani Diori, a făcut o vizită pre
ședintelui Adunării Generale, Cor
neliu Mănescu. La întîlnire, care a 
decurs într-o atmosferă de cordia
litate, a fost de față secretarul 
general al O.N.U., U Thant.

La prînz, Corneliu Mănescu a 
participat la dejunul oficial oferit 
în onoarea lui Hamani Diori, de 
către U Thant.

★
Marți, 3 octombrie, președintele 

Adunării Generale, Corneliu Mă
nescu, a primit la sediul Națiunilor 
Unite vizita șefilor de delegații ale 
Tunisiei, Bulgariei și Poloniei la 
actuala sesiune a O.N.U.

Conferința anuală de la Scarborough

Critici la adresa politicii 
economice a guvernului laburist

SCARBOROUGH 3 (Agerpres). — 
Dezbaterile de marți ale parțici- 
panților la cea de-a 66-a conferință 
anuală a partidului laburist s-au 
axat asupra politicii economice a 
guvernului Wilson. Deși guvernul 
a obținut satisfacție în această 
chestiune, repurtînd cu o mică ma
joritate de voturi victoria asupra 
unei moțiuni a stîngii de condam
nare a politicii sale economice, el 
nti a fost totuși scutit de critici. 
Luînd cuvîntul, Michael Foot, unul 
din liderii stîngii, a reproșat gu
vernului că o primă consecință a 
împrumuturilor contractate pentru 
a salva lira sterlină de devaloriza-

LA SESIUNEA A.I.E.A.
Interes pentru 
dezvoltarea 
energeticii 
nucleare

VIENA 3 — Corespondentul A- 
gerpres P. Stăncescu transmite : 
Luni după-amiază s-au încheiat lu
crările celei de-a Xl-a sesiuni a 
Conferinței generale a A.I.E.A. în 
ultima zi a lucrărilor a fost 
prezentat raportul Comitetului pen
tru validarea deplinelor puteri. 
Luînd cuvîntul în legătură cu a- 
ceastă problemă, Gheorghe Pele, 
ambasadorul țării noastre la Viena, 
reprezentantul permanent al Repu
blicii Socialiste România pe lîngă 
A.I.E.A., a contestat validitatea re
prezentantului ciankaișist și a sub
liniat necesitatea ca la lucrările 
A.I.E.A. să fie invitați reprezentan
ții guvernului R.P. Chineze.

Majoritatea delegaților au expri
mat în intervențiile lor interesul 
pentru dezvoltarea energeticii nu
cleare.

® PRIMA CONFERINȚĂ

A SINDICATELOR DIN

AFRICA DE RĂSĂRIT

& DEMONSTRAȚII DE 

PROTEST ALE ȚĂRA

NILOR FRANCEZI

® FOSTUL PRIM-MI

NISTRU GREC KA

NELLOPOULOS ARES

TAT LA DOMICILIU 

agențiile de presă transmit:
Televiziunea franceză a prezentat spectatorilor 

poezia românească contemporană în cadrul emisiunii „ciubui 
poeților". Poetul Jean Pierre Resnais a evocat personalitatea lui Tudor Arghezi.

Inaugurând lucrările noii sesiuni a parlamentului 
danez, Pr‘mul ministru al Danemarcei, Jens Otto Krag, a reafirmat că S.U.A. 
trebuie să înceteze necondiționat bombardamentele asupra teritoriului R. D. 
Vietnam. Referindu-se la comerțul exterior al Danemarcei, primul ministru 
a subliniat creșterea schimburilor comerciale cu țările din estul Europei.

re este că „creditorii externi vor 
avea dreptul de veto permanent a- 
supra hotărîrilor noastre financia
re". Totodată, el a respins formula 
recurgerii la șomaj pentru redresa
rea balanței de plăți externe, apre
ciind-o ca nedemnă de un guvern 
laburist. Frank Cousins, secretarul 
general al Sindicatului muncitori
lor din transporturi, a arătat că po
porul britanic nu aprobă actuala 
politică economică a guvernului, ar- 
gumentind că ultimele înfrîngeri 
laburiste în alegerile parțiale nu 
au fost un accident. Clive Jenkins, 
lider sindical, a subliniat că aceas
tă politică tinde să permanentizeze 
șomajul în Anglia. Christopher May
hew, deputat și fost ministru, după 
ce a criticat lipsa unor acțiuni mai 
consistente din partea guvernului în 
vederea reducerii cheltuielilor mi
litare, a propus conferinței să acor
de premierului Wilson o ultimă 
„perioadă de încercare", în care să 
se urmărească dacă acesta va face 
sau nu o cotitură radicală în politi
ca economică.

Cu toate acestea, influența stîn
gii laburiste este în creștere. în șe
dința de dimineață, Frank Allaun 
și Joan Lester au fost aleși mem
bri în comitetul executiv al parti
dului, în timp ce candidații aripii 
de dreapta, John Mendelson și Eric 
Heffer. nu au întrunit numărul ne
cesar de voturi. Au fost, de aseme
nea, realeși cu un mare număr de 
voturi vechii reprezentanți ai stîn
gii, Ian Mikardo, Tom Driberg și 
Barbara Castle.

Simpatizanți ai scriitorului spa
niol Fernando Arrabal așteptînd 
verdictul procesului ce i-a fost 
înscenat și care s-a soldat cu 

'achitarea sa.

Un nou satelit de teleco
municații de tip „Mo Ini a-1" 
a fost lansat la 3 octombrie în U.R.S.S. 
Sarcinile principale ale satelitului sînt 
să asigure exploatarea sistemului de le
gătură radio, telefonică și telegrafică la 
mare distanță și să transmită progra
mele televiziunii centrale în punctele 
rețelei „Orbita".

Manevre ale torțelor ae
riene militare ale N.A.T.O. 
au început la 3 octombrie, deasupra te
ritoriului Republicii Federale a Ger
maniei. La aceste manevre participă 
unități ale aviației S.U.A., Angliei,. Bel
giei, Republicii Federale a Germaniei 
și altor țări ale N.A.T.O.

VIZITA LA MILANO 
A MINISTRULUI 

COMERȚULUI EXTERIOR 
AL ROMÂNIEI

MILANO 3. — Corespondentul 
Agerpres N. Puicea transmite: 
Ministrul comerțului exterior al 
României, Gheorghe Cioară, și per
soanele care îl însoțesc au vizitat 
marți alte mari întreprinderi din 
Milano și din împrejurimi, printre 
care uzinele Ercole Marelli — pro
ducătoare de motoare electrice, 
tran sformatoare, turbogeneratoare, 
complexul E.N.I. de la San Donato 
Milanese și societatea Innocenti, 

Ministrul român a avut convor
biri cu membri ai conducerilor ce
lor două societăți privind lărgirea 
relațiilor cu firmele românești. Au 
fost evidențiate posibilitățile mari 
existente în vederea dezvoltării ac
tualelor relații și s-au făcut pro
puneri concrete de cooperare în do
meniul cercetărilor tehnico-științi- 
fice, al proiectării și desfacerii de 
produse pe terțe piețe, îndeosebi în 
industria petrochimică.

Ministrul industriei chimice 
din România si-a încheiat 

vizita în R. P. Polonă
VARȘOVIA 3. — Corespondentul 

Agerpres I. Dumitrașcu transmite : 
La 3 octombrie, delegația Ministeru
lui Industriei Chimice din România 
condusă de ministrul chimiei, Con
stantin Scarlat, și-a încheiat vizita 
făcută în R. P. Polonă, la invitația 
lui A. Radlinski, ministrul industriei 
chimice al acestei țări. în cursul vi
zitei au avut loc convorbiri privind 
posibilitățile de extindere a colabo
rării și cooperării dintre cele două 
țări în această ramură.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. î’olone, Zenon No
vak, a avut la 3 octombrie o discu
ție prietenească, tovărășească cu to
varășul Constantin Scarlat.

II1II 11 I I
0 hotărâre privind crea

rea unei centrale sindicale 
a Africii de răsărit a fost adop
tată la prima conierință a sindicatelor 
din Africa de răsărit, (Uganda, Kenya 
și Tanzania) care s-a ținut la Kampala, 
capitala Ugandei. O altă conferință va 
fi organizată pînă în luna decembrie 
a.c. cînd va intra în vigoare hotărârea 
privind crearea noii centrale sindicale.

Tratative la Kremlin
avut loc marți între regele Hussein al 
Iordaniei, care face o vizită în U.R.S.S., 
și Nikolai Podgomîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
In aceeași zi, regele Iordaniei a avut 
o întrevedere cu Alexei Kosîgliin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Șapte avioane americane 
au fost doborîte la 3 octombrie 
pe teritoriul R. D. Vietnam, trei deasu
pra Haifongului, unul deasupra Ha
noiului, iar restul pe teritoriul provin
ciei Ha Bac. (V.N.A.)

Ciocniri între țărani și po
liție s-au produs în localitățile Quim- 
per, Redon, Le Mans și Caen în cursul 
demonstrațiilor care au avut loc luni 
în Franța, în semn de protest împo
triva degradării continue a situației ce
lor ce muncesc pămîntul. Au fost ră
nite aproximativ 200 de persoane, din
tre care un mare număr în mod grav.

ULAN BATOR

Ședința Comitetului 
executiv al C.A.E.R.

ULAN BATOR 3 (Agerpres). — 
La 3 octombrie, în sala de ședințe 
a Casei guvernului din R. P. Mon
golă s-a deschis cea de-a 31-a șe
dință a Comitetului executiv al 
C.A.E.R. La ședință iau parte dele
gații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și Uniunea So
vietică, conduse de vicepreședinți 
ai guvernelor țărilor respective. 
Participă de asemenea, o delegație 
a R.S.F. Iugoslavia. Delegația ro
mână este condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, repre
zentantul permanent al Republicii 
Socialiste România în C.A.E.R.

REPRESIUNILE
DIN INDONEZIA

Da doi ani, frumoasa farM a insulelor 
frăieșie sub vălul înfunecat al represiu
nilor antidemocratice. După cum se știe, 
sub firma pedepsirii participanfilor 
la așa-zisa „mișcare din 30 septembrie 
1965", în Indonezia a fost declanșată o 
nemiloasă campanie de teroare albă, 
căreia i-au căzut victime zeci de mii 
de oameni nevinovați.

Lungul lanț de masacre din acest timp 
a fost îndreptat în primul rînd împo
triva comuniștilor indonezieni — fii de
votați ai patriei lor, militanfi activi pen
tru cucerirea independentei țării, pen
tru progresul ei economic și social. 
Este știut că comuniștii indonezieni s-au 
aflat în fruntea luptei pentru propășirea 
economică a tînărului sfat, sprijinind re
forma agrară, naționalizarea bunurilor 
aparfinînd monopolurilor străine, toate 
măsurile îndreptate spre făurirea unei 
vieji noi poporului indonezian. încer- 
cînd să frîneze dezvoltarea democratică 
a țării, cercurile extremisie de dreapta, 
cele mai reacționare forje din Indone
zia, au declanșat o vastă campanie îm
potriva tuturor forjelor progresiste din 
țară. Au fost devastate și incendiate se
diile partidului comunist, iar cărțile și
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lor turistice din R- E Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R.S.F. Iugoslavia, R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, Republioa Socialistă România, 
R. P. Ungară și U.R.S.S. a început luni 
la Belgrad. Din țara noastră participă 
o delegație a Agenției centrale „Car- 
pați“ pentru turism internațional, con
dusă de Ion Dermengiu, director ge
neral.

Guvernul militar din Gre- 
jjj(ț a hotărît arestarea la domiciliu a 
lui Panayotis Kanellopoulos. Se știe 
că Panayotis Kanellopoulos a făcut săp
tămâna trecută două declarații în care a 
adus critici severe actualului regim 
din Grecia. Măsurile de represalii în
treprinse de guvern împotriva lui Ka
nellopoulos, remarcă agenția Reuter, 
constituie un răspuns la declarațiile 
critice făcute de acesta.

Regiunile de sud-vest ale 
Japoniei au f°st l°v>te de o secetă 
ale cărei pagube sînt evaluate la apro
ximativ 75 miliarde yeni. Terenuri de 
orez arse de soare, livezi cu pomi fruc
tiferi complet uscate, canale ale siste
melor de irigație fără apă, lacuri de 
acumulare secate, așa arată regiunea 
afectată de secetă. A fost distrusă re
colta de orez, legume și fructe pe o 
suprafață de peste 500 000 hectare, în 
special în insulele Kiusiu, Sikoku și 
prefectura Tyugoku. Partidul Comunist 
și Partidul Socialist din Japonia au 
cerut guvernului să adopte măsuri ur
gente în vederea ajutorării populației.

ULAN-BATOR 3 (Agerpres). — în- 
tre 28 și 30 septembrie, la Ulan-Bator 
a avut loo consfătuirea miniștrilor ad
junct! ai comerțului exterior ai țări
lor membre ale C.A.E.R. La consfă
tuire au participat reprezentanți din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germa
nă, Mongolia, Polonia, România, Un
garia și Uniunea Sovietică. Din țara 
noastră au participat Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului Comerțului Ex
terior, precum și experți. Au fost a- 
nalizate probleme legate de dezvol
tarea în continuare a comerțului între 
țările respective.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate și înțelegere 
reciprocă deplină.

ziarele editate de comuniști au fost 
arse pe rug. în întreaga țară s-a de
clanșat o adevărată vînăfoare de comu
niști ; numeroși lideri ai partidului au 
fost aresta(i și torfurafi. Printre aceștia 
se află Sudisman, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. din Indonezia, 
care a fost condamnat la moarte de un 
tribunal militar. Zilele acestea a devenit 
publică știrea că un alt conducător da 
seamă al partidului, Njono, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. din In
donezia, vicepreședinte al Federației 
Sindicale Mondiale și fost președinte al 
Organizației Centrale a Sindicatelor din 
'ndonezia, (S.O.B.S.I.), condamnat în 
februarie a.c. Ia moarte și a cărui c®» 
rere de grațiere a fost respinsă de au
toritățile indoneziene, este ameninfaf 
să fie executat.

Evenimentele din Indonezia atestă o 
dată în plus că măsurile anticomuniste 
constituie doar preludiul ofensivei 
cercurilor reacționare împotriva tuturor 
forfelor democratice și progresiste. O 
dată cu măsurile luate pentru interzice
rea Partidului Comunist din Indonezia 
și exterminarea comuniștilor au fost 
puse în afara legii numeroase or
ganizații progresiste. Din desfășurarea 
evenimentelor din această țară reiese 
că cercurile reacționare indoneziene, 
sprijinite de for(ele imperialiste, urmă
resc suprimarea și anihilarea tuturor or
ganizațiilor și elementelor democratice. 
Sute de mii de reprezentanți ai orga
nizațiilor sindicale, de tineret, ale fe
meilor, membrii de rînd ai acestora, ca 
și simpli simpatizanți au fost aruncați 
în închisori ori lagăre de concentrare. 
In cadrul așa-zisei „noi ordini”, în In
donezia au fost operate masive epu
rări în rîndul corpului didactic al uni
versităților și școlilor, ca și în aparatul 
de stat și în armată.

După executarea mai multor militari,, 
zilele trecute s-a comunicat că zece ofi
țeri superiori din forțele aeriene indo
neziene au fost suspendați din funcțiile 
lor. Condamnării la moarfe a doctoru
lui Subandrio, fost ministru de externe 
al Indoneziei, i-a urmat demiterea a 
numeroși diplomafi acuzați de a nu 
avea vederi conforme cu actuala orien
tare politică a țării.

Valul de represiuni antidemocratice 
din Jndonezia, care continuă de doi 
ani, stîrnește îngrijorarea profundă a 
opiniei publice internaționale, a tuturor 
prietenilor poporului indonezian. Te
roarea declanșată de forjele reacționa
re, tendinjele ce se manifestă în poli
tica Indoneziei conțin reale primejdii 
pentru cuceririle democratice ale po
porului indonezian, constituie o serioa
să barieră în calea înaintării țării spre 
progres.

Dînd glas sentimentelor poporului 
român de solidaritate cu lupta forțelor 
progresisle din întreaga lume, opinia pu
blică din țara noastră își exprimă îngri
jorarea față de soarta patrioților indo
nezieni. Ea cere să fie cruțată viața lui 
Njono și a celorlalți reprezentanți ai 
forfelor progresiste, să înceteze repre
siunile antidemocratice și teroarea la 
care sînt supuși comuniștii și toți de
mocrații indonezieni, să fie respectate 
drepturile fundamentale ale omului în 
Indonezia.

A. BUMBAC
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în palatul imperial de la 
Nochahr; pe malul Mării 
Caspice, s-au desfășurat re
cent ședințele de lucru ale 
înaltului consiliu al econo
miei, prezidate de șahinșa- 
hul Iranului, și la care au luat 
parte, de asemenea, primul 
ministru și cîțiva membri ai 
guvernului. Reuniunea a stu
diat și definitivat liniile direc
toare ale noului plan de dez
voltare a țării pentru viitorii 
5 ani, program ce urmează 
să fie supus parlamentului 
spre legiferare în luna oc
tombrie. Noi — a declarat 
premierul Hoveida la înche
ierea întîlnirii — am stabilit 
după îndelungi dezbateri și 
eforturi liniile mari ale aces
tui plan pe care-l considerăm 
foarte satisfăcător. El urmă
rește în principal să armoni
zeze dezvoltarea diferitelor 
domenii sociale, industriale, 
agricole, să pună în valoare 
imense resurse naturale și 
umane de care dispune Ira
nul. Este cel mai important 
plan din istoria tării — a 
conchis primul ministru —

care-și propune ca obiective 
majore, accentuarea dezvoltă
rii agriculturii mai întii, apoi 
a industriei, precum și ame
liorarea condițiilor de viață 
ale poporului iranian.

Presa din Teheran publică 
articole și comentarii, decla-

nian 1347 — 21 martie 1968 
— înglobează investiții de a- 
proximativ 810 miliarde de 
riali, adică mai mult chiar 
decît cele trei planuri prece
dente luate la un loc. Potrivit 
ziarului, el va asigura un ritm 
anual de creștere de 9 la

me străine în construcția o- 
biectivelor preconizate. Pa
ralel, autoritățile iraniene atri
buie un rol deosebit coope
rării cu alte state, inclusiv 
socialiste, în construirea ma
rilor obiective economice.

Atragerea micilor capitaluri

taluri rătăcitoare în special 
spre construcții de fabrici de 
o anvergură mică sau mijlo
cie în diferite regiuni ale 
țării, în funcfie de necesită
țile locale. în plan sînt 
cuprinse recomandări privi
toare ia ramurile industriale

unități chimice, industria rura
lă, pentru a fi absorbită în 
sfera productivă mîna de lu
cru. Se are în vedere ca la 
acoperirea celor 200 milioane 
riali, rezervate în plan sec
torului industrial, contribuția

va zile s-a Inaugurat o nouă 
fază în înfăptuirea reformei 
agrare. Doctorul Valiant, sub
secretar de stat la ministerul 
agriculturii și responsabil cu 
organizarea reformei agrare, 
a informat presa că guvernul 
va cumpăra un milion de

Un plan economic de anvergură
mum n.L»_ttmniii»in iiii ii n«ii i ————

rații ale unor personalități din 
viaja economică, diverse opi
nii pe ! marginea reuniunii de 
la Nochahr și a unor detalii 
ale planului care au fost 
pînă în prezent destăinuite. 
„Journal de Teheran” scrie 
că în timp ce actualul plan 
însumează cheltuieli în va
loare de 230 miliarde de 
riali, programul abia defini
tivat, a cărui aplicare va în
cepe o dată cu noul an ira-

sută. în general, aici, în capi
tala Iranului, se exprimă opti
mism în legătură cu posibili
tățile de înfăptuire a preve
derilor planului, deși se în
cearcă un adevărat tur de 
forță în ramurile de bază ale 
economiei — agricultură și 
industrie. Se prevede atrage
rea, alături de investițiile 
statului, a multor societăți a- 
nonime și a capitalurilor mici 
și mijlocii, ca și a unor fir-

CORESPONDENȚA DIN TEHERAN 
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autohtone aparfinînd persoa
nelor particulare spre investi
ții industriale face obiectul 
unei analize în ministerul e- 
conomiei. Se are în vedere 
dirijarea așa-numitelor capi-

spre care trebuie să fie în
dreptate capitalurile în ches
tiune, și anume : ciment și 
materiale de construcție, fa
brici de zahăr, producția de 
fier și ofelării, la crearea de

acestor capitaluri să aibă o 
pondere majoritară.

în conformitate cu preve
derile planului, în domeniul 
agriculturii se fac preparative 
pentru continua asimilare a 
tehnicii moderne de mare 
randament, a metodelor a- 
vansate de cultivare a pămîn- 
tului într-un cadru social-eco
nomic înnoit ai satului ira
nian. Chiar în urmă cu cîte-

hectare de pămînt de la ma
rii proprietari pe care le va 
revinde țăranilor fără pămînt, 
în condiții avantajoase. In 
noul plan se prevede mări
rea numărului de societăți 
cooperatiste la sate, în care 
s-au înscris pînă în prezent 
un milion de membri. S-au 
elaborat sau sînt în curs de 
definitivare diverse alte pro
iecte tinzind spre creșterea 
producției agricole și care se

încadrează în programul ge
neral de dezvoltare a agri
culturii iraniene pe o durată 
mai îndelungată. Unul dintre 
ele vizează fertilizarea solu
lui în zona Ghazvin — la cir
ca 150 km de Teheran. Pro
iectul, eșalonat pe 20 de ani, 
va comporta într-o primă 
etapă irigarea a aproximativ 
33 de mii hectare și amelio
rarea a încă 5 000 hectare. 
Un alt proiect prevede extin
derea cu încă o sută de mii 
hectare a terenurilor arabile 
din provincia Khouzistan, pu
nerea în șantier a barajului 
„Pahlavi" în partea de nord 
a țării, care va fi, potrivit a- 
precierilor de aici, unul din 
cele mai mari din lume, lăr
girea sistemului modern de 
irigație a solului, dotarea a- 
gricuiturii cu mașini și unel
te, folosirea îngrășămintelor 
chimice etc., construirea de 
unități industriale pentru 
prelucrarea produselor a- 
gricole. Ministerul economiei 
a aprobat proiectele și pla
nul uzinei de tractoare din 
Tabriz, elaborate de către

experții români. în presa ira
niană s-au publicat informații 
în legătură cu acest impor
tant obiectiv economic care 
va fi realizat în cooperare 
cu România.

Industriei iraniene a con
strucțiilor de locuințe îi sînt 
rezervate, în viitorii cinci ani, 
aproximativ 12 miliarde de 
riali. Se presupune că o 
bună parte a sumei va fi ab
sorbită de orașul Teheran — 
supoziție ce-și găsește argu
mente în ritmul alert de con
strucții din ultimii ani. Unele 
ziare ce apar în capitală 
s-au făcut ecoul acelor opinii 
după care e necesar să se 
dea prioritate marilor clădiri 
moderne, înălțate după ulti
mele reguli urbanistice, care 
să constituie o veritabilă pîr- 
ghie de susținere a unei dez
voltări sistematice și științifi
ce a orașului.

Se fac aprecieri că planul 
va fi aprobat de către parla
ment în sesiunea din octom
brie, în termenii stabiliți la 
Nochahr, înfrucît el a primii 
deja acceptarea șahinșahului.
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