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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
PLENAREI C. C. AL P. C. R
în zilele de 5 și 6 octombrie 1967 

a avut loc ședința plenară a Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român.

Plenara a dezbătut și aprobat în 
unanimitate directivele cu privire 
la perfecționarea conducerii și pla
nificării economiei naționale, cores
punzător condițiilor noii etape de 
dezvoltare socialistă a României, 
precum și principiile de bază ale 
îmbunătățirii organizării adminis
trați v-teritoriale a României și ale 
sistematizării localităților rurale. 
Plenara a hotărît ca aceste docu
mente sa tie supuse, după o largă 
dezbatere publică, aprobării Confe
rinței Naționale a Partidului Comu
nist Român.

Plenara a dezbătut și aprobat în 
unanimitate propunerile cu privire 
la îmbunătățirea sistemului de sa
larizare, de premiere și de normare 
a muncii. Plenara a hotărît ca în

cursul anilor 1968-1969 să se con
tinue acțiunea de majorare a sala
riilor, începută în 1967 prin crește
rea salariilor mici, astfel încît ea să 
cuprindă toate categoriile de sala- 
riați. Aceasta va contribui la înde
plinirea sarcinii puse de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. cu privire la creș
terea salariului real cu circa 25 la 
sută în 1970 față de 1965. Aplicarea 
măsurilor de îmbunătățire a siste
mului de salarizare se va face ex
perimental și eșalonat pe ramuri, 
astfel încît în 1970 să se generali
zeze în întreaga economie.

Plenara a dezbătut și aprobat în 
unanimitate propunerile cu privire 
la dezvoltarea construcțiilor de lo
cuințe, îmbunătățirea administrării 
și întreținerii fondului locativ și 
noul regim al chiriilor. Aceste pro
puneri vor fi supuse dezbaterii pu
blice.

Plenara a adoptat în unanimi-

tate hotărîrea cu privire la convo
carea Conferinței Naționale a Par
tidului Comunist Român.

în cadrul dezbaterilor din ple
nară au luat cuvîntul tovarășii: 
Florian Dănălache, Gheorghe Călin, 
Ion Coteț, Teodor Haș, Nicolae 
Agachi, Gheorghe Petrescu, Miu Do- 
brescu, Nicolae Vereș, Mihai Ro- 
șianu, Gheorghe Vasilichi, Constan
tin Pîrvulescu, Valter Roman, Barbu 
Zaharescu, Ion Cosma, Tudor Io- 
nescu, Dumitru Tureuș, Emil Drăgă- 
nescu, Alexandru Sencovici, Ale
xandru Codarcea, Nicolae Bădescu, 
Dumitru Bejan, Vasiîe Malinschi, 
Bujor Almășan, Constantin Scarlat, 
Dumitru Petrescu, Mihai Levente, 
Gheorghe Stoica, Ion Turcu, Iosif 
Uglar, Simian Bughici, Emanoil Flo- 
rescu, Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Dumitru Coliu.

în încheierea lucrărilor ple
narei a vorbit tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Recent a fost inaugurată noua A- 
cademie de Studii Economice rezul
tată din reorganizarea vechiului 
Institut de științe economice. în le
gătură cu importanta și semnificațiile 
acestui eveniment am adresat cîteva 
întrebări acad. Nicolae Teodorescu, 
președintele Comisiei de Științe Ma
tematice și Fizice a Consiliului Na
tional al Cercetării Științifice.

— Prin ce se deosebește Aca
demia de Studii Economice de 
fostiil Institut de științe econo
mice ?
— Trăind sub semnul impetuoasei 

revoluții tehnico-științifice ce carac
terizează epoca istorică actuală, este 
indispensabil ca toate instituțiile 
>cu caracter social-economic și cul- 
tural-știintific să se adapteze mo

dificărilor structurale impuse de 
această revoluție. Dezvoltarea e- 
conomică rapidă și complexă — con
secință directă a instaurării științei 
ca factor determinant al producției 
— impune cu necesitate și moder
nizarea învățămîntului economic în 
raport cu modul nou în care trebuie 
studiate și dirijate procesele econo
mice și sociale pentru dezvoltarea și 
înflorirea economiei.

înființarea Academiei de Studii E- 
conomice prin restructurarea fostu
lui Institut de științe economice are 
ca scop crearea cadrului organizato
ric adecvat cerințelor unui învătă- 
mînt superior economic modern — 
într-un centru didactic și științific de 
prim ordin, cum este Capitala patriei 
noastre. Inaugurată solemn în ziua 
de 2 octombrie. Academia de Studii 
Economice amplifică și raționalizează 
structura fostului Institut de științe 
economice. în locul celor trei facul
tăți de pină acum, cu secții si grupe 
de specializare eterogene în stadiul 
actual de dezvoltare al disciolinelor 
economice, apar șase facultăți cu 
structuri mult mai omogene și mult 
mai bine adecvate cerințelor de spe
cialiști cu pregătire modernă.

Elementele noi se concretizează în 
cele două noi facultăți : Facultatea 
de economia producției și Faculta
tea de calcul economic și cibernetică

Convorbire cu acad. 
Nicolae TEODORESCU

economică. Desigur că și apariția 
Facultății de contabilitate, prin scin
darea celei de finanțe-credit șl con
tabilitate de pînă acum, ca și re
structurarea specializărilor Facultă
ții de comerț, precum și reducerea 
secțiilor de specializare ale Facultă
ții de economie generală la una sin
gură constituie modificări de bază. 
Astfel noua titulatură de Academie 
nu satisface numai dezideratul reve
nirii la tradiții prețuite ale vechii 
școli economice românești, dar expri
mă și realitatea unui conținut didac- 
tico-științific mai bogat, mai amplu, 
mai complex, mai organizat.

— Ce orientare dominantă in 
activitatea de pregătire a studen
ților s-a avut in vedere in cadrul 
acestei reorganizări ?
— Una dintre caracteristicile fun

damentale, vizibile și aproape una
nim recunoscute, ale dezvoltării ac
tuale ale științei este pătrunderea 
metodelor și instrumentelor matema
tice in majoritatea disciplinelor 
științifice. Gradul de maturitate al 
unei discipline se reflectă din ce în 
ce mai indiscutabil în gradul de ma
tematizare pe care îl atinge. Justifi
carea este ușor de înțeles dacă se 
acceptă că trecerea de la stadiile 
descriptiv și empiric la stadiul rațio
nal si teoretic implică studiul laturi
lor cantitative ale fenomenelor în 
vederea cunoașterii și folosirii preci
se a laturilor calitative.

Revoluția tehnico-știintifică a prins 
în fluxul ei înnoitor și științele ma
tematice. care suferă influente si o- 
rientări revoluționare, cu salturi în
drăznețe în abstracții și aprofundări 
minuțioase în concretizări. Calculul 
— pînă mai ieri privit cu superiori-

Hidrocentrala

«te”''r -
de pe Argeș

HOTĂRÎRE
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k . & La parametrii

■
proiectați

tate de majoritatea matematicienilor 
— a devenit domeniu de predilecție, 
organizîndu-se sub forma de tehnică 
de calcul. Prin aceasta, înțelegem sim-> 
bioza fericită între algoritmele ma
tematice si mașinile de 
tronice, cu oi-ganele lor 
pe 
de

scurt, asa-numitele 
calcul.

Convorbire
Teodor CAZACU

calcul elec- 
periferice 
echipamente

realizată de
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a Partidului Comunist Român
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român, întrunit în ședința 
plenară din 5-6 octombrie 1967, 
hotărăște:

Convocarea la data de 6 decem
brie 1967 a Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, cu ur
mătoarea ordine de zi.

1. Directivele cu privire la per
fecționarea conducerii și planificării 
economiei naționale, corespunzător

condițiilor noii etape de dezvoltare 
socialistă a României.

2. Principiile de bază ale îmbu
nătățirii organizării administrativ- 
teritoriale a României și ale siste
matizării localităților rurale.

în vederea alegerii de delegați 
pentru Conferința Națională s-a sta
bilit norma de reprezentare: un 
delegat la 1 500 membri de partid, 
luîndu-se ca bază efectivul parti-

dului la data de 1 octombrie 1967. 
La conferință vor participa cu drept 
de vot membrii și membrii supleanți 
ai Comitetului Central și ai Comisiei 
Centrale de Revizie.

Delegații pentru Conferința Națio
nală vor fi aleși în conferințe ale 
organizațiilor regionale de partid, 
care vor avea loc în cursul lunii 
noiembrie 1967.

#38

Barajul „Strîmtori“ — Firiza

La hidrocentrala „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ de pe Argeș s-au atins îna
inte de termenul prevăzut parametrii 
tehnico-economici de funcționare ai 
hidroagregatelor. Pînă la sfîrșitul lu
nii trecute, cele 4 grupuri energetice 
ale hidrocentralei au realizat cu 
28 426 000 kWh mai mult față de ni
velul proiectului. Printr-o funcționa
re mai bună a centralei subterane s-a 
reușit ca nivelul apei în lacul de acu
mulare să crească, ceea ce a contri
buit la mărirea puterii disponibile cu 
7 MW. Măsurile aplicate în acțiunea 
de organizare științifică a producției, 
respectarea termenelor de întreține
re și revizie a instalației au avut ca 
efect sporirea productivității muncii 
în 9 luni cu 7,8 la sută. De asemenea, 
prețul de cost a fost redus și s-au ob
ținut beneficii în valoare de peste 1 
milion lei.

Libertatea — în plan etic — 
cunoaște o gamă largă de va
lori, care permit o ierarhizare 
în raport cu importanța pe care 
o reprezintă pentru individ sau 
societate, tn socialism și comu
nism, tocmai ca tip de societa
te care tinde să realizeze 
o libertate politico-economică si 
etică ideală pentru dezvoltarea 
omului, libertatea individuală 
trebuie cu atît mai mult just în
țeleasă. tn caz contrar, apar fe
nomene parazite, adevărate 
plăgi pe trupul curat al condui
tei sociale generale, care pot 
vea un puternic rol negativ 
dezvoltarea societății.

Nu trebuie să dai dovadă 
prea multă profunzime ca
înțelegi că in drumul tău, fău
rit din satisfacerea voluntară, 
conștientă, a necesităților impu
se de viață, nu ești singur. In
tre oameni se creează relații 
strinse care uneori îmbracă as
pecte de condiționare vitală, 
chiar dacă locul lor în societa
te diferă. Din punctul de ve
dere etic, aceste relații pot fi 
uneori egalitare, alteori de de
pendență sau mixte. Copilul este 
dependent de forul instructiv 
(familie, școală), actorul depinde 
în bună măsură, de regizorul său 
Si de parteneri, cu care totuși 
este egal. Indiferent de tipul a- 
cestor relații etice, fapt cert este 
că atîta timp cît în dialogul ta
cit dintre indivizi, luați izolat.

(Continuare în pag. a n-a)
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Telegramă

lașul industrial

Comoara dezgropată**
rezervele capacităților
de producție

Telegramă
CĂTRE CEL DE AL 13-LEA CONGRES

AL PARTIDULUI COMUNIST
DIN IRLANDA DE NORD

BELFAST
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român transmite delegați- 

lor la cel de-al 13-lea Congres al Partidului Comunist din Irlanda de Nord 
salutări frățești și călduroase urări de succes în desfășurarea lucrărilor.

Ne exprimăm convingerea că actualul Congres va aduce o nouă con
tribuție la lupta hotărîtă a comuniștilor din Irlanda de Nord pentru re
zolvarea problemelor economice și sociale ce stau în fața poporului dv., 
pentru pace, democrație și progres.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Nu exagerez cu nimic dacă afirm 
că acțiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii, inițiată de par
tid, a creat în uzina noastră un cadru 
extrem de propice, un climat creator 
de studiu și cercetare pentru fruc
tificarea optimă a potențialului tehnic 
și uman de care dispunem. Afirmația 
are o bază reală în rezultatele obținute 
de colectivul nostru. în perioada care 
a trecut din acest an, prevederile pla
nului au fost îndeplinite și depășite 
la toți indicatorii.

Ca un element esențial se desprinde 
faptul că în această acțiune au fost 
identificate și valorificate mari rezerve 
de capacități de producție. De ce am 
pus accentul pe utilizarea cu indici 
superiori a capacităților de producție ? 
Noi am avut în vedere că aceasta este 
o cale importantă pentru sporirea pro
ducției in actualul cincinal, fără in
vestiții suplimentare, pentru creșterea 
productivității muncii și ridicarea pe o 
nouă treaptă a eficienței generale a 
activității noastre economice.

Se poate spune că problema folo
sirii judicioase a capacităților de pro
ducție a stat și înainte în atenția noas
tră. Colective de specialiști, formate 
pe fiecare fabrică și secție din cadrul 
uzinei, au elaborat diferite studii teh- 
nico-economice de la o etapă la alta, 
încă din faza de definitivare a pro-

iectelor tehnologice și de dezvoltare. 
Dar acțiunea de perfecționare a or
ganizării producției și a muncii a sti
mulat și mai puternic preocuparea în 
acest domeniu. Studiile tehnico-econo- 
mice elaborate înainte de specialiștii 
uzinei au fost aprofundate și definiti
vate, ele evidențiind importante re
zerve existente in utilizarea mijloace
lor tehnice, suprafețelor de producție 
și forței de muncă.

Chiar și numai cîteva exemple sînt 
edificatoare în acest sens. Este cunos
cut faptul că pe actualele spatii de 
producție ale fabricii de locomotive 
s-a prevăzut să se realizeze 120 loco
motive Diesel-electrice anual. O dată 
cu introducerea în fabricație a loco
motivelor electrice, s-a întocmit un 
nou studiu pentru a fi încadrată și 
fabricația acestora pe același spațiu de 
producție. S-a ajuns astfel la concluzia 
că printr-o mai hună interpătrundere 
a celor două fluxuri tehnologice se pot 
realiza, pe actuala suprafață industrială 
și cu aceleași mașini, în total peste 
170 locomotive anual. Tot așa, pune
rea în funcțiune a benzilor de montaj 
de la fabrica de aparataj, ca și orga
nizarea unor fluxuri mai raționale de- 
cît cele existente în momentul de față 
vor asigura o creștere simțitoare a ca
pacității de producție a acestei uni
tăți.

Ceea ce se cuvine să subliniez în 
mod deosebit este că noi nu ne-am 
mulțumit doar sa examinăm cît mai 
judicios capacitățile de producție pen
tru a pune în evidentă rezervele la
tente existente. Studiile întreprinse au 
permis să se stabilească numeroase 
măsuri, a căror aplicare au avut efecte 
economice imediate asupra producției. 
De exemplu, printr-o programare mai 
judicioasă și stabilirea pe baze reale a 
sarcinilor de producție pe secții și 
schimburi, creîndu-se totodată și con
diții mai bune din punct de vedere al 
pregătirii fabricației, la fabrica de ma
șini electrice rotative s-au produs su
plimentar, în S luni din acest an, 4 ge
neratoare pentru locomotive Diesel- 
electrice și 12 motoare de tracțiune. în 
același răstimp, la fabrica de transfor
matoare de forță s-au realizat peste 
plan mai bine de 55 MVA. Dar cele 
mai bune rezultate în identificarea și 
fructificarea rezervelor de capacități 
de producție le-a obținut colectivul 
fabricii de locomotive, care în 8 luni 
a construit în plus 5 locomotive desti
nate exportului.

Ing. Saul LERER
director tehnic al uzinei 
„Electroputere“-Craiova

(Continuare in pag. a III-a)

Tovarășului WALTER ULBRICHT
prim-secretar al Comitetului, Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania 
președintele Consiliului de Stat al R.D.G.

Tovarășului WILLI STOPH
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului prof. dr. JOHANNES DIECKMANN
președintele Camerei Populare 

a Republicii Democrate Germane

Tovarășului prof. dr. ERICH CORRENS
președintele Consiliului Național

al Frontului Național al Germaniei Democrate
BERLINDragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a XVIII-a aniversări a proclamării Republicii 
Democrate Germane, în numele poporului român, vă adresăm dv. și prin 
dv. tuturor cetățenilor Republicii Democrate Germane un salut cordial 
și calde felicitări.

Remarcăm cu satisfacție că oamenii muncii din Republica Democrată 
Germană obțin realizări importante în dezvoltarea economiei și culturii, 
în ridicarea continuă a nivelului lor de trai, în opera de construire a 
socialismului.

Sîntem bucuroși să constatăm dezvoltarea pozitivă a relațiilor pe 
plan politic, economic, tehnico-științific și cultural, între Republica So
cialistă România și Republica Democrată Germană.

Republica Socialistă România sprijină pe plan internațional lupta 
pentru recunoașterea Republicii Democrate Germane ca stat liber și in
dependent, pentru participarea sa nestînjenită ia viața politică mondială, 
la eforturile pentru pace și securitate în Europa și în lume.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare multi
laterală dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată 
Germană, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania, se vor dezvolta continuu, pe baza principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului socialist, in. interesul popoarelor noastre, 
al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste internaționale, ai cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Cu ocazia marii dv. sărbători, vă urăm, dragi tovarăși, noi succese 
în realizarea sarcinilor trasate de cel de-a] Vll-lea Congres al P.S.U.G. 
pe calea desăvîrșirii construcției socialismului in R.D.G.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

ION GHEORGHE MAURER 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

CHIVU STOICA 
președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România
ȘTEFAN VOITEC 

președintele 
Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste 

România
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I Luați-le piua 
| Nici o exagerare. Douăsprezece 

Iore — atît a durat o ședință la
I.R.V.L.F. Maramureș. Conduce
rea acestei întreprinderi s-a con- I sfătuit, timp de 12 ore, cu direc
torii oficiiioț raionale și orășe
nești de valorificare a legumelor 

Iși fructelor. S-au discutat de toate
pentru toți. Cînd au cîntat cocoșii 
a treia oară s-a încheiat și ordi- 

|n»a de zi. înainte, tovarăși, nn
UBTiblați eu jumătăți de măsură ! 
Ziua are 24 de ore I

13 exacte
Venea în fața agenției Prono- 

I sport, cu un buletin completat, 
care participase la concursul din 
săptămîna precedentă. Făeînd-o 

Ipe naivul, ruga pe cineva să-i 
controleze cite rezultate exacte 
are. „Norocosule, ai 13 exacte 1“ 

I exclamau oamenii extaziați. „Vai
— se plângea norocosul — și tre
buie si plec din oraș1 Cine îmi 

Idă pe buletin atît ?" De șapte ori 
a procedat astfel în regiunile Su
ceava și Cluf și tot de atîtea ori 

Ia găsit amatori de chilipir. Pe a- 
ceste buletine, Ion Dusa din 
Cimpulung Moldovenesc a înca- 

Isat 6 35(1 lei- Cind se : prezentau 
să-și ridice cîștigurile, naivii aflau 
că buletinele sînt falșe. Acum lui 

Ilon Dușa i s-a completat un nou...
buletin. De data aceasta cu re
zultate absolut exacte : 3 ani șt 

■ 6 luni închisoare corecțională. Nu
„Provo", ci „Penalo",

Ortografie

IEra o vreme cînd se seri? eu â.
Pe atunci s-a născut Ioan Gâldea 

IțAlba Iulia, str, Gh. Buza 104).
De eițiva ani se serie cu î. în 
această perioadă I. Gâldea s-a I căsătorit. Pe certificatul de căsă
torie s-a scris numele (după noua 
ortografie) cu î, deci Gîldea. De I atunci, în ortografie nu s-a mai
întîmplat nimic, în schimb lui I. 
Gîldea (cu î) i-a născut soția (gi- 

Ilele trecute) o fetiță. Funcționara 
de la starea civilă a sfatului popu
lar orășenesc refuză să-i elibereze I certificatul de naștere al copilu
lui nu știe pe ce nume să-l 
scrie : Găldea sau Gîldea ? Omul I umblă pe drumuri să rezolve di
lema. Funcționara respectivă stă 
liniștită între â și î. Oare „în- 

Igustime" cum se scrie : eu â din a 
sau eu î din i ?

| De la obraz

I Fabricile din regiunea 1 Bucu
rești dispun de un surplus de 10

I milioane de cărămizi. Cu toate a- 
ceștea, șantierele bucureștene s-au 
aprovizionat din alte regiuni cu 

13 milioane de cărămizi. Stați că
n-am terminat: la rindul lor, șan
tierele din alte regiuni s-au apro- 

I vizionat din regiunea București
cu 3 milioane de cărămizi. Și ast
fel, cu asemenea încrucișări în a- 

Iprovizionare și transport, banala 
cărămidă din lut ars, de trei pa
rale, se plimbă pe banii statului 

Iînnobilîndu-se, cu nerușinare, in
cit pînă și zidurile roșesc 1

| Cleptomanul
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L_

într-un autobuz de pe linia 2 
din Baia Mare a dispărut poșeta 
taxatoarei, cu bani și bilete de 
călătorie în valoare de 2 785 lei. 
Cine-i hoțul? Călătorii au hotă- 
rît să nu părăsească mașina, ee- 
rînd percheziție. Și hoțul a fost 
descoperit. Se numește Ștefan 
Torok din Satu Mare (str. 23 Au
gust 34). Profesia ? Ei, aici e aici. 
Domnia sa e profesor. Da. om cu 
pretenții. Din tact pedagogic nu-1 
lăsați să-și expună, de la catedră, 
principiile sale de cleptomanie. 
De altfel, justiția a intrat în ac-De altfel, justiția a intrat în 
țiune.

Rezolvare 
sui-generis

,Este adevărat, tovarăși, că„Este adevărat, tovarăși, că in 
comuna noastră Coșereni (Vrzi- 
ceni) casa de nașteri se constru
iește de 
termină, 
zolvată, 
sfatului 
a cedat 
două camere pentru maternitate. 
Funcționează amîndouă — școa
la și maternitatea — ușă in ușă. 
Lehuza are astfel în supraveghere 
și pruncul și băiatul de școală. 
Nu-i bine ?" Desigur, nici nu 
se putea mai bine I Vă mai ră
mâne să deschideți, tot în școală, 
un atelier al cooperației meșteșu
gărești, un magazin universal și 
un cămin de hătrîni. Odată venit 
pe lume, în clădirea cu pricina, 
omul nu mai iese.

eițiva ani și nu se mai 
Dar problema a fost re- 
fiți siguri I Prin grija 

popular, școala comunei 
(încă de acum 2 ani1)

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARIȚA
Ștefan CINICA 
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t>r. Veleriu RUSU 
Nister TUICU 
corespondentul „Seînteii

medicamentelor la sate
Prin circumscripțiile sanitare ru

rale, casele de nașteri și staționarele 
de copii, în regiunea Suceava s-au 
acordat gratuit, numai în ultimii 4 
ani, medicamente a căror valoare 
depășește 138 milioane lei. De aseme
nea, în aceeași perioadă, prin far
maciile și punctele farmaceutice să
tești s-au distribuit medicamente în 
valoare de peste 41 milioane lei. 
Simpla enunțare a acestor cifre ne 
convinge de 
pe care le 
circulație a 
diul rural.

Vizitînd un mare număr de puncte 
farmaceutice, farmacii sătești și cir
cumscripții sanitare, am avut prile
jul să întîlnim o serie de aspecte 
care conduc ia concluzia că actual
mente circulația medicamentului in 
mediul sătesc este insuficient „re
glată".

în regiunea Suceava funcționează 
18 farmacii rurale. 16 puncte farma
ceutice de gradul I și 226 puncte de 
gradul II. După cum se observă, cea 
mai importantă pondere o au punc
tele de gradul II și de aceea aspec
tele relevate de noi se vor referi 
îndeosebi la acestea. Dacă aprovizio
narea farmaciilor și a punetelor de 
gradul I se efectuează de către Ofi
ciul Farmaceutic Regional oarecum 
ritmic și corespunzător solicitărilor, 
cea a punctelor farmaceutice de gra
dul II e supusă unui adevărat ha
zard. Ce se întîmplă in cele mai multe 
cazuri ? La începutul fiecărei 'uni, 
cînd se merge la raion după salarii, 
se face și aprovizionarea cu medica
mente. „La farmacia de centru — ne 
relata tov. Elena Nichifor de la far
macia nr. 25 Dorohoi — se produce 
o aglomerație nemaipomenită".

Dacă ar fi numai acest neajuns, 
treacă-meargă. dar cererea de medi
camente se face după niște criterii 
eare stîrnesc nedumerire. Oficia ••ții 
sanitari sau surorile, gestionari la 
punctele farmaceutice. caută să 
procure medicamente cit mai scumpe 
și cu un volum cit mai mic. Știți insă 
de ce ? Pentru că în sacoșa sau mapa 
pe care o are la îndemînă (în cel mai 
fericit caz o desagă) nu pot... încăpea 
prea multe medicamente 1 Cele grele, 
eu n sînt siropurile, din cauza volu
mului mare, sau pentru că in căruța 
sau autobuzele D.R.T.A. se pot spar
ge, nu sînt aduse. De aceea în multe 
puncte farmaceutice nu am găsit me
dicamente ca ..Sirogal". „Salirom". 
Sirop expectorant. Deci. în loc 
ea necesitatea medicală să dicteze 
aprovizionarea cu medicamente spe
cifice, criteriul a devenit capaci
tatea servietei ! O altă cauză ce 
face ca gestionarii să alerge după 
medicamente mai scumpe este si fap
tul că ei beneficiază de o remiză de 
10 la sută din valoarea vînzării și 
se înțelege că aceasta nu le este cu 
totul indiferent. Există instrucțiuni 
ale Ministerului Sănătății ți Preve
derilor Sociale care conțin și un nor 
menclator cu medicamentele ce tre- 
huie să existe la punctele farmaceu
tice. dar nu arh găsit nici un punct 
aprovizionat cit de cit în funcție de 
acest barem.

Se știe cită valoare are tradi
ția în vjata satului. Plantei© me
dicinale recomandate de medicina 
populară iși au, precum s-a dovedit, 
rostul lor terapeutic și tocmai tinind 
seama de eficiența lor. medicina ști
ințifică și le-a însușit. Cu toate aces
tea, punctele farmaceutice nu se 
aprovizionează cu plantele medici
nale, ieftine și eficace, menționate 
în nomenclator. De fapt chiar in
strucțiunile și nomenclatorul MSPS 
sînt vechi (conțin medicamente scoa
se din terapeutică) și ar fi necesară 
0 reactualizare, care să reflecte pro
gresul realizat în fabricarea medica
mentelor din 1959. cînd au fost.ela
borate. pînă în prezent. De aseme
nea. considerăm că încasarea raba
tului de 10 la sută de către gestionar 
trebuie să fie condiționată și de o 
bună aprovizionare. Numai astfel vor 
fi evitate situații, de felul celor în- 
tîlnite la Brăești. Socrujeni, Văcu- 
lești, Gorbăneșți. unde lipseau foarte 
multe medicamente.

Deficiențele se datoresc și faptu
lui că medicul de circumscripție nu 
se ocupă în suficientă măsură de 
dirijarea activității punctelor far
maceutice. „Nu pot să intervin, 
tovarășul are gestiune și răspunde 
de activitatea punctului" — ne spu
nea Alexandru Hateganu. medicul 
circumscripției sanitare Socrujeni. 
Desigur că este o opinie cu totul 
greșită și în spatele acestui „nu mă 
amestec" se ascunde de fapt como
ditatea. lipsa de interes pentru bunul 
mers al treburilor în cadrul circum
scripției sanitare.

Aprovizionarea nesatisfăcătoare cu 
medicamente a punctelor farmaceu
tice are însă și alte cauze care tin 
de modul de organizare, de condițiile 
materiale existente atît la farmaciile 
raionale, cit și la Oficiul regional 
farmaceutic. Din discuțiile avute țu 
tov. Ion Nedelcu, director adjunct 
al Oficiului farmaceutic regional 
Suceava, rezultă că pentru o bună 
aprovizionare a punctelor farmaceu
tice de gradul II se simte nevoia

complexitatea aspectelor 
ridică o bună și utilă 
medicamentului în me-

unor autovehicule adecvate ; folosi
rea unor asemenea mijloace ar eli
mina din circuitul medicamentului 
„omul cu desaga"...

Este o observație pe deplin în
temeiată de care sperăm că ministe
rul va ține seama. Dar nu-i sufi
cient să te preocupi numai de o 
bună aprovizionare ci și de condițiile 
de păstrare a medicamentelor. De
zordinea, lipsa de Igienă sînt ca
racteristici ale multor puncte far
maceutice vizitate. La punctu! nr. 1 
din Socrujeni, al cărui gestionar este 
oficiantul sapitar Virgil Beldie, pe 
lingă faptul că se află intr-o încăpe
re cu aspect dezolant, pe masă era 
un amestec de tablete, vitamine la un 
loc cu saptonină, scoase din ambala
je. După cum se știe, ultimul me
dicament fiind toxic, neglijența în 
păstrare poate duce la accidente. 
Pentru prevenirea „surprizelor" cu 
consecințe grave se impune un con
trol riguros asupra păstrării medica
mentelor și sancționarea vinovaților 
de neglijentă. Gestionarul punctului 
farmaceutic, nu e un comerciant oa
recare, ci poartă răspunderea pentru 
asistența cu medicamente a pacient.i- 
lor. Or, în ce privește eontrolul de 
specialitate al punctelor farmaceuti
ce, în regiunea Suceava nu se face 
aproape nimic. După cum ne-a rela
tat Virgil Beldie, în ultimii 5 ani n-a 
fost controlat de un cadru de specia
litate. O îndrumare și un control sis
tematic efectuat de secțiile sanitare 
regională și raională si de Oficiul 
farmaceutic regional ar duce la în
lăturarea deficientelor.

Existența modicamentului la punc
tul farmaceutic nu este suficientă. 
,.Mi se întîmplă frecvent, ne-a rela
tat medicul Rodica Muntesnu. de la 
circumscripția sanitară Costîna, raio
nul Gura Humorului, ca după ce eli
berez o rețetă, pacientul să mă în
trebe de unde să-și procure medica
mentele, deoarece programul punc
tului farmaceutic nu coincide cu al 
meu. Ar fi necesar ca gestionarul 
punctului farmaceutic să șe afle, dacă 
nu pe toată perioada consultațiilor, 
cel puțin la sfîrșitul acestora, la dis
pensar".

Cazul relatat nu este izolat. „Spo
rirea numărului de puncte farmaceu
tice de gradul I la sate ar duce la 
îmbunătățirea difuzării medicamente
lor". opina dr. Constantin Dunea, 
medicul șef al secției sănătate a Sfa
tului populai- regional Suceava. A- 
țeastă măsură ar fi ideală, dar ea nu 
poate fi aplicată deoarece impune 
existența unui număr de cadre cu 
pregătire corespunzătoare Or, și în 
această privință se constată unele as
pecte deficitare. Regiunea Suceava 
are o școală tehnică sanitară, cu 
secție de farmacie, pe care au ab
solvit-o pînă în prezent... "8 asistenți 
de farmacie. Deși cei mai multi din
ți e aceștia au fost repartizați în re
giune, lipsa de asistenți de farmacie 
e acută. Cum se explică acest lucru ? 
După cum a reieșit din discuțiile 
purtate cu cadre de conducere din 
unitățile sanitare ale regiunii, aceste 
neajunsuri pornesc de la recrutarea 
candidatilor pentru școlile tehnice de 
farmacie. în prezent ei sînt recrutați 
din rîndul celor ce se prezintă la 
examenul de admitere, în loc ca acest 
lucru să se facă pe bază de contrari 
din raioanele și chiar comunele defi
citare. bine înțeles fără a se minima
liza cu nimic exigența examinării la 
admitere.

Remedierea multor aspecte negati
ve din circuitul medicamentului în 
mediul rural depinde în primul rînd 
de preocuparea mai mare din partea 
secțiilor sanitare și de prevederi so
cial- regională și raionale și a oficiu
lui farmaceutic regional. Există însă 
v nele probleme cp dezvoltarea în- 
vățămîftțului mediu de farmacie, 
crearea unor condiții optime și adec
vate pentru transportul medicamen
telor. prin repartizarea unor autove
hicule special amenajate care, depă
șind posibilitățile și sfera, de activitate 
a organelor regionale, considerăm că 
ar trebui să stea în atenția Ministe
rului Sănătății și Prevederilor So
ciale.

CRITERIILE
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CONSTRUCȚIILOR TURISTICE
în planul de investiții 

stabilit pentru actualul 
cilțcipal. au fost deștinate 
turismului aproximativ 3 
miliarde lei. apreciindu-șe, 
pentru viitorul cincinal, 
necesitatea unor fonduri.și 
mai mari. Atestînd impor
tanța crescindă pe care o 
ciștigă turismul în econo
mia noastră națională, a- 
cește eforturi impun tot
odată răspunderi sporite 
celor ce sînt chemați să 
concretizeze investițiile. 
Realizările din ultimii 10 
ani, în special cele de De 
litoral, constituie 
tele unui pionierat ce invi
tă la observații Șl 
zii pentru viitor ; 
acestea devine I 
necesitatea unei specializări 
a tuturor celor ce lucrează 
in sfera turismului — in
clusiv arhitecții.

Construcțiile destinate 
turismului constituie, pen
tru orice arhitect, un obiect 
de realizare deosebit de 
atFăgptbr, Dar existent» 
unor hoteluri și restauran
te frumoase, cu care arhi- 
tecții ce le-au conceput iși 
pot împodobi cartea de vi
zită, nu este îndestulătoa
re pentru a înlocui proiec
tarea specializată. Călătorii 
care iși părăsesc mediul 
cotidian numai pentru a 
dormi șl mînca în altă 
parte decît acasă consti
tuie excțâtii. Efeqțjv, tu
rismul este condițional și 
trebuie să urmărească în 
primul rînd punerea în 
valoare a acelor elemente 
climatice, geografice, ar
heologice, istorice și etno
grafice care, prin ineditul 
lor, pot oferi vizitatorului 
schimbarea de mediu ce îl 
îndeamnă să plece la 
drum. Nu e cazul să tra
ducem aceste constatări în 
legi rigide și exclusiviste. 
Este însă imperios necesar 
ca, înainte de a se hotărî 
amplasamentul investițiilor 
turistice și nivelul lor de

elemen-
i conclu- 

printre 
iminentă

eonfart, să fie cunoscut și 
evaluat potențialul turistic 
al regiunilor tării.

Exploatarea cu precădere 
a litoralului nostru a con
stituit un început justificat. 
Pentru alte zone. I.S.C.A.S. 
și unele D.S.A.P.C.-uri au 
elaborat studii de dezvol
tare turistică valoroase ea 
document, fără a dispune 
însă de o tematică ce ar 
fi putut duce la concluzii 
concrete și imediate. Dis
punem în prezent de studii 
de sistematizare 
pentru nordul 
Valea Bistriței, 
giunea Cluj și 
toate aceste studii, ampla
sarea unor hoteluri sau a 
altor obiective turistice la 
Suceava. Lacul Bicaz. Tul- 
cea, Cluj s-a dovedit a 
constitui probleme dificil 
de rezolvat. Absența unei 
cercetări în ansamblu a ne
cesităților și resurselor a 
făcut ca în orașele Piatra 
Neamț și Gh. Gheorghiu- 
Dej să se realizeze hoteluri 
de mare capacitate si con
fort elevat, se mi sipt soli
citate |a capacitatea lor. în 
timp ce teritorii fir o deo
sebită valoare turistică — 
precum nordul Moldovei, 
Maramureșul. Munții Apu
seni — sînt încă aproape 
complet lipsite de dotări 
hoteliere.

în legătură cu experien
ța de pînă acum, trebuie 
arătat că s-a creat falsa 
coneluzie că sumele prevă
zute pentru realizarea u- 
nor asemenea construcții 
(80 000—80 000 lsi/pat) ar fi 
insuficiente. Concluzia este 
întrueîtva argumentată pe 
baza indicilor valorici și 
spațiali obținuți la unele 
hoteluri construite — fără 
însă a se fi făcut studii 
comparative temeinice în 
care să se includă și exem
ple din alte țări. Studiul 
asupra hotelurilor, realizat 
recent de conf. arh. Cezar

turistică
Moldovei. 

Deltă, re- 
altele. Cu

Lăzărescu, aduce elemente 
valoroase în direcția utilii 
zării rationale a acestor, 
investiții, fără a fi însă pe 
deplin concludent, din 
cauza insuficientei terme
nilor de comparație, cel 
puțip asupra indicilor spa
țiali. Eșțe interesant să se 
constate că, în timp ce u-. 
nele din hotelurile româ
nești realizate în ultimii 
ani, folosite ca material 
de bază în studiul amintit, 
ajung la un indice spatial 
al utilizării holului și sa
loanelor de 5,95 mp/pat, 
francezii (Jean Blanchet 
— expert la Casa Centrală 
de Credit Hotpljer) indică 
pentru hoteluri de tranzit 
de aceeași capacitate și 
categorie de confort o su
prafață totală a halului, 
recepției și saloanelor de 
numai 0,4 mp/pat. De ase
menea, în timp ce în țări 
cu experiență în domeniu] 
considerat, pentru rezolva
rea unui restaurant de 
100—200 locuri se consideră 
suficientă suprafața de 3.75 
mp loc (1,5 mp/loc sală și 
2,25 mp loc anexe), la u- 
nele din hotelurile men
ționate s-a ajuns la 8,19 
mp/loc (2,10 mp/loc 
4,09 mp/loc anexe).

Consider că este 
necesar să devenim
cători profunzi ai funcțiu
nilor pe care le rezolvăm, 
pentru a avea în perma
nentă controlul și măsura 
proiectelor noastre.

Trebuie să recunoaș
tem că suprafețele ex
cedentare folosite nu ne-au 
ajutat 
presie 
sebită 
struite 
unele
șablonismului 
arhitecturală se face sim
țit și în acest domeniu de 
realizare care, mai mult 
decît orice alt domeniu, 
exclude repetarea. Efortu-

absolut 
cunos-

să realizăm o ex- 
arhitectufală deo- 
a hotelurilor eon- 
pînă în prezent. Cu 
excepții, pericolul 

în plastica

rile pentru o arhitectură 
proprie cadrului natural și 
regional sînt deosebit de 
necesare în domeniul turis
mului. Dealtfel pasiunea 
pentru „ambianță româ
nească" ce se manifestă în 
întreaga țară. în special în 
domeniul construcțiilor de 
glimeptatie publică, ap tre
bui să dea de gîndit arhi
tectelor și să-i invite să 
răspundă ei înșiși acestei 
nevoi, prevenind improvi
zațiile.

în paralel cu accentua
rea preocupărilor pe plan 
arhitectonic, sînt hesesare 
insă eforturile conjugate și 
ale altor ramuri ale ecoțioT 
miei și culturii ce au con
tingente cu turismul. Me
rită a se arăta, de pildă, 
că Institutul de studii și 
proiectări forestiere su
pune Oficiului National de 
Turism proiectele sale 
pentru un număr însemnat 
de cabane de exploatare 
forestieră, — care, dppă 
terminarea lucrărilor, pot 
deveni obiective turistice. 
Ministerul Energiei Elec
trice va oferi turismului un 
volum important de con
strucții de șantier, pe Va
lea Lotrului ; construcțiile 
vor avea, din păcate, o 
pregnantă factură urbană, 
ce se va înscrie dificil în 
ambianta Văii Lotrului. 
Dar chiar și asemenea si
tuații sînt preferabile lip
sei de inițiativă a Comite
tului de Stat al Apelor 
care, cu toate că realizea
ză nroieetarea unor baraie 
în Munții Apuseni si în 
alte regiuni pitorești ale 
tării, nu consideră necesar 
să abordeze și implicațiile 
de ordin turistic pe eare le 
presupun aceste amenajări.

Sînt. doar cîteva obser
vații pe care le dorim o 
invitație la confruntări de 
opinii pe aeeastă temă.

orh. Mircea STANCU

Etica libertății
(Urmare din pag. I)

sau în cel dintre individ și societate 
există un echilibru, o armonie, vom 
constata o dezvoltare ascendentă fa
vorabilă omului și anturajului său.

Există, însă — și, spre regretul 
nostru, încă destui — indivizi care 
prin manifestările lor „originale", 
prin felul cum iși înțeleg „liberta
tea", dau expresie unor contravenții 
evidente la etica cetățenească- Cu 
gîndirea îmbibată de un rău înțeles 
„liber-arbitru" ei consideră liberta
tea ca pe un bun privat, absolvit de 
orice corelații sociale, ca pe un o- 
biect pe care-l pot schimonosi după 
bunul lor plac. Si uneori, modul de 
expresie al acestora este atît de mo
lipsitor, îneît asistăm la adevărate 
epidemii. Să exemplificăm I

S-ar părea că ținuta vestimen
tară este guvernată de modă. 
Toată lumea este In principiu 
de acord cu acest lucru. Dar cînd 
ea se situează în flagrantă, opoziție 
cu habitualul izvorît din însăși via

ța societății, produce ilaritate și in
spiră compasiune. Cind o femeie pe 
care natura a înzestrat-o cu unele 
caractere corporale mai opulente 
poartă „mini-jupe", prezența sa pe 
tabloul plăcut al străzii se înscrie 
strident și neplăcut, dezagreabil. Sau 
dacă aceeași femeie iși etalează la 
un spectacol sobru — un concert, de 
pildă — o toaletă colorată țipător și 
excesiv decoltată, ultragiind princi
piile bunului simț, te simți parcă o- 
bligat să iei atitudine. Cu asemenea 
aspecte dizgrațioase ne întîlnim fie
care, in diverse împrejurări. Cei din 
jurul respectivilor au încercat vre
odată să discute cu „onorabila" sau 
„onorabilul" de așa manieră îneît, cu 
un sfat bine plasat, să acopere lacu
nele din gîndirea și din comportarea 
celui în cauză ?

Urmând același filon al comportă
rii etice, este — credem — timpul 
să ne proiectăm cu mai multă ge
nerozitate atenția asupra unor acte 
de așa-zisă „libertate" — în fond, de 
indisciplină — pe care le întîlnim 
și le contemplăm, as spune, cotidian. 
Unii nu vor să se deranjeze. Alții

arborează principiul „nu mă intere
sează ce face altul; e liber să facă 
fiecare ce vrea cu viața lui". Alții 
pur și simplu sînt insensibili — 
statui peste care plouă eu semințe 
de la balcoanele cinematografelor 
sau cărora comentariile sonore sau 
fluierăturile vecinilor nu le-ar putea 
sparge timpanul.

Facem aceste notații pornind de la 
ideea că „ignorînd" sau manifesțînd 
pasivitate față de manifestările în 
contradicție cu etica, de fapt ne 
coalizăm condamnabil eu ele, și 
acest lucru ar putea avea — prin 
contagiozitatea lor extremă — re
percusiuni defavorabile asupra con
ținutului etic al noilor generații. în
țeles greșit, de către profanatorii bu
nei cuviințe, acest gen de libertate 
poate îmbrăca uneori aspecte mon
struoase, care adesea se metamorfo
zează în delicte grave.

în fata viitorimii sîntem răspun
zători toți, indiferent de profesie, sex 
sau vîrstă. De aceea, începînd cu 
familia, cu școala, locul de muncă 
și terminind eu opinia publică — a 
cărei parte integrantă sîntem fieca

re — se cuvine si participăm toți la 
opera de a face înțeleasă, In toată 
puritatea ei, etica libertății.

Un mod eronat de a înțelege li
bertatea iși găsește expresie tntr-o 
altă sferă a vieții, în atentarea con
știentă la sănătatea și viața altora. 
Există multi purtători de boli con
tagioase eare, arborind principiul „li
bertății", refuză să se trateze în u- 
nitățile sanitare ale statului, unde 
primesc asistență calificată și gra
tuită- Conștienți de faptul că pre
zenta lor este pernicioasă pentru an
turaj, acești semeni se cramponea
ză de fantoma „imposibilității de a- 
daptare la mediul spitalicesc", prefe
rind si contamineze membrii fami
liei sau tovarășii de muncă. Consi
derăm că legiferarea internării o- 
bligatorii a unor asemenea bolnavi 
este de natură să diminueze consi
derabil riscul de îmbolnăvire al ce
lorlalți. Firește sint liber să-mi tra* 
tez boala cu cine vreau, cit. și cum 
vreau, dar cînd boala mea pericli
tează sănătatea celor din jur (asupra 
căreia nici o lege nu-mi dă vreun drept 
de proprietate) am obligația etică și 
socială să mă tratez, să procedez 
astfel incit privirilor pline de res
pect., bunăvoință, compasiune, dar și 
de explicabilă frică, ale celor din jur 
să le răspund cu aceleași atitudini și 
sentimente, tn lămurirea acestor 
„specimene" destul de rare pe la noi,

viața și activitatea
iiiii.iii.ii.iiLiiș—-i.~7--ninirw----------—————

lui Lenin
Sărbătorirea semicentensniliși M»nî 

Revoluții Socialiste din Octombrie în 
scrie. între numeroasele mam*e«‘ări 
consacrate în țara noastră evocării a 
cestui eveniment, noi și interesante a- 
paiiții editoriale.

Intre lucrările tipărite cu acest pri
lej se numără și cartea : 5. I Lenin 
— Scurtă schiță biografică, traducere 
din limba rpsă, recent apărută în E- 
ditura Politică.

Restrinsă ca volum, dar densă în 
fapte și aspecte inedite, cartea pri
lejuiește o evocare deosebit de su
gestivă a vieții și activității lui Vla
dimir Ilioi Lenta, consacrate creării 
partidului de tip nou a) clase/ mun
citoare. oiganizăfti primei revoluții 
socialiste victorioase, făuririi statului 
socialist,. elaborării liniilor directoare 
ale construirii orînduirii socialiste în 
Uniunea Sovietică.

Cartea descrie copilăria și tinere
țea lui Lenin, petrecute în orașele 
Simbirsk, Kazan. Samara, începu
turile activității lui revoluționare, con
tactul cu operele întemeietorilor mar
xismului. pe care a început să le stri
dia»? din fragedă tinerețe și să le 
propage cu energia, înflăcărarea si 
prțterea de convingere care îi erau 
proprii. Profunda cunoaștere a mar
xismul ui și priceperea de a-1 aplica la 
condițiile istorice-poncrete speci
fice din Rusia, credința fermă îd in
vincibilitatea cauzai clasei muncitoa
re si remarcabilele sal» aptitudini de 
organizator au făcut de timpuriu din 
Lenin condiicătornl recunoscut al 
marxiștilor din Petersburg și, apoi, din 
întreaga Rusie.

Deosebit de pregnant redă „Scurta 
schiță biografică" eforturile lui Lenin 
pentru a făuri proletariatului rus un 
pnternie detașament revoluționar, ca
pabil sț-1 conducă la victoria asu
pra'claselor exploatatoare — partidul 
comunist — lupta lui dîrză împo
triva concepțiilor narodnicilor, „mar
xiștilor legali", „economiștilor" ți t 
altor curente care împingeau clasa 
muncitoare ne o cale străină adevăra
telor sale interese.

încă din acea perioadă, de aprige 
lupte sociale și dispute ideologice, 
Lenin era profund preocupat și sub
linia mereu că marxismul constituie 
o învățătură vie, care trebuie dez
voltată și îmbogățită necontenit, pe 
baza noilor realități. „Pentru noi — 
arăta el într-una din lucrările scrise 
în timnul deportării în Siberia — 
teoria lui Marx nu reprezintă citași 
de putjp pexa încheiat și intangibil; 
dimpotrivă, sîntem convinși că ea a 
pus numai piatra unghiulară a acelei 
Stîtațe pe care socialiștii trebuie s-o 
dezvolte mai departe în toate direc
țiile dacă nu vor să rămînă în urma 
vieții". Cartea arată cum Lenta, dînd 
el însuși un strălucit exemplu de ati
tudine creatoare față de teoria mar
xistă, a îmbogățit-o cu teze noi, de o

deosebită însemnătate pentru lupta 
proletariatului, a știut să găsească căi
le practice și să elaboreze fundamen
tele teoretice eare să răspundă ctt 
mai bine sarcinilor luptei revolu- 
țiepare caracteristice fiecărui mo
ment, fiecărui stadiu al acestei lupte.

Miezul lucrării îl constituie, în mod 
firesc, prezentarea perioadei <i.e ma
ximă profunzime ți intensitate a prea, 
ției tevcluționare a lui Lenin, aceea 
de orgsmzator și eonducător nemij
locit al Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie Activitatea neobosită des
fășurată de el pentru pregătirea teo
retică, politică și militară a' revolu
ției, zilele furtunoase ale lui Octom
brie în care Lenin s-a aflat la cel mai 
înalt past d« comandă al marii ridi
cări revoluționare, ideile si actimtatea 
sș practică pentru făurirea noului a- 
pgrat de stat, pentru organizarea ne 
baze socialiste a producției și a mun
cii, uriașa încordare pentru zdrobirea 
intervenției străine, eforturile pentru 
refacerea ecorfomiei naționale si per- 
fecționareș principiilor sooialiste de 
condițcere îsi găsesc tn lucrare o vie 
oglindire.

Cartea reflectă totodată chipul lui 
Lenin ca internationalist înflăcărat, ca 
luptător neobosit pentru upjțatea miș
cării comunjțte și muncitorești, pen
tru triumful ideii de prietenie între 
pepoare.

Expunerea succintă a conținutului 
principalelor opere, articole, puvintăti 
ale lui Lenin, a scrisorilor sale din 
anii emigrației, extrase semnificați'» 
din am'ntiri ale vechilor activiști ai 
partidului bolșevic, ale unor militant! 
ai partidelor comuniste sau simpli oa
meni ai muneii care l-au cunoscut 
personal, completează aceșt profil bio
grafic.

Prin conținutul său bogat si forma 
atrăgătoare, accesibilă, cartea s» în
scrie ca o apariție de un real interes 
în cadrul manifestărilor consacrate a- 
niversăni Marelui Oetombri*.

Gh. ZAMFIR

Completarea și înnoirea garderobei 
cu îmbrăcăminte de sezon

Magazinele sînt în posesia u- 
nor importante cantități de 
articole de îmbrăcăminte și 
încălțăminte pentru lunile ur
mătoare și ear» așteaptă 
cumpărătorii Din magazi
nele de confecții se pot 
alege raglane și paltoane, ro
chii din stofă, costume din țe
sături din lină și în amestec 
eu fibre sintetice. Execuție 
mai îngrijită, modele eare țin 
pașii] cu cerințele modei se 
remarcă la tot mai multe arti
cole. O mare varietate de cu

lori și desene se observi 1» 
țesăturile pentru t®*mn<-i»r- 
nă: la stofele pentru pardesie și 
paltoane, pentru costume ți 
rochii destinate adplților. a- 
doleseenților, copiilor, precum 
ți la țesăttțrjle groase din 
bumbac ți |a articolele de ga
lanterie : fulare, baseuri, pălă
rii, cravate ș.a. De asemenea, 
cămftțîle, îmbrăcămintea ți 
lenjeria tricotată se găsesc în- 
tr-o gamă largă de modele, 
croite modern ți la prețuri di
ferite.

dțr foarte greu de lămurit, un rol 
important în afara organelor sani
tare îl poate avea opinia publici.

„Sînt liber să fac ce vreau", îmi 
replica un tînăr la care încercarea, 
de a-și îneca amarul nerezolvării u- 
nor probleme intime degenerase tn
tr-o crasă stare de beție. De o mani
eră asemănătoare îmi răspundea 
deunăzi o fată care ?i-a ahandonat 
studiile, lansîndu-se in repetate pe
treceri.

Cite, spectacole de acest gen nu ni 
se înfățișează zilnic și cîți dintre 
noi ne oprim și medităm la viitorul 
unor asemenea semeni ? In fond, nu 
le sîntem străini niei unul. In mere
le front al făuritorilor socialismului, 
toți sîntem tovarăși ele muncă, de 
concepție, indiferent de specificul 
profesiei noastre. In atmosfera de 
entuziasm șl devotament, pe care 
prin munca noastră o creăm, nu ne 
este indiferentă triata tovarășului de 
drum, oricare ar fi el. Cu atît mai 
mult, nu ne poate fi indiferentă via
ța noastră, de care putem dispune 
liberi, cum ne place. A ne bate joc 
de viata noastră înseamnă a avea 
o rea înțelegere a libertății, necon
formă cu etica nouă a poporului 
nostru. Personal, as subscrie cu 
fonduri pentru o statuie ridicată os-

pitarului care, eonstgtînd că un ce
tățean este pe oale de a-și suprgsa- 
tura creierul cu alcool, îl invită să 
plece sau nu-i mai vinde băuturi al
coolice. Există aici și în celelalte 
aspeete sesizate un grad, de diverse 
mărimi, de lipsă a responsabilității 
etice din partea acelora care, cu sau 
fără voie, animați de interese 
mai mult sau mai puțin plauzibile, 
tolerează asemenea stări, fla
grant contradictorii cu etica so
cialistă. Dacă opinia de masă — 
despre care totuși cred că s-a scris 
foarte puțin în presa noastră — ar 
acționa cu toate forțele sale morale, 
asemenea triste și dețgustătoare ta
blouri nu ni »-ttr mai înfățișa.

Grija orînduirii noastre socialiste 
pentru formarea »l educarea omului 
nou, liber — făuritor al bunurilor 
materiale și spirituale — trebuie să 
se reflecte în fiecare dintre noi, a- 
nihilînd indiferenta cu care trece-n 
uneori pe lingă fenomene etice ana
cronice și jignitoare la adresa socie
tății pe eare o edificăm. Generate -- 
repet — de cele mai multe ori de o 
rea înțelegere a libertății, aceste fe
nomene contrairin principiilor de ba
ză ale construirii vieții noastre noi. 
A le tolera, a nu lua atitudine față 
de asemenea așa-zise ..libertăți" în
seamnă, în fond, a ultragia. adevăra
ta libertate.
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Pe șantierele 
de ?
construcții 
miniere

Șantierele de construcții și 
montaje care execută lucrări 
de dare în funcțiune a unor noi 
obiective miniere, precum și de 
modernizare a celor existente 
au realizat pină acum circa 80 
la sută din volumul de inves
tiții prevăzut pentru anul a- 
cesta.

Potrivit unor calcule ale spe
cialiștilor din Ministerul Mine
lor, ca urmare a respectării ter
menelor de dare in funcțiune 
de către șantierele ds con
strucții, precum și a aplicării 
unor soluții tehnice avansate 
și a unei mai bune organizări 
a producției și muncii în aba
taje, au fost create condiții ca 
pină la sfîrșitul acestui an să 
se poată realiza peste plan 
400 000 tone cărbune, precum și 
importante cantități de mine
reuri cuprifere și alte metale 
neferoase și produse nemetali
fere. (Agerpres)

La uzinele „Electrotehnica" din București
Foto : Agerpres

La confluența factorilor
...„în viitor, chestiu

nea (e vorba de nerit- 
micitatea producției — 
n.r.) va fi pe deplin re
zolvată. Ampla acțiune 
de organizare științifică 
a producției și a mun
cii, recent începută, ne 
oferă posibilitatea să 
intervenim hotărîtor 
pentru a perfecționa ac
tivitatea întreprinderii 
noastre". Angajamentul 
aparține tov. Iosif Bot, 
directorul uzinei „Uni
rea" din Cluj.

După aproape 6 luni, 
revirimentul promis nu 
s-a produs. Și în pre
zent, ca și mai îna
inte, uzina înregis
trează o necorespunză
toare activitate econo
mică și financiară. Pre
vederile planului se în
făptuiesc cu mari efor
turi și opinteli, care se 
transformă în iureș la 
sfîrșit de lună și tri
mestru. Cînd Impasul 
devine acut, „mîna sal
vatoare" a direcției ge
nerale pune pe picioare 
rezultatele, adică le a-

de neritmicitate
Revirimentul la „Unirea

0 „ANTOLOGIE CONCENTRATĂ"
A ZOOTEHNIEI NOASTRE

Unul din punctele de atracție pen
tru bucureșteni continuă să fie expo
ziția zootehnică deschisă, în margi
nea cartierului Floreasca, cu prilejul 
Zilei recoltei. Aici se află concentrată 
numai o mică părticică dintr-o mare 
bogăție a țării noastre. Vizitatorii, oa
meni de toate profesiile și vîrstele, se 
opresc în fața standurilor care prezin
tă exemplarele de performanță ale 
zootehniei românerri. In orele cînd a- 
nimalele stat scoase la plimbarea zil
nică, în careul format de construcțiile 
expoziției, se poate admira o adevă
rată „paradă" a raselor.

In pavilionul de taurine stat pre
zentate exemplare record din rasele 
Bălțată românească, Brună de Mara
mureș, Boșie de Dobrogea, Pinzgau 
de Transilvania, precum și rase de im
port care, fiind crescute în condițiile 
oferite de tehnica modernă, se simt 
ca la ele acasă.

rative agricole și stațiuni expe
rimentale umplu găleți întregi cu 
lapte înspumat. Copiii, dar și oamenii 
maturi din împrejurimi, au ținut să 
deguste laptele „recordistelor", care 
pare mai bun direct de la sursă, în
tocmai ca un must sau vin vechi, 
veritabil de cramă.

Este, fără îndoială, îmbucurător să

unui complex industrial cu peste 1100 
de vaci, deservit de numai 20 de 
muncitori. în afara machetei, la ex
poziție stat prezentate boxe metalice 
cu viței din diferite rase, precum și 
confrați de-ai lor mai mari supuși 
îngrășării intensive la îngrășătoriile 
de tip industrial.

Un interesant stand — cel al însă-

Vizitind expoziția de animale 

și păsări de la Floreasca

Cluj
llniază în funcție de... 
cit poate uzina. Urmă
rind ta scriptele conta
bile diverse aspecte e- 
conomice și financiare 
se creează senzația unui 
zig-zag amețitor, incon
stant : cîțiva 
verticală, alții 
zontală.

Cu sprijinul 
tulul de partid 
nă, 
o nouă discuție. Iată 
cîteva însemnări. De 
pildă, tov. Liviu Mora-

pași pe 
pe ori-

comite- 
din uzi- 

am organizat aici 
nouă discuție, 

însemnări.

a rămas promisiune
ru, inginerul-șef al uzi
nei, arăta că perturba- 
țiile pe care le resimte 
în prezent viața econo
mică a uzinei se dato- 
resc unor „cauze obiec
tive", cum ar fi : neîn- 
deplinirea integrală a 
planului de aprovizio
nare cu laminate și u- 
nele subansamble din 
import, lipsa forței de 
muncă de o anumită 
calificare. De asemenea, 
s-a insistat mult pe fap
tul că uzina, în ansam-

O reprezentantă a celor 600 de su
rate ale ei din grajdurile întreprinde
rii agricole de stat Mihai Viteazu- 
Turda, cu o vîrstă „venerabilă" de 11 
ani. a dat într-o singură lactație 
10 648 kg lapte, cu un procent de 
4,36 la sută grăsime. De fapt, la 
întreprinderea amintită se cresc „fa
milii" de vaci din rasa Bălțată româ
nească, mari producătoare de lapte, 
din care face parte și exemplarul re
cord. Așa precum la o expoziție de 
mașini, aspectul vizual este întregit 
de punerea lor în funcțiune, și aici, la 
anumite ore, vizitatorii au prilejul să 
se convingă că performanțele înscrise 
în fișe se confirmă „pe viu". însoțitorii 
vacilor sosite de la diferite între
prinderi agricole de stat, coope-

constatăm că laptele și produsele 
lactate, prezentate la expoziție într-un 
stand separat, pot fi, de asemenea, 
întîlnite zilnic în magazinele alimen
tare. Citim pe un panou că, anul 
acesta, producția de lapte pe țară este 
mai mare cu 30,7 la sută față de anul 
1962 și există, desigur, posibilități 
suficiente ca ea să crească, în conti
nuare, și mai mult.

In lipsa unui ghid tipărit, care n-ar 
trebui să lipsească de la viitoarele 
expoziții zootehnice, vizitatorii pot 
afla date concludente despre perfor
manțele atinse citind tăblițele care 
însoțesc fiecare exponat. O imagine a 
perspectivelor de modernizare în creș
terea taurinelor o reprezintă macheta

Standul „recordistelor" de la Expozijia zootehnică din Capitală
Foto : Gh. Vințilă

Rezultate elocvente 
ale fermelor agricole

Recent s-a încheiat acțiunea 
de generalizare a noii forme de 
organizare a sectorului agricol 
de stat. Au luat ființă 335 între
prinderi agricole care grupează 
2 560 de ferme.

S-a creat astfel cadrul cores
punzător pentru dezvoltarea în 
continuare a agriculturii, extin
derii mecanizării și a procedee
lor avansate în procesul de pro
ducție.

O caracteristică a noii forme 
de organizare o constituie și 
participarea directă a tuturor 
specialiștilor, inclusiv a șefului 
fermei, în procesul de produc
ție. încă de pe acum, aceasta 
s-a concretizat în executarea lu
crărilor în timpul optim în li

vrarea unor însemnate cantități 
de produse vegetale și animale 
peste plan. Lucrările de strîn- 
gerea culturilor de toamnă și 
pregătirea recoltei anului viitor, 
de exemplu, se efectuează in
tr-un ritm mai intens. Pină a- 
cum s-a insămînțat cu circa 
100 000 ha mai mult decît în a- 
ceeașl perioadă a anului trecut. 
De asemenea, prin simplificarea 
sistemului de evidență, reduce
rea cheltuielilor neproductive, 
valorificarea mai bună a resur
selor, întreprinderile agri
cole de stat au realizat numai 
în ultimele trei luni economii 
de peste 50 milioane Iei.

(Agerpres)

mînțărilor artificiale — expune cele 
mai moderne instrumente și o întreagă 
aparatură utilizată în acest domeniu. 
Dintr-un conteiner cu azot lichid 
unde se păstrează, pe timp nelimitat, 
materialul seminal congelat se scot 
fiole pentru o demonstrație ad-hoc. 
Explicațiile de rigoare pun în cunoș
tință pe vizitatori cu posibilitățile de 
a difuza însușiri zootehnice valoroase 
la milioane de animale pe an.

O suită de rase crescute în țara 
noastră sînt prezentate în standul re
zervat porcinelor. în boxe individuale, 
purcelușii, abia sosiți pe lume, dorm 
sub protecția becurilor cu raze infra- 
roșii, neștiutori că, în circa 6—7 luni, 
vor îmbogăți vitrinele frigorifice cu... 
cîmați, salamuri, jamboane și alte 
specialități, care fac deliciul consu
matorilor. Mărturie stau preparatele 
de carne prezentate într-un stand ală
turat, care atestă însemnătatea -măsu
rilor luate pentru creșterea porcilor 
în ferme și în combinate de tip in
dustrial. O imagine a unui asemenea 
combinat ce livrează 100 000 de porci 
pe an se poate vedea la expoziție.

Cumpărătorii care apreciază stofele 
fine din vitrinele și rafturile magazi
nelor au prilejul aici să cunoască 
direct sursele acestora — exemplarele 
de ovine care dau 10—16 kg de lînă 
la o singură tundere. Acestea nu sînt 
producții limită, recordul deținîndu-1 
un berbec din rasa Merinos de Palas, 
de la stațiunea experimentală agricolă 
Dobrogea, care a dat 24,6 kg lînă fină 
la o singliră tundere. Unul dintre 
urmașii săi, prezent la expoziție, a dat 
numai... 18 kg lînă. Important , este 
că producții mari se obțin de la tur
me numeroase ale întreprinderilor și 
fermelor agricole de stat. La ferma 
Chereușa-Maramureș, de exemplu, s-a 
realizat, în medie, o producție de 
peste 7 kg lină fină de la 10 000 
ovine, iar la cooperativele agricole 
Limanu-Dobrogea, Șimand-Crișana și 
altele producțiile de lînă rivalizează 
cu cele obținute în unitățile de stat. 
Redăm cifrele înscrise în grafice, care 
arată că, în acest an, producția de 
lînă din unitățile agricole de stat a 
crescut cu 57,5 la sută față de anul 
1962, iar în cooperativele agricole cu 
69,8 la sută.

în competiție cu forța de milioane 
de cai putere ai tractoarelor, numărul 
cabalinelor veritabile a scăzut. Dar 
în măsura reducerii numerice se pune 
problema ameliorării lor calitative, 
pentru a cîștiga „în viteză" și mai ales 
în forța de tracțiune, ei fiind indis
pensabili agriculturii. Nu ne miră deci 
că la expoziție elita raselor de caba
line — armăsarii pepinieri din her
gheliile de la Cislău, Lucina, Sîmbăta 
de Jos sau Rușețu, cîștigătorii a nu
meroase cupe și medalii de aur la 
concursurile de anvergură de pe ma
rile hipodromuri ale lumii — își eta
lează spectaculos vigoarea și frumuse
țea. O mărturie a performanțelor 
realizate de ei de-a lungul anilor o 
constituie splendida colecție de cupe, 
prezentată într-un stand alăturat. Ele 
ar merita să fie expuse permanent, 
spre satisfacția publicului, poate în
tr-un mic muzeu al trofeelor hipice 
organizat la un viitor hipodrom repu-

blican. Pentru agricultură prezintă 
interes mai ales cabalinele din rasele 
de riacțiune, reprezentate aici prin 
armăsari semigrei care, pe distanțe 
scurte, au reușit să tragă încărcături 
de 16—20 de tone.

De un larg interes se bucură pa
vilionul în care sînt prezentate cele 
mai moderne sisteme de creștere in
dustrială a păsărilor. Prin modul de 
prezentare, standurile aviculturii o- 
feră, ta mic, imaginea marilor combi
nate industriale, tehnologia modernă 
bazată pe mecanizarea și parțial au
tomatizarea proceselor de producție. 
Standul de găini crescute la baterii 
(expune ferma avicolă Tîncăbești- 
București) oferă o imagine a avanta
jelor acestui sistem de creștere care 
permite ca, 
struit, să 
măr de 3

Un alt 
secvență 
avicol complet mecanizat, dotat, prin
tre altele, cu dispozitive pentru colec
tarea mecanizată a ouălor. In voliere, 
aidoma celor existente la întreprinde
rea agricolă de stat de la Mihăilești- 
București, sînt prezente exemplare de 
păsări selecționate' din liniile care stau 
la baza formării hibrizilor industriali. 
Nu se poate să nu ne oprim privirile 
și la bateriile cu curcani de 18—-20 
kg fiecare, crescuți la Tîncăbești sau 
la standul care prezintă exemplare de 
nurci provenite de la întreprinderea 
agricolă de stat Prejmer-Brașov.

Un stand mai puțin atractiv, pentru 
cetățeanul neavizat, este cel care pre
zintă dezvoltarea industriei de nutre
țuri combinate. Cei ce știu că ani
malele consumă fînuri, boabe pot 
afla că aceste furaje, amestecate • și 
dozate după rețete ca la farmacie, în
globează într-un volum mic o gamă 
de zeci de elemente nutritive ce sa
tisfac cerințele celor mai pretențioase 
animale, pentru a realiza indici de 
producție superiori. De fapt, aici se 
află cheia viitoarelor performante în 
producția animală — îndeosebi a celei 
de ouă, came de porc, de pasăre și 
alte produse. însemnătatea gamei 
largi de materii prime și de sorti
mente de nutrețuri combinate o pu
tem afla consultînd graficele și tabe
lele care le însoțesc. Citim aici că, 
pînă în anul 1970, numai în între
prinderile agricole de stat suprafața 
cu plante furajere irigate va crește de 
la 15 la sută, cît reprezintă în prezent, 
la peste 53 la sută din total. O sub- 
ramură a industriei de nutrețuri com
binate va fi reprezentată de fabricile 
de preparare a granulelor de lucemă, 
a drojdiilor furajere, a celor de înno
bilare a nutrețurilor grosiere. Nu
mai industria de granule de lucemă 
va ajunge la o producție de 320 
mii tone în anul 1970 și 2 milioane 
tone în 1980.

Prezentarea rezultatelor dobîndite 
și a perspectivelor creșterii animale
lor ta cadrul expoziției zootehnice 
constituie o imagine a activității com
plexe ce se desfășoară în țara noas
tră pentru dezvoltarea acestei impor
tante ramuri a agriculturii.

pe același spațiu con- 
poată fi întreținute un nu- 
ori mai mare de păsări, 
stand oferă vizitatorilor o 
dintr-un mare combinat

Ing. Const. BORDEIANU

(Urmare din pag, I)

Importante surse de capacități de 
producție au fost valorificate, deși nu 
pe deplin, și pe calea utilizării mai 
eficiente fi productive a mijloacelor 
tehnice aflate în dotarea uzinei. Nu
mai prin trecerea de la strunjirea nor
mală a unor piese de serie mare la 
strunjirea automată pe strunguri cu 
comandă program s-a realizat o eco
nomie de 139 200 ore-normă, ceea ce 
a permis să se obțină un cîștig la efi
ciență de soroape 760 000 lei. De ase
menea, prin modificările constructive și 
executarea unor reparații de bună calita
te la cuptorul de oțel, capacitatea nomi
nală a acestuia a fost sporită de la 
500 kg la peste 600 kg oțel lichid pe 
șarjă. Pe această bază s-au elaborat în 
8 luni, peste plan, o cantitate de 51 
tone oțel lichid. A scăzut, totodată, 
ponderea orelor de întrerupere în 
funcționarea mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor — de la 7 la 5,7 la sută 
— a crescut simțitor indicele extensiv 
de utilizare la unele grupe de mașini, 
cum sînt strungurile Carussel, presele 
cu excentric, frezele, mașinile de bo
binat și altele. Ar mai trebui adăugat 
că prin autoutilare s-au executat în 
cadrul uzinei diferite mașini și utilaje 
care au asigurat sporirea capacități
lor de producție la unele puncte de 
lucru ce constituiau „locuri înguste"

Cărți noi 
in Editura
agro-silvică

Una dintre lucrările de pres
tigiu despre înaintașii agricul
turii noastre este cea intitulată 
„N. FILIP - VIATA ȘI OPE
RA" apărută sub semnătura 
prof. dr. docent D. CONTESCU. 
Autor a zeci de lucrări științi
fice originale publicate spre 
sfîrșitul veacului trecut și în 
primele două decenii din secolul 
nostru, N. Filip este considerat 
fondatorul științei zootehnice în 
tara noastră. Inițiativa de a 
prezenta viața și opera acestui 
savant se înscrie pe linia valo
rificării tradițiilor progresiste 
ale științei și culturii românești.

Volumul intitulat „FARMA
COLOGIE VETERINARĂ" de 
dr. EMII,IAN LICPERTA pre
zintă un mare număr de medi
camente noi pentru practica 
medicinei veterinare. Pe par
cursul a peste 600 de pagini au
torul tratează multiple aspecte 
referitoare la farmacologia ge
nerală și specială, probleme de 
receptură. Lucrarea contri
buie la îmbogățirea cunoștințe
lor de specialitate ale medici
lor veterinari, la orientarea lor 
în munca de apărare a sănătății 
animalelor.

blul ei, trece printr-un 
complex proces 
transformare...

Sînt greutăți eviden
te, de care nu se poate 
tace abstracție. Dar, a- 
lături de ele, sub um
bra lor protectoare, își 
etalează forța, incom
parabil mai puternică, 
cauzele de ordin subiec
tiv. Chiar dacă în dia
logurile purtate „s-a 
avut grijă" ca tot ceea 
ce ar fi putut ține de 
subiectiv să fie oco
lit, discuțiile ulterioa
re cu organele ban
care din localitate, cit 
și cu activiști ai co
mitetului orășenesc al 
P.C.R. au întregit cu 
exactitate conturul si 
gravitatea neajunsurilor 
din interiorul uzinei. în 
acest sens, problema nr. 
I a rămas și este neritmi- 
citatea producției. Prin 
nivelurile scăzute de 
producție în primele 
două decade ale lunilor, 
aceasta a atins limita 
nefirescului. în primele 
20 de zile ale lunii ia
nuarie a.c., ’ de pildă, 
s-a realizat doar 2 la 
sută din producția 
marfă, iar 21 la sută în 
aceeași perioadă a lunii 
februarie. O oarecare 
îmbunătățire a ritmici
tății s-a consemnat 
în lunile martie, aprilie 
și mai. începînd cu luna 
iunie, situația s-a în
răutățit din nou : peste 
70—75 la sută din pro
ducție se realizează in 
decada a IlI-a.

—La noi, ca în toate 
situațiile de acest fel, 
ne spunea tov. Gheor- 
ghe Balla, muncitor la 
montaj, cauza neritmi- 
cității o constituie lip
sa decalajului dintre 
secții. Cînd începe o 
nouă lună, zile în șir nu 
avem ce lucra, iar 
tre sfîrșitul ei nu 
vedem capul.

Una din cauzele 
cestei lipse de decalaj 
se referă la planificarea 
și urmărirea operativă 
a producției, complet 
necorespunzătoare. Aici 
s-a stabilit un plan di
rector pe timp de un 
an, care este defalcat 
pe secții productive. A- 
pltcarea în practică șl 
finalizarea lui nu sînt 
controlate însă de ni
meni. Serviciul de pla
nificare nu tine cont de 
nerealizările tot mai 
mari din secțiile de pro
ducție. ci are doar grija 
să se lanseze 
zile. Dar cînd si cum, 
în ce condiții ? Nu am 
putut afla. Cei de la 
dispecerat stabilesc doar 
reperele ce trebuie exe
cutate în secțlî, fără 
însă a preciza și terme
nele concrete de reali
zare, cit și ordinea de 
urgență în raport cu ci
clul și finalitatea pro
ducției. De pildă, „ur
gența" 
regulă 
dinea 
secției 
Așa s-a ajuns la situa
ția că în vreme ce 
multe repere lipsesc la 
montaj, altele există în 
cantități care depășesc 
necesarul, transformîn- 
du-se în imobilizări, 

în timpul discuțiilor, 
factorii de răspundere 
din uzină au încercat 
să arate că aplicarea 
măsurilor de progra
mare operativă, preco
nizate cu prilejul acți
unii de organizare știin
țifică a producției și a

de

că-
ne
a-

comen-

la turnătorie de 
rămîne la Iatitu- 

conducătorului 
și a maiștrilor.'

muncii, a înlăturat 
semenea anomalii. Si
tuația înfățișată și alte 
asemenea neajunsuri in
firmă justificarea și sta
rea de automulțumire. 
Turnătoria se află și a- 
cum în restanță față de 
sectorul prelucrător cu 
mai multe zeci de tone 
de repere, lucrînd sub 
capacitate, deși la sfîr
șitul trimestrului III 
trebuia să-și atingă pa
rametrii proiectați, re- 
zolvîndu-se în acest 
mod strangularea res
pectivă. Totodată, se dă 
vina pe lipsa forței, de 
muncă calificată. Nu 
ne-a putut însă nimeni 
răspunde de ce s-a tă
răgănat deschiderea 
cursului de calificare, 
cînd de fapt el trebuia 
inițiat încă de anul tre
cut. o dată cu moderni
zarea turnătoriei. La a- 
ceasta se adaugă in 
mod nefericit numeroa
sele abateri de la pre
scripțiile tehnologiei, 
fapt ce se resimte din 
plin la prelucrarea me
canică, unde pierderile 
de metal și timp cresc 
simțitor. Rebutului i se 
plătește însă destul de 
mult tribut. Pe 9 luni, 
circa 1 milion lei.

„Lanțul" restanțelor 
se prelungește însă. 
Sectorul de prelucrări 
are asemenea rămîneri 
în urmă față de mon
taj. Pe de o parte, din 
cauza turnătoriei. Pe 
de alta, intervine de
zordinea în folosirea 
capacităților de pro
ducție de la prelu
crări mecanice, care 
nu a fost încă lichidată, 
deși ing. Aurel Cocoș, 
adjunctul șefului sec
ției. a stăruit mult a- 
supra măsurilor de or
ganizare absolut nece
sare. De pildă. în unele 
perioade gradul de uti
lizare scade pină la 
13—14 la sută din ca
pacitate. Ce arată cal
culele ? Dacă ar exista 
decalajul optim între 
cele trei sectoare ale 
uzinei — turnătoria, 
prelucrările mecanice și 
montajul — 
actuală a 
s-ar putea realiza, rit
mic, cu 30 de 
tori mai puțin.

în loc să se acționeze 
pentru cîștigarea unor 
asemenea efecte, în uzi
nă se perpetuează rit
mul anormal de muncă, 
care generează implica
ții pe multiple planuri. 
Montarea întregului vo
lum de utilaje la sfîr- 
situl lunii nu numai că 
influențează negativ ca
litatea lucrărilor, dar 
exclude orice posibili
tăți de rodaj al acestora 
în uzină, așa cum ar fi 
necesar. Acum, această 
importantă operație se 
execută, de regulă, în 
întreprinderile benefi
ciare. din care cauză 
zilnic se află plecați în 
deplasare, în medie, cite 
10 muncitori de înaltă 
calificare. nemaisoco- 
tind pe tehnicieni și 
gineri.

De altfel, analiza 
meinică a acestor 
pecte din uzină 
dește limpede că con
ducerea ei nu a făcut o 
chestiune de căpătîi din 
folosirea rațională a po
tențialului uman al în
treprinderii. în vreme 
ce productivitatea mun
cii continuă să bată pa
sul pe loc, timpul de 
lucru este irosit, dato-

fi

producția 
montajului

munci-

in-

te- 
as- 

dove-

rită actelor de indisci
plină. Paradoxal, ta loc 
să crească, indicele de 
folosire a timpului de 
lucru are o tendință vi
zibilă de scădere. Față 
de 96,08 la sută, reali
zat în trimestrul I a.c., 
nivelul respectiv a 
coborît la 95,8 la 
sută la sfîrșitul trimes
trului II și la 94,92 la 
sută în luna august. Ex
plicația nu e greu de 
aflat. La cele 1 000 de 
ore-om absențe nemo
tivate, în perioada ana
lizată, se adaugă Învoi
rile, aprobate de condu
cerea uzinei, de peste 
4 000 om-ore. Regretabil 
este că nu se vede o 
îmbunătățire substan
țială a folosirii timpu
lui de lucru nici în ca
drul zilei de muncă. Ve
chile canale pe unde se 
scurgeau minutele și, 
împreună cu ele, sporu
rile de producție, nici 
acum nu au fost bloca
te. Dintr-o evidență a 
serviciului de organi
zare a muncii se des
prinde că numai in 
luna august s-au pier
dut din diverse cauze 
circa 2 200 de bre, 
echivalentul — po
trivit aprecierii ing. 
Aurel Cosma, șeful 
serviciului — mano
perei pentru execuția 
integrală a cîtorva răz
boaie de bumbac. în 
vreme ce timpul de 
muncă este irosit, pe
cinginea orelor supli
mentare se lățește con
tinuu : 30 000 de ore în 
trimestrul II, 32 000 in 
trimestrul următor.

Implicațiile de care 
aminteam se răsfrîng 
nefavorabil, în cel mai 
înalt grad, asupra nive
lului prețului de cost. 
Neindeplinirea acestui 
indicator a căpătat ca
racter permanent. O 
parte din cauze au fost 
arătate. Altele țin de 
consumurile specifice 
exagerat de mari cu 
care lucrează uzina, 
fapt recunoscut și de 
inginerul-șef, cît și de 
risipa S.D.V.-urilor. 
Pentru mașina de filat 
lînă pieptănată, de pil
dă. prin planul tehnic 
s-au prevăzut 220 000 de 
lei pe tot anul in scopul 
confecționării S.D.V.-u- 
rilor. Numai în 6 luni, 
costurile depășiseră 
400 000 de lei. De ase
menea, la războiul de 
țesut bumbac, în patru 
luni cheltuielile afec
tate S.D.V.-urilor au 
crescut la dublu față 
de prevederi. Magazia 
uzinei este ticsită de 
S.D.V.-uri nefolosite. 
Bineînțeles, toate aces
te majorări nejustificate 
de cesturi scumuesc 
produsul finit. La răz
boiul de țesut bumbac, 
bunăoară, prețul de cost 
a fost depășit cu' aproa
pe un milion de lei, 
la fel la cel de mătase.

Acesta ar fi tabloul 
sinoptic al activității e- 
conomice și financiare 
a uzinei „Unirea" din 
Cluj. Discuțiile purtate, 
dovezile prezentate au 
iritat într-o oarecare 
măsură, conducerea uzi
nei. Este de da
toria ei să privească 
critic actuala stare de 
lucruri, luînd de ur
gență cele mai eficace 
măsuri. Dar, același spi
rit critic trebuie să-I 
manifeste și Direcția 
generală mașini-unelte 
din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini. La repetatele 
semnale ale băncii, a- 
ieasta nu a văzut de- 
:ît „cauzele obiective", 
repetînd invariabil, un 
an întreg, că se vbr lua 
măsuri. Este momentul 
să-și realizeze angaja
mentul, astfel ca pro
ducția anului viitor să 
nu mai sufere din pri
cina carențelor care 
stăruie acum ta uzină.

loan ERHAN

Rezervele 
capacităților 
de producție

în procesul tehnologic, precum și re
ducerea volumului de muncă manuală 
prin mecanizarea multor operații.

Se poate aprecia că măsurile apli
cate pînă în prezent, pe baza studiilor 
și analizeloi făcute, pentru organiza
rea rațională a fluxurilor tehnologice, 
introducerea în fabricație a noi pro
cedee modeme, creșterea coeficien
tului de schimburi, folosirea mai pro
ductivă și eficientă a utilajelor și 
a timpului de lucru, lichidarea „locu

rilor înguste" și extinderea mecaniză
rii, au avut o puternică influență po
zitivă asupra îndeplinirii și depășirii 
nu numai a volumului fizic și valoric 
al producției planificate, ci și asupra 
celorlalți indicatori economici și finan
ciari. In 8 luni, sarcina de creștere 
a productivității muncii a fost înde
plinită în proporție de 102,5 la sută, 
inregistrîndu-se un spor de 8,6 la sută 
fată de perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Prin reducerea cheltu

ielilor de producție s-au obținut, la 
întreaga producție marfă realizată, e- 
conomii suplimentare de 5,4 milioane 
lei, cheltuielile la 1000 lei producție 
marfă situîndu-se sub nivelul pla
nificat.

Neîndoielnic, oricît de valoroase ar 
fi rezultatele obținute pînă acum in 
utilizarea mai bună a capacităților de 
producție existente, nu ne putem opri 
la ele. Dispunem încă de rezerve im
portante, mai ales în domeniul folosirii 
mijloacelor tehnice cu care este dotată 
uzina noastră și pe care urmează să 
le valorificăm în timpul cel mai scurt 
prin trecerea treptată a unor mașini și 
utilaje la funcționarea In 3 schimburi, 
în special cele de la prelucrări me
canice. Cu și mai multă energie tre
buie să acționăm pentru reducerea 
volumului de întreruperi generate de 
reparațiile accidentale. Conside
răm, totodată, că putem folosi și mai 
bine rezervele de capacități de pro
ducție de care dispunem dacă ar fi 
corelate corespunzător capacitățile 
noastre cu cele din unitățile cu care 
cooperăm. Sîntem de multe ori puși 
în situația de a nu folosi rațional ca
pacitățile noastre de producție din 
cauza nerespectării termenelor con
tractuale de unii furnizori, care ne 
livrează cu intîrziere materiale și se
mifabricate strict necesare procesului 
de producție.
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VORUL
î Mai e, oare, ceva nou de 

spus în privința raportului 
dintre producțiile folclori
ce și creația cultă ? Nu s-a 
spus totul, nu s-a încercat 
și nu s-a experimentat to- 

. tul ? Și totuși... De-a lun
gul a mai multe sute de 
ani, problema aceasta, cu 
toate implicațiile ei practi
ce pentru creația cultă și 
cu tot materialul oferit 
gîndirii teoretice a stat, di
rect sau indirect, în centrul 
majorității mișcărilor artis
tice de la noi si de aiurea. 
Unii au fetișizat folclorul 
ca sursă de inspirație și 
l-au exaltat pentru valoa
rea lui estetică intrinsecă. 
Alții l-au blamat, văzînd 
în el un mod rudimentar 
de sensibilitate și gîndire, 
părîndu-li-se că prea mi
roase a „opincă". Mulți 
l-au apreciat ca depozit u- 
nic și exclusiv al specificu
lui național și au încercat 
opoziții false, antagonice, 
între mediul rural și 
urban, în detrimentul 
lui din urmă. Rar s-a ob
servat ceea ce era esențial, 
și anume că în unicitatea 
lui. folclorul reprezintă o 
mare diversitate, atît din 
punctul de vedere al viziu
nii. cît și al modalităților 
estetice. El este expresia 
vieții unul popor în toată 
complexitatea șt bogăție ei, 
surprinsă în mișcările sale 
lente sau zbuciumate, în 
urcușurile ei luminoase și 
căderile dureroase. Folclo
rul, cu toată diversitatea 
speciilor lui, exprimă, în- 
tr-adevăr, felul de a fi. de

a 
și 

a morții a unei întregi co
lectivități. în doină, bala
dă și basm, în cîntecul bă- 
trînesc și-n proverb, în o- 
biceiuri și-n ritualurile a- 
grare, în datini și-n port, 
în joc, în strigătură și bles
tem, în sculpturile de pe 
stîlpii porților, de pe fur
cile de tors și bîtele ciobă
nești ori de pe uneltele 
casnice, creatorul popular 
își mărturisește cu un 
tens fior 
existență, 
și estetic, 
gătite de 
modelate 
pietrele 
timpului, 
cere, asemenea creații 
dobîndit nu o dată valori 
estetice care s-au ridicat la 
nivelul capodoperei.

O cunoaștere cît de su
mară a literaturii române 
ne îndreptățește să afirmăm 
că rhai toate momentele de 
înălțare si înnoire a liricii 
noastre s-au alimentat din 
surse folclorice : atunci 
cînd sensibilitatea poetică 
s-a emancipat din tirania 
poeziei neoanacreontice prin 
Văcărești, cînd S-a încer
cat prima opupee izbutită 
cu Țiflatiiacta lui Sudai De- 
leanu, cînd poezia „s-a ro
mânit" ‘în 
tistă. prin 
lintineanu, 
alții, cînd 
mai înaltă 
că a sufletului național prin 
fiminescu, și așa mai de

parte, în toată evoluția ei, 
marcată de personalități ca 
G. Coșbuc, Goga, Blaga, 
Arghezi, Voiculescu. Bar
bu și pînă la generația cea 
mai tîneră de astăzi. Ce se 
poate constata, mai aparte 
din acest contact perma
nent și fecund al creației 
culte cu poezia populară ? 
Msi întîi, că fiecare 
tor cult s-a apropiat 
sursele folclorice 
anume unghi, cu 
tă sensibilitate, 
personalității lui.
nume gust estetic. Un An- 
tbn Pann, de pildă, a pre
ferat „cîntecul de lume",; 
Alecsandri, Bolintineanu, 
Eliade — balada ; Emines- 
cu. mai ales doina, cu do
rul și jalea ei ; Coșbuc a 
îmbrățișat întregul univers 
rural, oarecum din inte
rior, participînd la el. da
că nu pare paradoxal, pînă

Ion Dodu BĂLAN

la detașarea obiectivă ; Ar
ghezi a cultivat speciile 
așa-zis ezoterice : deseîn- 
tecul și blestemul sau, u- 
neori, jocurile de copii și 
ghicitoarea ; Blaga a ex
plorat mitul, iar spre sfîr- 
șitul vieții cîntecul liric 
și doina. Unii au luat din 
folclor o atitudine lirică, 
un motiv, o temă, un sim
bol, o imagine, o structură 
prozodică, o expresie ultra- 
șlefuită, dar nici unul n-a 
copiat 
mimat 
folosit 
tă. de

clișee folclorice, n-a 
folclorul, nu l-a 

ca pe-o piesă moar- 
o 

realitate spirituală vie, în 
Ei 

fol-

arhivă, ci ca pe

cel 
ce-

necontenită devenire, 
n-au transpus clișee 
dorice ci și-au însușit spi
ritul creației populare chiar 
pînă la realizări strict sti
listice.

Orientarea spre sursele 
folclorice a creatorului cult 
presupune o înțelegere in
timă, nuanțată, a naturii 
creației populare, a sensu-

dacă simțim nevoia «ă-i 
schimbăm fundamental 
sensurile. Aceasta a de
monstrat-o magistral Sado
veanu în celebrul său ro
man Baltagul, prin care 
trec, parcă fără să se va
dă și fără să se audă, neis
tovite, izvoare folclorice. 
Sadoveanu clarifică mai 
întîi o ideologie, o ches
tiune de atitudine funda
mentală în fața vieții, ex
primă o concepție, căci nu
mai asemenea relații de 
structură cu creația folclo
rică pot defini cu adevărat 
o personalitate creatoare.

Romanul ..Baltagul", a- 
părut în 1933, venea ca o 
replică energică împotriva 
unei 
care 
rală 
prin 
proprii : resemnarea în fa
ța morții, apatia, misticis
mul, lipsa de forță spiri
tuală etc. Prin -energia fi
zică și morală a personaju-

ideologii retrograde 
definea structura mo- 
a poporului român 
atribute ce nu-i sînt
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a gîndi, de a simți, de 
reacționa în fața vieții

• Pasărea Phonlx : Patria — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• Pe rer trece carul mare : Republica — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 18.30 ; 18,45 , 21.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : 
Melodia (completare 150 de ani de la tîrnosirea bise
ricii Minăstirli Argeș) <-.-9 , 11,15 ; 13,45 ; 16.15 ; 18.45 ; 
21, Flamura (completare Cancerul metalelor) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, Grădina Progresul-Parc 
(completare Scoarțe din Rodope) — 19,30.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : București
- 8,45 ; 12,15 ; 15,45 ; 19,15, Feroviar — 8.15 ; 12,15 ;
16.15 ; 20,15, Excelsior - 10 ; 15 : 19, Modern — 9.45 ;
13.15 ; 16,45 : 20,15, Arenele Libertății — 18,30.
q Testamentul incașului — cinemascop : Sala Pala
tului (seria de bilete 2097 — orele 17,30 șl seria 2111
— orele 20,15), Luceafărul — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18.15 ; 
19 ; 21,15, Festival — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 : 
la grădină — 18 ; 21,15. Stadionul Dinamo — 18.30, 
Grădina Doina — 18,15 : 20.30.
• O zi nu tocmai norocoasă : Capitol (completare 
Apartamentul) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 : 18,30 ; 20,45.
• Recompensa — cinemascop : Grădina Capitol — 19.
• Secerișul roșu : Victoria — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45.
•
18

Lumina (completare Dac» aș fi știut 7) — 9,15 , U.80 , 
13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45, Miorița (completare Albina 
roinineasci — Apis Melifica Carpatina) — 15 ; 17.30 ; 
20.
• Program pentru copil : Doina — 9 ; 10.
• Castelanii : Doina icompletare Retrospectiva Jubi
liară) — 11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. Progresul (com
pletare Scoarțe din Rodope) — 15.30 ; 18 ; 20,30.

Drumul Sări) (completare Ea șl conștiința mea) «« 
15 ; W,»5 ; 2fl,l®.
• Francă-cancan : înfrățirea între popoare (como 
pletare Orizont științific nr. 7/1987) — 10 ; 15,45 $ 
18 ; 28.81).
• Căutătorii de
Dacia
Surogat) — 18 ;

anr din Arkansas — cinemascop t 
8—21 în continuare, Munca (completare 
" 18,15 ; 20.30.

e Marele restaurant — cinemascop : Buzești (com
pletare Muzeul pompierilor) — 15,30 ; 18 ; la grădină
— 20,30.
• Tar șl general : Grlvița (completare Costumul de 
ceremonie românesc) — 16 : 18.15 ; 20,30.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : Bucegi 
(completare Tovarășa) — 16 ; 18,15 ; 20,30 ; la grădină
— 18, Aurora (completare Noaptea la drum) — 8,30 ;
18,45; 13; 15,30, 18; 20.30; la grădină 19, Arta
(completare 23 August 1887) — 15,80 ; 18 ; 29,30 ; la 
grădină - 19.
• Sus miinile, domnilor polițiști ! : Gloria (comple
tare Surfsul sfinxului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20 30, Tomis (completare Permanențe) — 9 ; 11,15 •, 
13.39 ; 15.45 ; 18 ; 20,15 : la grădină — 19.
• Prironiera din Caucaz : Unirea (completare Ne
glijența se plătește) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Să-tni faceți una ca asta ! : Vitan (completare 
chemarea dragostei) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 19, 
Cotroceni (completare Pictorițele din LTzdlnsk) — 
15,30 ; 18 : 20,30.

c i n are, încălecînd voinicește pe 
cal, aleargă și pedepsește pe 
căpitanul cetei de 
răzbunîndu-se și 
dreptate. Clinele din 
tagul, care contribuie 
descoperirea ucigașilor, 
un precursor în Doica, 
durerata și inteligenta 
țelușă din balada cu < 
lași nume, atît de viu 
de dinamic zugrăvită 
poetul popular.

Din cele trei balade, pon
derea cea mai mare în plă
mădirea romanului o are, 
neîndoios, Miorița, căci, 
într-un fel, „Baltagul" am
plifică și rezolvă epic, în 
lumina 
geniale, 
damentale din 
dă populară.

Sadoveanu 
prin Baltagul 
terpretare a 
oritic, în spiritul lui 
fund. Vitoria Lipan înțele
ge loviturile soartei, dar 
nu se resemnează în fața 
lor. Ea se luptă cu soarta 
pe care Sadoveanu o face 
sensibilă ca-n tragediile 
grecești și, pină la urmă, 
într-un fel o biruie, asigu- 
rînd triumful dreptății.

„Baltagul" este o capo
doperă a creației sadove- 
niene, un pisc al prozei 
moldovene, prin fina. ana
liză psihologică ce o con
ține și prin transformarea 
genială a elementelor 
ladești în romanul 
dern.

Inspirația folclorică 
supune, așadar, un proces 
complex de valorificare și 
nu copiere de clișee, pre
supune o gîndire estetică 
profundă și clară, o medi
tație temeinică asupra ros
turilor ei adinei, asupra 
semnificațiilor ei filozofice 
și sociale. Ea este o cale 
de pătrundere în marele 
suflet popular și nu de în
depărtare de el. E un mij
loc de întărire a specificu
lui național al unei bpere 
și nu de evaziuni formalis
te. Aici totul se cere însă 
privit cu atenție și cu nu
anțe, mai ales cînd e vorba 
de un scriitor realmente 
talentat, care nu cochetea
ză livresc cu folclorul, ci-1 
trăiește autentic. Nu tre
buie. cred, disprețuită nici 
o încercare și nici o expe
riență. E loc de discuții și 
de confruntări, de izbînzi 
și eșecuri. Ceea ce ne sur
prinde astăzi ciudat s-ar 
putea să ne apară mîine ca 
o reușită deosebită. Nu mai 
încape, însă, nici o Îndoială 
acolo unde folclorul e luat 
ca un simplu clișeu, ca un 
joc ușor de cuvinte, ca un 
scut pentru lipsa de inspi
rație și de talent. Punctele 
cele mai înalte ale artei 
românești s-au ridicat ne
îndoios pentru oricine din 
rădăcini folclorice : Emi- 
nescu. Arghezi și Blaga în 
poezie. Brâncuși în sculp
tură. Enescu. Jora, Paul 
Constantinescu în muzică. 
Țuculescu în pictură. Dar 
nu trebuie uitat că acest 
fenomen" 1-âu produs talen
te adine cultivate la mărea 
artă a lumii, nrin prohin- 
zime-â gîndirii lor si prin o- 
riginalitatea expresifei 
listice.

hoți, 
făcind

Bal
ia 

are 
în- 
că- 

ace- 
i și 

de

• Canaliile : Union (completare Apartamentul)
15,30 ; 20,30.
• Filme de animație : Union — 18.

14

Procesul din Verona : Central — 9,15 ; 12 ; 15 ; 
; 20,45.
Nu-i pace sub măslini : Cinemateca — 10 : 12 ; 
; 16,30 ; 18,45 ; 21.
Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 — cinemascop :

• Compozitorul Nlcolae Chlrculescu — Tâmldutrl — 
O nuntă Ia Olteni — Perfecțiunea e rotunda — Fetița 
cu chibrituri — Dirijorul s<rării — Găteala capului : 
Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
• Cum să furi un milion — cinemascop . Giuleștl 
(completare Nota zece la sport) — 15 ; 17,45 ; 20,30,

unei personalități 
problemele fun- 

vestita bala-
realizează 

o nouă in- 
mitului mi- 

pro-

ba- 
mo-

tV
15,30 — Fotbal : România B — 

Ungaria B. Transmisiune de la 
Timișoara. 17,15 — Desene anima
te. 17,30 — Pentru copii și tineretul 
școlar. Filmul „Meteor XL-5" și 
„Pe 7 note cu 7 glume", o emi
siune muzical-dlstractivă. 18,39 — 
Telejurnalul de seară. 18.50 — Bu
letinul meteorologic. 18,55 — Fot
bal : Budapesta — București. 
Transmisiune directă. 20,45 — Tele- 
enciclopedta. 21,30 — Concertul (le 
închidere al celui de-al X-lea 
Festival de muzică ușoară de la 
Opatija (Iugoslavia), transmisiune 
directă. 23,15 — Telejurnalul de 
noapte.

teatre

Momente d in istoria
muzicii românești

• •

nească" — articol pentru 
lexicon — o privire de an
samblu, deosebit de origi
nală și atrăgătoare asupra 
artei noastre sonore, 
drept motto: „Din 
străfulgerări de
tracă, pe care le descoperim 
țrind în zilele noastre în

terpretare, muzioologie și cre
ație — nu poate deveni nu
mai amintire. Căci prin mul
tilaterala sa activitate, el 
ne-a demonstrat cu claritate 
d arta trebuie si fie o per
manență a vieții noastre. In 
acest sens cuvintele lui 
Mihail Jora ne apar deosebit

t’n loc important tt ocupă 
amplul studiu introductiv 
alcătuit
Aici ne este prezentată acti
vitatea lui George Breazul 
ctt etapele ei cele mai 
caracteristice, privite într-o 
strînsă legătură cu epoca 
istorică în care a trăi, Se 
precizează printre altele fap
tul ci George Breazul a ple
dat cu mult patos pentru o 
temeinică educație muzicală. 
Cărțile sale cu caracter di
dactic au atras atenția și în 
străinătate ; ne referim la cu
vintele unor iluștri muzicieni
— Ernest Closson, profe
sor dte estetică și istoria mu
zicii la conservatorul din 
Bruxelles, Amedee Gastone 
de la „Schola cantorum" din 
Paris și mulți alții — adre
sate cu precădere pentru 
„cartea de clasa a IV-a se
cundară". In afară de aceas
tă valoroasă secțiune a stu
diului lui Vasile Tomescu, 
remarcăm și analiza activită
ții lui George Breazul legată 
de folclor, poziția sa estetică, 
toiul pe Care îl atribuie mu
zicii în viața românească.

Considerațiile lui
Tomescu asupra cărții „Pa- 
trium Carmen" ne sînt de 
asemenea foarte prețioase 
prin sublinierea mai ales a 
ideilor estetice ale autorului 
ei. Cu aceeași seriozitate 
sînt cercetate și alte studii, 
d'mdu-ne o imagine fidelă 
asupra operei lui George 
Breazul, chiar dacă unele 
aspecte negative — limitele 
sale raportate la unele in
fluențe ale semănătotisnw- 
lui și poporanismului epocii
— sînt în oarecare măsură 
estompate.

Vrdumul oferă posibilitatea 
de a cunoaște în adîncime 
gindirea unuia dintre, esteti
cienii cei mai reprezentativi 
de pe acest tărim de activi
tate.

Se cuvine a aprecia în 
mod deosebit frumoasa ini
țiativă a Editurii Muzicale 
a Uniunii Compozitorilor 
din țara noastră de a tipări 
cele mai importante lucrări 
de muzicologie pe care ni 
le-a lăsat moștenire regreta
tul George Breazul. Numele 
acestui savant modest, ce a 
muncit cu o intensitate rar 
întilnită, este invocat din ce 
in ce mai mult de critica 
și istoria muzicii românești. 
Este mărturia cea mat sigură 
că operele sale aii dohfnd.it 
dreptul la o viață dincolo 
de timp și spațiu. Cît d* 
actuale sint „fișele" și căr
țile sale o demonstrează mai 
cu seamă amplele studii apă
rute in ultimele două de
cenii. Tocmai de aceea mun
ca desfășurată de acest re
marcabil maestru pentru ri
dicarea muzicii românești, 
sub toate raporturile — in-

de Vasile Tomescu.

ce are 
acel* 

muzici

• Opera român» : Frumoasa din 
pădurea adormit» — 19.30 a Tea
trul de stat de operetă : Tara 
surîsulul — 19,30 a Teatrul na
țional „I. L. Caraglale" (sala Co
media) : Castîllana — 19,30, (sala 
Studio) : Domnii Glembay — 
19,30 a Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Mâgureanu nr. 1) : Luceafărul — 
20, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : Kean — 20 a Teatrul ,,C. I. 
NOttara" (sala Magheru) : Acest 
animal ciudat — 19,30 « Teatrul 
..Barbu Delâvrancea" : Inelul Iul 
Jupiter — 20 a Teatrul Mic (în 
sala Teatrului de Comedie) : 
Amooor — 19,30 a Teatrul „Ion 
Creangă" : Naufragiațli — 16 a 
Teatru! Evreiesc de stat : Zece 
frați am fost — 20 a Teatrul „Țăn
dărică" : Iarmarocul piticului Clip 
— 17 a Circul de stat : Interna
țional circus program — 19.30.

pre-
lui principal al romanului, 
Vitoria Lipan, prin inteli
gența ei practică și hotă- 
rîrea fermă, prin consec
venta cu care urmărește 
scopul răzbunării soțului 
ucis și pedepsirea răufăcă
torilor, prin frumusețea u- 
niversului ei etic, Mihail 
Sadoveanu creează un per
sonaj adine reprezentativ 
pentru colectivitatea din 
care face parte. Care este 
geneza acestui roman ? Am 
avut fericirea, prin anul 
1952, cred, la Institutul de 
istorie literară și folclor, 
să aud chiar din gura au
torului o importantă măr
turisire privitoare la fap
tul concret care a declan
șat ideea acestei cărți. Scri
itorul mărturisea atunci că 
se găsea odată înt.r-una din 
frecventele lui peregrinări 
pe drumurile tării. Era o 
caniculă înăbușitoare în 
ziua aceea plină de azur 
și de liniști. Drumețul-scri
itor. plin de praf și sfirșit 
de oboseală, trage la un 
han să se odihnească olea
că și să se ospăteze. La o 
masă vecină, doi jandarmi, 
porniți în cercetare, poves
tesc despre moartea unui 
cioban si fac presupu
neri în legătură cu făp
tașii. întîmplarea aceasta a 
chemat în mintea Iui Sa
doveanu alte întîmplări. 
rînduite de poetul anonim 
in baladele ; Miorița, Doi
ca si Salsa.

Din Miorița, Sadoveanu 
lua simbolul, structura e- 
pică, conflictul dintre cei 
trăi ' Ciobăni, precum și 
chipul femeii rătăcitoare, 
combinat eu acela al vite
zei ciobănite din Saiga.

rllor și rosturilor ei adinei, 
a caracterului său istoric. 
Căci și «peciile folclorice, 
ca orice specie artistică, a- 
par, se dezvoltă și dispar 
în anume condiții, au o a- 
nume 
pot fi 
orice.
(și nu 
cînd le văd tîrîte cu 
sila în ograda muzicii 
șoare. Mă doare cînd 
sfiosul cîntec 
bușit în tromboane, 
în tobe, urlat 
voltură insensibilă și stri
vit în copitele unui nesfîr- 
șit Eeeeeee... Nu. acesta nu 
mai e nici măcar clișeu fol
cloric. Nu se convertește 
arta populară uneori 
tr-un meșteșug prea 
crativ ? E ceea ce fac. de 
altfel, și unii activiști cul
turali zeloși cu textul 
folcloric, în numele 
racterului anonim al 
cestuia. E adevărat 
cea mai mare 
a creației populare 
un autor cunoscut. S-o 
chemat Ion. 
ori Nicolae 
mai întîi i
doinei — doină și doru
lui — dor ? Nu știm ! Ceea 
ce știm este faptul că ge
nerațiile succesive au in
tervenit în folclor într-un 
anume spirit, și sbiritul a- 
cesta nu poate fi trădat. 
Clișeul cîntecului popular 
nu poate fi deveiohat în 
toate culorile curcubeului.

Daf asta e o aîtă Poves
te. prin care am dorit doar 
să subliniez că spiritul cre
ației populare nu se lasă 
trădat pe nici o treaptă a 
prelucrării lui culte, chiar

funcționalitate și nu 
folosite oricînd și lu 
Uneori sînt îngrozit 
numai eu. știu bine) 

de-a 
u- 

văd 
de la tară 

bătut 
cu o dezin-

note de lector

de semnificativ e.i „Mi-e 
foarte dragă amintirea a- 
cestui om, care și-a închi
nat puterile de muncă unei 
fericite vocații ce i-a lumi
nat viața și a călăuzit ge
nerații de învățăcei pe 
drumul cinstit al artei".

Culegerea de Studii în
cepe ca „Muzica Romă-

câ-

șir.
CB 

apa 
tre-

au

în- 
lu-

in-
sa

perioada pasop- 
Alecsantlri. Bo- 
Fliade și atîțiu 
s-a produs cea 
tîșnire romanti-

Premieră
cinematografică ■

s

(Urmare din pag. I) toate nivelurile. Grijă permanentă pen-

ci-

ACADEMIA

a determinat în 
a noii Academii

— Care sînt considerentele avu
te în vedere la diferențierea dura
tei studiilor pe facultăți si secții ?

dis- 
ma-

— Această transformare se leagă, 
desigur, de întregul proces inițiat 
de partid privind organizarea știin

țifică a producției și a muncii...

— în evaluarea duratei de pregătire ă 
specialiștilor cu calificare superioară in
tervin pretutindeni factori numeroși, din
tre care unii chiar antagonist!. Rezolvarea

— Ce schimbări 
structura internă 
această orientare ?

industriei, construcțiilor si 
pe de o parte, economia 

de altă parte. Specializarea

de 
din toată inima.

în economie 
matematizate ca 
și calculul economic, 
prelucrarea informa-

I

liric întreaga 
idealul său etic 
Șlefuite și îmbo- 
generatil în 
neîntrerupt.

de rîu, de 
în veșnică

ca
s
că 

parte
n-are 

fi 
Petru. Marin 
cel ce-a zis 

și prin veacuri 
doină

BUNICUL, 
KYLIJAN Șl EU

Siptimîne viitoare va rula 
la cinematograful „Central" 
din Capitală filmul ceho
slovac „Bunicul. Kylijan 
și eu". Filmul a fOst distins 
tu Marele Premiu „leul din 
San Marco" la al XlX-lea 
Festival international al fil
mului pentru tineret de la 
Veneția—1967. Regia : Jiri 
Hanibăl. fnterprefi : Rudoll 
Deyl, Frantișek Vicenă, Zde- 
nek Onest, Jirina JiraskOva.

conștiința românească, stră- 
bătind veacuri de transfor
mări, s-a alcătuit cu vremea 
sufletul muzical al poporu
lui, autentic, caracteristic, 
mărturie vie și concludentă 
asupra firii, asupra geniului, 
asujrm aspirațiilor noastre".

N'ti mai puțin interesante 
și în același timp substan
țiale ni se înfățișează urmă
toarele capitole > „Valorifi
carea artistică a folclorului", 
„Lăutarii", „Unirea Țărilor 
Române și muzica", „Alcc- 
sandvi și muzică", ca apoi 
Sd ni se ofere inspirate me- 
dalioane închinate lui Anton 
Pann, CiprMn Porumhescu, 
lăr-oh MnreșienU, Eusebiu 
Mandicevschi, Kiriac, Vidu, 
Alfonso Castaldi, Ion Nonna 
Otescu, Constantin C. Not- 
tara, Teodor Rogalski, Tibe- 
riu Brediceanu, Mihail Jora 
ți in cele din urmă fragmen
tele de presă referitoare la 
George Enescu. Chiar dacă 
prin alăturarea lor tiu se 
creează o strînsâ 
unele cazuri, în 
ciclul de studii 
admirabile „fișe 
artistice" realizate

unitate in 
totalitate 
constituie 

științificb- 
cu măies

tria omului ce poartă am
prenta maturității, „fișe" 
oare vot folosi în foarte mare 
măsură celor ce vor înfăp
tui mult așteptata istorie a 
muzicii românești.

Vasile

Doru POPOVICI

crea- 
de 

dintr-un 
o anumi- 

proprie 
cu un a-

Corul

din

Ceuaș

Astăzi are loc ani
versarea a 130 de ani 
de activitate a corului 
căminului cultural 
din satul Ceuaș din 
raionul Tîrnăveni, re
giunea Mureș-Autono
mă Maghiară. Cu a- 
cest prilej s-a acordat 
formației Ordinul 
„Meritul cultural" 
clasa a IIl-a iar diri
jorului și unor coriști 
cu o activitate înde
lungată „Merittil cul
tural" clasa a IV-a. 
a V-a și medalii „Me- 
•itul cultural" clasa 1 
și a Il-a

Disciplinele economice modernă, sau mo
dernizate, ca econcrtietria. planometria, ci
bernetica economică, statistica economică, 
cercetează fenomenele economice din 
punct de vedere cantitativ, deci sint ba
zate pe folosirea matematicii. Această fo
losire nu se poate opri numai la metode, 
ci trebuie să meargă pînă la tehnica de 
calcul, deci pînă la folosirea calculatoare
lor, în vedeieh aprecierii într-o viziune 
mai largă a fenomenelor calitative.

Orientarea învățămîntului în noua Aca
demie vizează încorporarea,-alături de 
ciplinele economice, a unor discipline 
tematice cu aplicații 
discipline 
bernetica 
discipline 
ției, deci 
mică, de . __ _
rea întreprinderilor, a producției 
muncii. Totodată, în procesul de 
mare a viitorilor economiști ocupă 
loc corespunzător predarea cunoștințelor de 
tehnologia proceselor industriale. Pentru a 
se sublinia țelurile de formare a viitorilor 
cercetători, planurile de învățămînt abor
dează și introducerea în metodologia cer
cetării științifice.

Parcurgerea acestor planuri dezvăluie 
grija deliberată ca prin pregătirea econo
miștilor să se realizeze o cît mai serioasă 
posibilitate de gindire proprie a fenomene
lor economice și sociale în cadrul teoriei 
cunoașterii, pe baza concepției materialist- 
dialectice și materialist-istorice, raportate 
la problemele construcției socialiste în țara 
noastră.

economice 
economică 
bazate pe 
încadrate în informatica econo- 

exetnplu conducerea și organiza- 
și a 

for- 
un

— Fără îndoială că această transformare 
structurală și organizatorică a învățămîn- 
tului superior economic, concretizată în A- 
cademia de Studii Economice, se încadrează 
și corespunde unui proces vast, procesului 
inițiat de partid, care se desfășoară intens 
și vizează organizarea științifică a produc
ției și a muncii, modernizarea și perfecțio
narea activității de conducere a economiei.

DE ALTFEL, CONSIDER CA NU TRE
BUIE PRIVIT CA O SIMPLA COINCIDEN
TĂ FAPTUL CA CREAREA ACADEMIEI 
DE STUDII ECONOMICE, CU ACTUALA 
EI STRUCTURA ȘI ORIENTARE. A AVUT 
LOC TOCMAI ÎN ACESTE ZILE CÎND 
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDU
LUI DEZBATE ÎN PLENARA SA PRO
BLEMELE PERFECȚIONĂRII CONDUCE
RII ȘI PLANIFICĂRII ECONOMIEI NA
ȚIONALE. CORESPUNZĂTOR CONDIȚII
LOR NOII ETAPE DE DEZVOLTARE SO
CIALISTA A ROMÂNIEI.

După cum este bine cunoscut, Congresul 
al IX-lea al P.C.R., stabilind jaloanele dez
voltării economice și social-culturale a Ro
mâniei în următorii ani, a subliniat necesi
tatea perfecționării continue a formelor de 
organizare și de conducere a activității în 
sfera producției materiale, a accentuat în
semnătatea promovării metodelor științifice 
moderne in dirijarea proceselor economice

la toate nivelurile. Grija permanentă pen
tru aplicarea în practica social-eeohomică 
a unor asemenea metode, a cuceririlor unor 
ramuri noi ale științei cum sînt informatica N 
și cibernetica economică, electronica, auto- ; 
maticâ, constituie una din componentele 
majore ale concepției conducerii noastre 
de partid și de stat asupra construcției eco
nomice și sociale. Pe această linie — sc în
scrie. de pildă, adoptarea recentă a Progra
mului privind dotarea economiei naționale 
eu mijloace de calcul și prelucrarea date
lor. Elaborarea și punerea în aplicare a a- 
cestui program vădește orientarea modernă 
care 3e dă în prezent Ia noi orga
nizării și conducerii activității economice, 
relevă încadrarea eforturilor depuse de 
țara noastră în acest domeniu, în contextul 
mondial general al preocupărilor pentru 
creșterea eficienței economice.

Se înțelege de la sine că îndeplinirea cu 
succes a unui astfel de program — care 
prevede echiparea diverselor sectoare ale 
economiei, științei, învățămîntului, servicii-

în mecanizarea și automatizarea calculului 
ecohomic era stingheră fără cea în ciberne
tică economică ; âstăzi cuplul este comple
tat și se poate prevedea o dezvoltare fruc
tuoasă ă ambelor specializări, ținînd seama 
de activitatea multilaterală și în continuu 
progres a Centrului de Calcul Economic și 
Cibernetică Economică de pe lingă Acade
mia de Studii Economice. Acest centru este 
chemat să realizeze latura extrem de im
portantă a boii orientări și anume punerea 
calculatoarelor îp serviciul învățămîntului 
?i cercetării economice, în serviciul plani- 
icăril optime a diverselor ramuri ale eco

nomiei naționale pe baza alegerii variantei 
optime din mai multe variante admisibile.

Organizarea recentului Colocviu de Teh
nici de Calcul și Calculatoare cu partici
pare internațională de Academia Republicii 
Socialiste România în colaborare cu Aso
ciația oamenilor de știință și Societatea de 
Științe Matematice, sub egida Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, în cadrul 
Centrului de Calcul Economic și Cibernetică

prbblfemei este ea însăși de domeniul cer
cetării operaționale, necesitînd optimizarea 
uhei acțiuni complexe. Pe scurt, se cefă 
maximum de pregătire, conform cu un 
program cunoscut numai în parte, in mi
nimum de timp, cu minimum de cheltuieli 
bugetare și cu maximum de randament, di
ferențiat pe categorii.

Ținînd seama de acești factori și de nece
sitatea evidentă a unei diferențieri in 
funcție de Specificul concret al secțiilor de 
speciîllsare s-a ajuns la concluzia ca du
rata să fie de 4 ani, 4 1/2 ani și 5 ani. Mi
nimul de durată corespunde secțiilor dă fi
nanțe, economia generală, merceologii; e- 
conomia comerțului exterior care nu nece
sită o tehnică de calcul deosebită. Dimpo
trivă, maximum de durată se atinge în Sec
ții ca cibernetica economică, mecanizarea 
și automatizarea calculului economic, statis
tica industriei, unde disciplinele de spe
cialitate impun 6 perioadă de studii mâi 
îndelungată, o pregătire mai complexă, fo
losirea aprofundată a aparatului matematic.

specialist independent ți

DE STUDII ECONOMICE
lor cu utilaje de calcul modern, trecerea la 
fabricarea pe scară industrială atît a ma
șinilor de calculat mai simple cit și a siste
melor electronice de calcul, dezvoltarea 
unor cercetări științifice de specialitate ș.a. 
— reclamă un proces de organizare și un 
efort de concepție pe terenul pregătirii ca
drelor. Iată deci, că și din acest punct de 
vedere, adoptarea noilor măsuri privind 
învățămîntul economic care va trebui să 
pună la dispoziție specialiști capabili să Uti
lizeze metodele și tehnica modernă 
călcul — trebuie salutată

— Recunoașterea faptului că profilul în
vățămîntului superior economic trebuie a- 
doptat nevoilor actuale a condus la noua 
structură internă a Academiei, cristalizată 
în primul rind prin facultățile, secțiile și 
grupele de specializare menționate mai 
înainte.

Pînă în prezent profilul acestui în -ăță- 
mint era mai degrabă general, unele dintre 
specializări nefiind efective. Noua faculta
te de economia producției, avind un speci
fic bine determinat va avea în consecință 
și specializări măi bine Conturate, și anu
me : economia 
transporturilor, 
agriculturii, pe

Economică a avut ca scop tocmai sprijinirea 
acestor obiective majore ale Centrului. 
Participant^ străini, savănti cu mare renu
me pe plan internațional, alături de spe
cialiștii români cei măi competent! au pre
zentat în conferințe și comunicări impor
tante contribuții ale tehnicii de calcul în 
economie, in industrie, in transporturi. Tre
buie subliniată in special importanța mesei 
rotunde cu tema „Calculatoarele în condu
cerea operativă a marilor întreprinderi", la 
care s-au dezbătut toctaai problemele de 
bază ale organizării științifice a producției, 
a economiei.

Organizat din inițiativa matematicieni
lor, în colaborare cu economiștii și ingi
nerii, acest colocviu aduce argumente ho- 
tăritoare în sprijinul noii structuri interne 
a Academiei de Studii Economice. în limi
tele contactului strins cu realitatea econo
mică, matematizarea pregătirii economiști
lor este nu numai o acțiune de modernizare 
a învățămîntului superior economic, ci si 
un Imperativ al dezvoltării însăși a econo
miei moderne.

Profilul statisticianului modern cere se
rioase cunoștințe de matematică, de tehnica 
calculului la mașini mecanografice și elec
tronice ; cel ăl specialistului în mecanizarea 
și automatizarea calculului economic este 
ecohomic și tehnic intr-o îmbinare flexibi
lă care conduce la economist-programator. 
Profilul specialistului în cibernetica econo
mică este mai complex, în speță economic, 
matematic și politehnic, el trebuind să fie 
un economist-anaîist.

O parte însemnată din munca Studenților 
Facultății de calcul economic și cibernetică 
economică se va desfășura în laboratoarele 
mecanografice. de electronică și de ciber
netică economică, unde, cu ajutorul echipa
mentului electromecanic și electronic, ei 
trebuie să-și însușească temeinic procedeele 
tehnice de 
cu utilajul 
din anii de 
liarlza cu 
calcul noi, 
cele mai complexe, cu care Vor lucra mîine 
în activitatea ecoftomică.

Desigur. în contextul revoluției tehnieo- 
științifice contemporane, al complexității 
arsenalului de instrumente matematice Si 
tehnice care sînt puse astăzi la îndemina 
economistului, aceste specialități nu pot fi 
desăvirșlte numai în anii de studii ; doar 
practica, experiența și perfecționarea con
tinuă pot conduce, așa Cum se întimplă 
și in străinătate, la formarea deplină a

programare, analiză șl operare 
modern de calcul. Astfel. încă 
facultate studenții se vor fami- 
îbtregul sistem de mașini de 
de la cele mai simple pină la

I

uh'ui adevărat l. ■ -
sigur pe aptitudinile lui.

Nu trebuie să mire pe nimeni că Acade
mia de Studii Economice pornește la 
drum cu o structură Complexă, diferențiată 
în specialități și în timp. învățămîntul 
este un proces intelectual de însușire a 
unui sistem de cunoștințe în Vederea unui 
țel larg, dar totuși limitat, Acest proces 
trebuie să aibă o durată corespunzătoare 
realizării satisfăcătoare a acestui țel, care 
nu poate fi în stadiul actual de complexi
tate a cunoștințelor decît o primă și esen
țială etapă. Urmează perfecționări, califi
cări superioare, specializări și mai presus 
de orice trăirea efectivă ă profesiunii alese.

De altfel, procesul perfecționării învă- 
țăinintului superior este continuu, formele 
de predare uimind să fie mereu adaptate 
tehnicii de însușire a cunoștințelor în sta
diile succesive de dezvoltare a științei. De 
la cursul academic ex-catcdra, cu caracter 
adeseori emfatic, urmat de seminarii fa
cultative, s-a tfecul la cursul expozitiv, 
plin de conținut științific, avind ca anexă 
seminarul, lucrările prătice, laboratorul 
care reiau, aprofundează, explică și aplică 
acest conținut. Învățămîntului economic 
superior, așa cum este conceput în acțiu
nea de modernizare și perfecționare con
cretizată în noua Academie de Studii Eco
nomice, îi va corespunde o formă mai 
avansată de cursuri în care nu vor fi pre
zentată toate faptele și ideile ce încarcă 

esențială care 
realitatea eco- 
pe plan intăr-

O linie centrală, ci capitole 
«e cer adîncite, raportate la 
nomică pe plan național și 
național.

Rolul seminariilor ni se „__ _____ _
plin de răspunderi pronunțate și variate. 
Ele își vor găsi adevărata semnificație în 
discuții avute pe probleme fundamentale, 
în aplicații concrete, în analize de situații 
reale. Ori de cite ori vorbă va fi sprijinită 
pe calcul, pe raționamente abstracte por
nite de la baze concrete, se va înregistra 
un adevărat progres care va fi fructificat 
în practica profesională a tuturor catego
riilor de economiști formați în Academie.

Matematicianul secolului al XlX-lea 
Oscila intre o viziune fizico-mecanică a 
conținutului matematicii și o adîncire a 
fundamentelor matematicii clasice. în se
colul nostru, viziunea abstracției matema
tice a devenit atît de consistentă incit 
unora li se părea că mersul înainte conduce 
la formalism. Revoluția tehnico-stiințifică 
a răsturnat îhsă pronosticurile și a spulbe
rat temerile unei desfaceri a matematicii 
de realitatea concretă. Ea a arătat p? de o 
parte că, dimpotrivă, capitolele cele mai 
abstracte își găsesc aplicații în practică, 
iar pe de altă parte că trebuie promovat 
calculul la rangul de tehnici de calcul 
pentru a putea pune cu o eficientă su
perioritate matematica modernă in servi
ciul științei și practicii.

De această revoluție beneficiază astăzi 
și științele economice care cunosc o înflo
rire cu adevărat fără precedent, 
du-se la nivelul cerințelor vieții 
moderne.

înființarea Academiei de Studii 
mice și dezvoltarea învățămîntului ___
mic superior pe baze științifice, cu spri
jinul matematicii și ciberneticii, constituie 
nu numai pe plan universitar, ci in întreacă 
viață culturală a tării, un eveniment de 
prim plan care merită să fie salutat cu 
bucurie.

pare a deveni

ridieîn- 
sociale
Econo-
econo-

dohfnd.it
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ÎNTOARCEREA DIN GUINEEA 
A DELEGAȚIEI C.C. AL P.C.R.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
PARLAMENTARE ITALIENE

' Vinari la amiază s-a înapoiat. în 
I Capitală delegația Comitetului 
; Central al Partidului Comunist Ro

mân, condusă de tovarășul Petre 
Blajovici, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Partidului 
Democrat din Guineea, a participat 
la lucrările celui de-al VIH-lea 
Congres național al acestui partid. 
Din delegație a făcut parte tovară
șul Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Manea Mă- 
nescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Nicolae Bădescu, 
membri ai C.C., al P.C.R., Ștefan 
Andrei, prim-adjunct de șef de 
secție la ‘Q-C. al P.C.R., Dumitru 
Moșora, ministrul industriei con
strucțiilor, activiști de partid.

(Agerpres)

Semnarea Programului de schimburi culturale 
și științifice intre România și Norvegia 

pe anii 1968-1969

Le Invitația Comitetului de con
ducere al Grupului național român 
al Uniunii interparlamentare, vineri 
după-amiază a sosit în Capitală o 
delegație parlamentară italiană, 
condusă de senatorul Giuseppe Ma
ria Sibille, ‘șeful Grupului parla
mentar Italia-România. Din delega
ție fac parte senatorii Pietro Ver- 
gatji. Ugo Bonafini, deputății Ge
rardo Bianchi, Walter Alini și Con
stantino Constantini, secretarul de
legației.

La sosire, pe aeroportul Băneașa. 
delegația a fost salutată de acad. 
Constantin Daicoviciu, președintele 
Grupului parlamentar român pen
tru relații de prietenie România- 
Italia, Tudor Drăganu și Traian 
Ionașcu, vicepreședinți ai Comite- 
țulții de conducere al Grupului na

țional român al Uniunii Interparla
mentare, de deputați, membri ai 
Grupului parlamentar român pen
tru relații de prietenie România- 
Italia, funcționari superiori din 
Marea Adunare Națională.

A fost prezent Pasquale Baldocci, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Italiei la București.

★
în onoarea delegației parlamen

tare italiene, președintele Grupului 
parlamentar român pentru relații 
de prietenie România-Italia a oferit 
un dineu în saloanele hotelului 
Athenee Palace. în timpul dineului, 
care s-a desfășurat într-o ambianță 
de cordialitate, Constantin Daicovi
ciu și Giuseppe Maria Sibille au 
rostit toasturi.

(Agerpres)

Cronica zilei

Marea sărbătoare 
a R. D. Germane

La 6 octombrie a avut loc la 
București semnarea Programului 
de schimburi culturale și științifice 
între Republica Socialistă Româ
nia și Norvegia pe anii 1968—1969.

Programul cuprinde schimburi 
reciproce de oameni de știință, cer
cetători, cadre didactice, schimburi 
de formații artistice, specialiști, 
expoziții, cărți și publicații.

Din partea română Programul a 
fost semnat de Vasile fleasă. direc
tor ad-int.erim ai Direcției rela

țiilor culturale din Ministerul Afa
cerilor Exterpe, iar din partea nor
vegiană de Erling Crjstophersen. 
directorul Departamentului cultural 
al Ministerului Afacerilor Străine 
al Norvegiei.

La semnare au fost de față Va
sile Gliga, adjunct a! ministrului 
afacerilor externe, Egjl Ulstein, 
ambasadorul Norvegiei la Bucu
rești și membrii celor două dele
gații care au participat la tratative. 

(Agerpres)

vremea
Ieri în tară ■ vrem®» ș-a a- 

maliorst in vast, unde carul a 
devenit variabil, tar ploile au 
avut un caracter izolat, țn ce
lelalte regiuni vremea s-a 
menținut umedă, eu eerul mai 
mult acoperit și eu ploaie ge 
nerală, La munte, la peste 1800 
metri, s-a semnalat lapoviță. 
Vîntul a suflat potrivit cu 
unele intensificări în Oltenia, 
Moldova și pe litoral, din sec
torul nordic. Temperatura ae
rului a înregistrat o scădere 
cșcilind la ora 14 intre 9 grade 
la Joseni si Intorsura Buzău
lui si 22 grade la Stolnici. în 
București : vremea a fost ume
dă, cu cerul acoperit, A plouat

intermitent, ■'’intui a suflat po
trivit. Temperatura maximă a 
fost de 1'8 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 8, 9 și 19 octombrie. în tară : 
vreme rece în prima parte a 
intervalului, apoi în încălzire 
Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi locale. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cu
prinse între zero și 10 grade, 
iar maximele între 12 și 22 
grade. Local, brumă. In Bucu
rești : vreme în general fru
moasă. dar rece noaptea și di
mineața. Cer variabil. Vînt slab 
pină la potrivit. Temperatura 
staționară.

PLECAREA MINISTRULUI 
INDUSTRIEI ȘI PESCUITULUI 

DIN CEYLON

Vineri după-amiază a părăsit 
Capitala, minișțru) industriei și 
pescuitului din Ceylon, Philip 
Gunnawardene, care, împreună cu 
soția, a făcui o vizită in tara noas
tră la invitația Ministerului Co
merțului Exterior. Ministrul cey- 
lohez a fost însoțit de secretarul 
general al acestui minister, pre
cum și de alte persoane oficiale. 
Pe aeroportul Băneasa, oaspetele a 
fost . condiis de Alexandru Boabă, 
ministrul - petrolului, Dumitru Be- 
jan, prim-adjunct, și de Alexfcndru 
Albe.scu, adjunct al rpinistruluj co
merțului exterior, precum și de 
B. F. Perera, ambasadorul Ceylo
nului la București.

★
Vineri a plecat la Paris acad. 

Andrei Oțetea, președintele Comi
siei naționale române pentru 
UNESCO, pentru a participa la lu
crările celei de-a 77-a sesiuni a 
Consiliului Executiv al UNESCO.

&
Vineri la amiază E. S. Taylor, 

director in Confederația industrii
lor britanice, care face o vizită în 
țara noastră, s-a fnlîlnit eu mem
brii Secției britanice de pe lingă 
Camera de Comerț a Republicii 
Socialiste România.

Au participat Titus Cristureanu, 
vicepreședinte al Camerei de Co
merț, precum și A. Rendall. print 
secretar (comercial) al Ambasadei 
Marii Britanii la București.

Vineri dimineața a plecat în 
Belgia o delegație a Ministerului 
învățămîntului pentru a participa 
la festivitățile prilejuite de cea 
de-a 130-a aniversare a Universi
tății din Gând. Din delegație fac 
parte prof. univ. Ion Creangă, rec
torul Universității „Alexandru Ioan 
C'uza" din Iași, prof. univ. C. Din- 
culescu. rectorul Institutului poli
tehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dei“ 
din București, și prof. univ. Gh. 
Buzdugan, director general în Mi
nisterul învățămîntului.

★
Dr. Nicholas E. Golovin, de la 

Universitatea „George Washington*1 
din Washington, consilier al Bi
roului de asistențe pentru știință 
și tehnologie de pe lîngă Casa 
Albă, care la invitația Prezidiului. 
Academiei a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit Capitala vineri 
după-amiază.

în cursul șederii în România 
oaspetele a prezentat la Casa oa
menilor de știință din București 
două conferințe tratînd dezvoltarea 
cercetărilor spațiale.

(Agerpres)

Se împlinesc astăzi 18 ani de la evenimentul pro
clamării Republicii Democrate Germene — primul 
stat german al muncitorilor și țăranilor, în care 
poporul și-a luat soarta in propriile sale mîini 
pornind cu hotărîre pe drumul edificării orînduirii 
noi, socialiste.

într-o perioadă istorică scurtă, clasa muncitoare, 
țărănimea și intelectualitatea din R.D.G., desfășurînd 
o vastă activitate creatoare sub conducerea Partidu
lui Socialist Unit din Germania, au înfăptuit pro
funde transformări în toate domeniile vieții econo
mice, politice și sociale și au obținut realizări de sea
mă in dezvoltarea economiei și culturii, în ridicarea 
nivelului de trai al maselor, Construirea unor mari 
combinate și uzine, crearea și dezvoltarea unor ra
muri industriale de bază au asigurat creșterea con
tinuă a potențialului industrial al țării. Numai în 
anii 1962—1966 producția industrială a sporit cu 
aproximativ 25 la sută, realizîndu-se într-un singur 
trimestru un volum al producției echivalent cy acela 
al întregului an 1930. Realizări importante ati fost 
dobîndite, totodată, in dezvoltarea agriculturii, a 
științei și tehnicii, a culturii și învățămîntului.

Poporul român urmărește cu caldă simpatie acti
vitatea constructivă a oamenilor muncii din R. D. 
Germană și se bucură sincer de succesele lor în 
construcția socialistă.

între Partidul Comunist Român șl Partidul Socia
list Unit din Germania, între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată Germană, între 
popoarele noastre s-au statornicit relații de prietenie 
și colaborare frățească, a căror temelie o cons
tituie comunitatea țelurilor și aspirațiilor fundamen
tale, lupta pentru idealurile păcii și socialismului. 
Se desfășoară în mod pozitiv legăturile 
reciproce pe tărîm politic, economic, tehnico-stiin- 
țific și cultural. Poporul nostru este convins că po
tențialul economic crescînd al celor două țări creea
ză condiții pentru sporirea continuă a schimburilor 
și cooperării economice reciproc avantajoase, pen
tru întărirea relațiilor dintre țările noastre, în 
interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului 
și păcii.

România sprijină pe plan internațional lupta pen
tru recunoașterea R. D. Germane ca stat liber și 
independent, pentru participarea ei nestingherită 
la viața politică mondială, la eforturile pentru pace 
și progres social.

De ziua marii sărbători a R. D. Germane, poporul 
român transmite populației din R. D. G. un călduros 
salut și urarea de a dobîndi noi succese în înflo
rirea patriei sale socialiste.

Recepție la ambasada
R. D. Germane

Cu prilejul celei de-a 
18-a aniversări a procla
mării Republicii Demo
crate Germane, ambasa
dorul R. D. Germane la 
București, Ewald Moldt, 
a oferit vineri seara o re
cepție în saloanele amba
sadei.

Au participat tovarășii 
Alexandru Drăghici, Ște
fan Voitee, Tosif Banc, Ja
nos Fazekaș, Constanța 
Crăciun, vicepreședinte a) 
Consiliului de Stat, Geor
ge Macoveseu, prim-ad- 
junct al ministrului afa

cerilor externe, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guver
nului, conducători ai unor 
instituții centrale și orga
nizații obștești, generali 
și ofițeri superiori, oa
meni de știință și cultură, 
ziariști.

Au luat parte șefi ai 
misiunilor diplomatice a- 
creditați la București și 
alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat 
intr-o atmosferă priete
nească.

(Agerpres)

Telegramă
LOTO

DIN 8 OCTOMBRIE 1967

74 69 73 1 24 41 39 71 37 38 76 43.
Fond Je premii : 812 545 lei.

SPORT

Adunarea solemnă 
de la Berlin

BERLIN 6 (Agerpres). 
La 6 octombrie la Berlin 
a avut loc o adunare 
solemnă a Comitetului 
Central al P.S.U.G., Con
siliului de Stat, Consiliu
lui de Miniștri și Consi
liului Național al Frontu
lui Național al Germaniei 
Democrate, consacrată ce
lei de-a 18-a aniversări a 
R. D. Germane. La adu
nare au luat parte Walter 
Ulbrieht, prim-secretar al

C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat, și 
alți conducători de partid 
și de stat ai R. D. Germa
ne, reprezentanți ai orga
nizațiilor obștești, depu- 
tați.

Raportul la adunare a 
fost prezentat de Willi 
Stoph, membru al Birou
lui Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Con
siliului de Miniștri al 
R. D. Germane.

AZI ȘI MÎINE

CVADRUPLĂ CONFRUNTARE
Intre fotbalul romanesc
Șl CEL MAGHIAR

Echipa feminină a României a ciștigat 
balcaniada de tenis de masă

La Antalya a început campionatul 
balcanic de tenis de masă. Proba fe
minină pe echipe a revenit selecțio
natei României, care a ciștigat. toate 
meciurile susținute, totalizînd 8 
puncte. Pe locyrile următoare s-au 
clasat Iugoslavia — 6 puncte, Bulga

ria — 4 puncte, Grecia — 2 puncte și 
Turcia — zero puncte. La masculin, 
trofeul a revenit echipei Iugoslaviei 
— 8 puncte. România a totalizat 6 
puncte, iar Bulgaria 4 puncte. Com
petiția continuă cu probele indivi
duale. \

■ Radiotelevizîunea pe recepție
Eveniment mult așteptat pentru 

iubitorii fotbalului din România și 
Ungaria : azi și miine, pe patru sta
dioane din Budapesta, Timișoara și 
București se întilnesc selecționatele 
capitalelor celor două țări și repre
zentativele B, de tineret șl de ju
niori.

Astăzi, la Budapesta, pe stadionul 
M.Ț.K.. cu începere de la ora 15,30, 
se desfășoară meciul juniorilor. Sea
ra. Ia lumina reflectoarelor de pe 
„Nepstadion", are loc partida dintre 
selecționatele Binurețtiuiiii și Buda
pestei, cuprinzînd in fapt pe cei mai 
buni fotbaliști români și maghiari. 
Acest meci va putea fi urmărit in 
întregime la radio și televiziune ; 
transmisiile încep în jurul orei 
18.55.

Tot astăzi, pe stadionul „23 Au
gust" din Timișoara se dispută me
ciul dintre reprezentativele secunde 
ale României și Ungariei. Șj acest 
joc va fi transmis la televiziune, cu 
începere de la ora 15,30.

în sfîrșit, miine, pe stadionul „Re
publicii" din București se întilnesc 
formațiile de tineret. Partida în
cepe la ora 15,30, urmind ca de a- 
semenes să fie televizată In între
gime.

★
De la Budapesta, trimisul nostru 

special, <3. ANI. ne-a comunicat te
lefonic :

..Selecționata Bucureștlului si re
prezentativa de juniori a României, 
care au părăsit aeroportul Băneasa 
vineri dimineața su un avion speeial, 
au sosit după circa două ore de 
zbor la Budapesta. După ploaia a- 
bundentă de joi noaptea, vremea s-a 
îmbunătățit : buletinul meteorologic 
prevestește și pentru simbătă timp 
frumos.

Firesc, interesul pentru cele două 
meciuri ce le vom susține astăzi — 
în special cel dintre echipele Bucu
rești si Budapesta — este deosebit. 
Gazdele mizează la înaintare din 
nou pe marea clasă a „cvartetului" 
Bene-AIbert-Varga-Farkas (medie 
de vîrstă : 24 de ani), iar în apărare 
pe experiența binecunoscutului „de
can" de vîrstă (35 de ani) și de selec
ționări (de 80 de ori internațional) 
Matrai, căpitanul echipei naționale.

Dorința cemponenților echipei 
noastre — pe care ne-au impărtă- 
șit-o și în timpul călătoriei de ieri 
cu avionul — este de a lupta serios 
pentru o comportare cit mai bună

în fața unui adverșșr <e talia mon
dială. Din păcate, datorită unor in
disponibilități de ultim moment, se
lecționerul și antrenorul echipei, C. 
Teașcă, a fost nevoit să facă unele 
modificări în formație. Pină aseară 
el preconiza următorul „unsprezece": 
Haidu — Kis, Nunweiller III, Barbn, 
Hălmăgeanu — Negrea. Libardf — 
Sorin Avram. Iancu. Dobrin. Cuper- 
man. Este posibilă totuși schimbarea 
portarului și a fundașului stingă; 
Constantinescu și Mocapu sînt vizați 
direct pentru a fi folosiți în acesie 
posturi.

Seniorii au făcut un foarte scurt 
antrenament pe „Nepst.adion1’, între
rupt din cauza unei defecțiuni la 
instalația de iluminare in nocturnă, 
iar juniorii pe un teren din vecină
tatea stadionului M.T.K. al părui ga
zon este prea moale.

în ce privește echipele de juniori, 
rezultatul imediat, pare a fi mai pu
țin important, cunoscut fiind fap
tul că antrenorii respectivi sînt în 
căutarea unor formule pentru preli
minariile Turneului U.E.F.A. 1968“.

★
în legătură cu meciul de la Timi

șoara dintre echipele secunde ale 
României si Ungariei, colaboratorul 
nostru ARISTIDE BUHOIU ne re
latează că ambele formații au sosit 
de joi în localitate. în componența 
lor figurează numeroși foști interna
ționali A. Antrenorul St. Coidum in
tenționează să alinieze echipa urmă
toare : M. Isnescu — Ivănceseu. D. 
Nicolae, Nunweiller IV, Deliu — Pes- 
earu (Badea). Koszka — l’îreălab. 
Constantin. Voinea, Peronescu. La 
ultimul antrenament-, făcut joi după- 
amiază, s-au evidențiat Constantin 
(care a confirmat încă o dată forma 
deosebită pe care o are In acest se
zon) și Pircălab.

★
Meciul de la București, dintre re

prezentativele de tineret, presupune 
de fapt confruntarea fotbaliștilor din 
noua generație, tineri remarcați încă 
in timpul junioratului si apoi in 
campionatele divizionare.

Antrenorii noștri, Schileru și Nu- 
țescu, după o suită de antrenamente 
în comun ale celor susceptibili de 
selecționare, au convenit asupra ur
mătorilor Răducanu — Sătmărea- 
nu. Koe. Dinu. Vigu — Antonescu. 
Lnpnlesen — Oprișan, Grozea, Dem- 
brovski, Țarălungă.

La bazinul Dinamo

Derbiul turneului international

Cu prilejul celei de-a XVIII-a a- 
niversări a proclamării Republicii 
Democrate Germane. Corneliu 
.Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, a trimis ministrului afacerilor 
externe al Republicii Democrate 
Germane, Otto Winzer, o telegra
mă de felicitare.

------------------------------------------

Expoziție 
de arhitectură 
și construcții
Centrul de documentare pentru 

construcții, arhitectură și sistema
tizare, în cadrul unui schimb de 
expoziții cu Centrul de informare 
pentru construcții din R. D. Ger
mană. a organizat vineri, în sala 
Comitetului de Stat pentru Con
strucții. Arhitectură și Sistemati
zare din Capitală, o expoziție de 
arhitectură și construcții din R. D. 
Germană.

Numeroase fotografii și machete 
prezintă ansambluri de locuințe, 
clădiri soci al-culturale și con
strucții industriale realizate în ul
timii ani în R. D. Germană.

(Agerpres) Berlin. Construcții noi pe aleea Karl Marx

de polo
La bazinul Dinamo din Capitală 

au eontinugt ieri întrecerile turneu
lui internațional de polo pe apă.

în primul meci, selecționata ora
șului București a obținut n frumoa
să victorie în dauna echipei R.S.S. 
Azerbaidjană, pe care a învins-o cu 
.scorjil de 7—6 (0-0, 2-2, 3-2, 2-2). Cea 
de-a doua partidă, care a opus

Pe scurt de
• O dată cu desfășurarea partide

lor întrerupte din ultima rundă, tur
neul candidatelor la titlul mondial 
de șah de la Subotița a luat sfîrșit. 
După cum am mai anunțat, victorie 
a revenit șahistei sovietice Alia 
Kușnir. care urmează să o întîl- 
nească pentru titlul suprem pe ac
tuala campioană mondială. Nona Ga- 
prindașvili (U.R.S.S.).

Alexandra Nicolau a remizat par
tida întreruptă din ultima rundă cu 
Zatulovska și totalizînd 10 puncte 
s-a clasat în final pe locul 7. Mar
gareta Perevoznic (România) a cîști- 
gat fără joc partida cu Aronson și 
în clasamentul final a ocupat locul 
13 cu 7 puncte.

• ASEARĂ, LA HELSINKI A A- 
VUT LOC TRAGEREA LA SORȚI 
PENTRU STABILIREA ÎNT1LNIRI- 
LOR DIN PRIMUL TUR AL „CUPEI 
CAMPIONILOR EUROPENI" LA 
BASCHET. La masculin, Steaua 
București va juca cu Panat.hinaikos 
Atena, iar la feminin, Politehnica 
București va intîlni pe Gâzi Egitirn 
(Turcia).

• La Jihlava s-a desfășurat întîl- 
nirea internațională amicală de vo
lei dinți e selecționatele masculine 
ale Cehoslovaciei si Japoniei. Victo
ria a revenit cehoslovacilor cu 3—1 
(15—10. 15—8, 16—13. 15—10).

• După o zi de pauză, campiona
tul european masculin de baschet se 
reia astăzi cu desfășurarea meciuri
lor clin cadrul semifinalelor.

echipele R. F. a Germaniei și Unga
riei B. s-a încheiat eu scorul de 6—S 
(0-0, 2-2, 2-0, 2-1) in favoarea spor
tivilor vest-germani.

Astăzi, de la ora 16, se dispută ur
mătoarele meciuri : București — 
R. F. a Germaniei și România — 
R.S.S. Azerbaidjană, ultimul conside
rat un adevărat derbi al turneului.

peste hotare
Partidele importante ale semifina

lelor se desfășoară la Helsinki, după 
cum urmează : Cehoslovacia—Bulga
ria și U.R.S.S.—Polonia, învingătoa
rele urmînd să-și dispute miine fi
nala.

Echipa României joacă la Tampere 
cu reprezentativ® Italiei, în cadrul 
turneului care va stabili ocupantele 
locurilor 5—8.

• La Bruxelles a avut loc trage
rea la sorți pentru stabilirea pro
gramului de desfășurare a noii edi
ții a „Cupei campionilor europeni", 
la volei. Echipa feminină Dinamo 
București va intîlni in optimile de 
finală echipa campioană a Israelu
lui. în competiția masculină, Dina
mo București, deținătoarea „C.C.E.", 
va juca între 23 ianuarie și 8 fe
bruarie cu invingătoarea dintre cam
pioanele Albaniei și Iugoslaviei. Tot 
în optimile de finală va juca și 
Steaua București, care va intîlni in
vingătoarea dintre campioanele Gre
ciei și Turciei.

• în „Cupa cupelor" la fotbal. Se- 
tubal a învins cu 2—1 (1-1) pe 
Fredrisstadt (Norvegia). Echipa por
tugheză s-a calificat pentru turul ur
mător.

• Continuîndu-și turneul in 
U.R.S.S., campioana de rugbi a R. D. 
Germane. Stahl Henningsdorf, a e- 
voluat la Vilnius în compania repre
zentativei R.S.S. Lituaniene. Au 
CÎȘtjgat oaspeții cu 9—5 (3—0).

ORAȘE ȘANTIER
Leuna, Schwedt, Jena, 

Eisenhuttenstadt, Liibben- 
au — doar cîteva nume 
dintre cele pe care în a- 
nii din urmă le întîlnești 
frecvent în presă, în dis
cuții- Noua faimă a aces
tor localități se datoreș- 
te marilor șantiere, noi
lor obiective economice, 
care le-au transformat în 
centre ale producției in
dustriale.

Pe malul Oderului, la 
Schwedt, se aflau cîndva 
■— și nu e mult de atunci 
— doar plantații de tu
tun. Peisajul a început 
însă să se schimbe ra
dical din ziua în care li
niștea acestor meleaguri 
a fost întreruptă de zgo
motul excavatoarelor și 
macaralelor, de agitația 
caracteristică marilor 
șantiere. In urmă cu pa
tru ani, constructorii au 
cedat locul chimiștilor, 
care au început a lucra 
cu rîvnă la cea mai mare 
rafinărie din R. D. Ger
mană. Acum se află aici, 
în construcție, o fabrică 
de îngrășăminte chimice.

Trebuie spus că, în ge
nere, industria chimică a 
R. D. Germane a cunos
cut un avînt remarcabil. 
Printre cele o mie de în
treprinderi din această ra
mură se numără și com
binatul de la Leuna. Re
făcut din ruine în perioa
da postbelică, el numără 
astăzi peste S0 000 de sa- 

. lariați. Pe lîngă vechiul 
combinat, și el rod al a- 
nilor construcției socia

liste, a luat ființă ma
rele centru petrochimic 
Leuna II, care are o capa
citate zilnică de produc
ție în valoare de 1,5 mi
lioane mărci.

în estul țării, fntr-un loc 
unde coșuri înalte, vizi
bile de la mari depărtări, 
împung zarea și unde 
pulsează azi intens viața 
unui tînăr orqș, harta 
nu indica, în urmă cu un

Deși R. D. Germană o- 
cupă un loc de frunte în 
producția de energie e- 
lectrică pe cap de locui
tor, planul de extindere a 
rețelei energetice preve
de construirea unor noi 
obiective. Recent, a fost 
dat în folosință ultimul a- 
gregat al termocentralei 
Liibbenau. Sînt avansate 
lucrările la termocentrale
le Tierbach și Boxberg.

DE LA CORESPONDENTUL 
NOSTRU LA BERLIN, 

ȘTEFAN DEJU

deceniu, nici o așezare. 
Eisenhuttenstadt, este as
tăzi un important centru 
siderurgic, care asigură 
anual o producție de 
550 000 tone de fontă. în
semnate investiții contri
buie la extinderea conti
nuă a capacităților de 
producție ale combinatu
lui local, în prezent în ca
drul lui aflindu-se în con
strucție un nou laminor.

Sînt multe asemenea o- 
rașe-șantier, după cum 
sînt numeroase șantiere 
care leagă orașe. De cu- 
rînd a fost dată în folo
sință ultima porțiune a 
magistralei care leagă 
Beriinul de importantul 
port Rostock. Artera, lun
gă de aproape 200 kilo
metri, este modernă, con
tribuind la îmbunătățirea 
substanțială a comunica
țiilor rutiere.

Capacitatea termocentra
lelor din regiunea Cottbus 
a crescut din 1962 și pînă 
acum de la 1 531 MW la 
3 984 MW, respectiv cu 
circa 260 la sută. De cu- 
rind a început să producă 
energie electrică hidro
centrala din Wendefurth. 
La sfîrșitul anului, cînd 
va funcționa cu întreaga 
capacitate, ea va avea 6 
putere de 40 MW. După ce 
anul trecut a intrat în 
funcțiune la Rheinsberg 
prima centrală atomo- 
electrică din R. D. Ger
mană, cu o capacitate de 
70 MW, acum se află în 
construcție in nordul ță
rii încă o astfel de cen
trală.

Primul stat socialist din 
istoria Germaniei a reușit 
să se afirme ca o țară cu 
un potențial economic în 
plină creștere. Cele 255

milioane de tone de căr
bune brun, care se ex
trag anual în R. D. Ger
mană, reprezintă o treime 
din cantitatea de cărbu
ne brun extrasă în lume ; 
producția șantierelor na
vale plasează R. D. Ger
mană pe locul 9 în lume, 
iar producția de materia
le plastice pe locul 7.

în primele șase luni ale 
acestui an producția in
dustrială a țării a crescut 
cu 7,3 la sută. Dintre toate 
ramurile economiei, cea 
mai mare creștere au 
marcat industria electro
tehnică și electronică 
(9,6 la sută), urmată de 
industria chimică (8,2 la 
sută) și industria ușoară 
(7,9 la sută). Un accent 
deosebit se pune pe in
troducerea unei tehnolo
gii superioare și îmbună
tățirea organizării pro
ducției.

Și în agricultura socia
listă au fost obținute rea
lizări de seamă. Cantita
tea îngrășămintelor mi
nerale puse la dispoziția 
agriculturii a continuat să 
crească în primele șase 
luni ale anului, realizîn
du-se totodată mari in
vestiții pentru sporirea 
fertilității solului.

Cea de-a 18-a aniver
sare a R. D. Germane gă
sește țara în plină dez
voltare, oamenii muncii 
consacrîndu-și cu însu
flețire eforturile pentru 
dezvoltarea continuă a e- 
conomiei și culiurii pa
triei lor.



viața internațională
O CERINȚĂ IMPERIOASĂ A

OPINIEI PUBLICE MONDIALE

$â înceteze bombardamentele
asupra R. 0. Vietnam!

în toate țărije, pe toate meridianele, crește indignarea opiniei 
publice față de continuarea bombardamentelor barbare asupra 
Republicii Democrate Vietnam. Oameni politici de răspundere, 
șefi de partide de diverse orientări, oameni de știință și cultură, 
reprezentanți ai celor mai largi pături ale populației din diferite 
țări își ridică cu hotărîre glasul de condamnare a agresiunii, 
cerînd să se pună capăt imediat și necondiționat bombardamentelor 
asupra R. D. Vietnam, să înceteze agresiunea, poporul vietnamez 
să fie lăsat să-și rezolve singur problemele interne.

ULAN BATOR 6 (Agerpres). — 
La 6 octombrie într-o atmosferă 
prietenească, a fost semnat la Ulan 
Bator protocolul privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 1968 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mongolă.

Potrivit protocolului, volumul 
schimburilor de mărfuri pe anul 
1968 va cunoaște o creștere în
semnată în comparație cu 1967.

România va livra : mobilă și alte 
produse ale industriei lemnului, di
verse produse chimice și din mase 
plastice, bunuri de larg consum și 
alte mărfuri. Mongolia va livra: 
piei crude, păr de animale, art-i-

cole din blană și piele și alte 
mărfuri.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea 
de Derdav B., 
lui comerțului

mongolă 
ministru-adjunct al 

exterior.
★

Prezidiului 
al R. P.

Sambu, a primit joi în 
ambasadorul extraordi-

Marelui 
Mongole,

Președintele
Hural Popular
Jamsaranghiin Sambu, a primit joi în 
audiență pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România la Ulan Bator, Pe
tre Niță, în legătură cu plecarea sa 
definitivă. întrevederea s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială.

JAPONIA

Front comun de luptă 
pentru retrocedarea 
Okinawei

TOKIO 6 (Agerpres). — 
Partidele comunist, socialist, 
Komet și Partidul socialist de
mocratic din Japonia au hotă- 
rit vineri să creeze un front 
comun de luptă pentru retro
cedarea grabnică a insulelor 
Okinawa și Ogasawara către 
Japonia. Această hotărîre a. fost 
adoptată in cadrul unei con
sfătuiri a secretarilor generali 
ai celor patru partide de opo
ziție din Japonia. S-a hotărit, 
de asemenea, elaborarea unui 
program concret al mișcării 
pentru retrocedarea acestor 
insule, folosite de Statele fi
nite pentru amplasarea baze
lor lor militare în această re
giune.

i
v- Cuvintarea

lui Wladyslaw Gomulka

la plenara C.C. al P.M.U.P.

INTERPELAREA UNUI GRUP
DE SENATORI ITALIENI

Un grup de senatori din Parti
dul Socialist Unificat au adresat 
o interpelare ministrului afacerilor 
externe, Amintore Fanfani, prin 
care cer Consiliului de Miniștri 
italian să insiste pe lingă guvernul 
Statelor Unite pentru a se 
capăt 
asupra 
prinsul 
Cadrul __
ternă ce urmează să se desfășoare 
în Senat în a doua jumătate a lunii 
in curs.

pune 
imediat bombardamentelor 
Vietnamului de nord. Răs- 
la interpelare va fi dat în 
dezbaterilor de politică ex-

„0 IZOLARE APROAPE
TOTALĂ"

Sub acest titlu, ziarul „LE 
MONDE" publică un articol în care 
face o trecere în revistă a luărilor 
de poziții, în cadrul dezbaterilor 
generale la O.N.U., față de agre
siunea americană din Vietnam. 
Dezbaterile de pînă acum, arată 
ziarul, „au permis să se pună mai 
bine în lumină izolarea aproape to
tală in care politica sa vietnameză 
a plasat Statele Unite".

confirmate de o mare diagramă, 
publicată joi în prima pagină a 
ziarului „THE. CHRISTIAN SCI
ENCE MONITOR". Diagrama, ba
zată pe rezultatele sondajelor In
stitutului de opinie publică Harris, 
consemnează grafic fluctuațiile po
zițiilor pro și contra războiului din 
Vietnam din iulie 1966 pînă în 
septembrie 1967. Reiese că în sep
tembrie a.c. numărul celor care 
dezaprobă continuarea războiului 
a atins nivelul cel mai ridicat — 
70 la sută, iar numărul acelora 
care îl aprobă a atins nivelul cel 
mai scăzut înregistrat vreodată.

Ziarul „NEW YORK TIMES" a 
publicat un nou editorial, vineri, 
în care se pronunță pentru înce
tarea bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam. Ziarul arată că „o- 
poziția față de aceste bombarda
mente a fost subliniată în ultimele 
două săptămîni de partidul labu
rist britanic, de cinci aliați din 
cadrul N.A.T.O. și de alte 18 țări. 
Cu siguranță — scrie „New York 
Times" — a sosit acum momentul 
pentru încetarea necondiționată a 
bombardamentelor".

întrevedere

Pietro Nenni

Gheorghe Cioară
ROMA 6 — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite: 
Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei, Pietro Nenni, 
l-a primit vineri pe ministrul co
merțului exterior al Republicii. So
cialiste România, Gheorghe Cioară, 
cu care a avut o convorbire cor
dială. Au fost de față Ion .Radu, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
României în capitala Italiei, și Ion 
Berechet, șeful reprezentanței co
merciale a țării noastre la Roma.

Vineri după-amiază, ministrul 
Gheorghe Cioară a părăsit Roma, 
plecînd spre țară.

APELUL PARTIZANILOR o- n. u. Sesiunea
PĂCII DIN R.F.G.

Comitete ale partizanilor păcii 
din R.F.G. au trimis de curînd o 
scrisoare deschisă unor comitete si
milare din Statele Unite, sub 
titlul : „Să se pună capăt războiu
lui din Vietnam". în scrisoarea pu
blicată de ziarul vest-german „DIE 
ANDERE ZEITUNG" se dă o apre
ciere pozitivă manifestațiilor între
prinse de comitetele pentru pace 
din S.U.A. și, în același timp, se 
informează asupra acțiunilor cres- 
cînde ale partizanilor păcii din 
Germania Federală, în favoarea în
cetării războiului dus de S.U.A. 
împotriva poporului vietnamez.

în scrisoare se arată că cercuri 
tot mai largi ale opiniei publice 
vest-germane își exprimă dezapro
barea față de politica americană în 
Vietnam. Comitetele pentru pace 
din Germania Federală relevă că 
la soluționarea conflictului nu se 
poate ajunge decît prin încetarea 
imediată și necondiționată a bom
bardamentelor asupra Vietnamului 
de Nord și retragerea definitivă a 
trupelor și a instalațiilor militare 
americane din Vietnam.

70 LA SUTA DIN AMERICANI
SE PRONUNȚĂ PENTRU
ÎNCETAREA RĂZBOIULUI
u «iiuirTw . .................................... ...........

Deplasările în opinia publică din 
S.U.A., care se pronunță tot mai 
mult împotriva acestui război, sînt

Orașul Haifong a fost din nou țin
ta bombardamentelor americane. La 
5 octombrie, avioanele agresoare au 
atacat depozitele petroliere situate 
Ia nord de zona portului și la nu
mai 3 km de centrul orașului. Obiec
tivul principal al raidurilor a fost 
unul dintre podurile care leagă ora
șul de port. în cursul acelorași bom
bardamente au fost vizate centre 
populate și obiective industriale din 
apropierea orașului Lang Son, pre
cum și calea ferată Hanoi-Lang Son.

Și regiunea din jurul Hanoiului 
a fost din nou supusă atacurilor 
aeriene americane. Asupra capitalei 
și împrejurimilor sale au loc apro
ximativ șase raiduri aeriene pe zi. 
Obiectivele vizate de aviația ameri
cană sînt căile ferate, centrele in
dustriale, școlile și alte instituții 
culturale. Pe măsură ce atacurile 
aeriene se înmulțesc, riposta forțe
lor armate ale R.D. Vietnam este 
tot mai activă. Corespondentul din 
Hanoi al agenției France Presse 
transmite că. în această regiune, au 
fost distruse. în cursul ultimului a- 
tăc aerian. 6 avioane americane.

COEXISTENTA—modul de rezolvare
1

UN ARTICOL AL

a problemelor din 
Orientul Apropiat
LUI SVETOZAR VUKMANOVICI

Adunării Generale
NEW YORK 6 — Trimisul special 

Agerpres, Romulus Căplescu, trans
mite : Deschizînd lista vorbitorilor 
din ședința de vineri dimineața a A- 
dunării Generale, ministrul afaceri
lor externe al Libanului, Georges 
Hakim, a salutat alegerea noului pre
ședinte ca o recunoaștere a meritelor 
politicii externe române, subliniind, 
totodată, că „România și Libanul 
sînt două țări care au multe în co
mun, în istoria și cultura lor, în a- 
tașamentul față de O.N.U. și față de 
cauza păcii în lume". La rîndul său, 
șeful delegației Indiei, ministrul a- 
părării, Sardar.Swaran Singh, a adus 
un salut României, „țara care este 
cunoscută ca o deschizătoare de dru
muri și constructoare de punți în E- 
uropa". Si ceilalți conducători de 
delegații care au luat cuvîntul în șe
dință, Birane Mamadou Wane, mi
nistrul afacerilor externe și ăl pla
nului al Mauritaniei, și Giorgio Borg 
Olivier, primul ministru al Maltei, 
s-au asociat felicitărilor adresate‘Ro
mâniei și noului președinte, urînd 
succes acestuia în activitatea de 
răspundere care îi revine.

în intervențiile lor, toti vorbitorii 
au abordat problema conflictului tra
gic din Vietnam, subliniind că o so
luție poate fi găsită doar la masa 
tratativelor și nu pe cîmpul de lup
tă. „Lucrul cel mai urgent, a decla
rat delegatul Indiei, este crearea li
nei atmosfere propice unei soluții 
pașnice". „Am dori să adăugăm gla
sul Indiei la acela al altora, inclusiv 
secretarul general al O.N.U., care 
și-au exprimat speranța și convinge-' 
rea că încetarea fără condiții o bom
bardamentelor împotriva Vietnamu
lui de nord va fi urmată de o înce
tare a ostilităților și de tratative în 
vederea unei reglementări pașnice. 
Nu facem acest lucru luînd dorințe
le noastre drept realități, ci animați 
de o convingere, care se bazează pe 
convorbirile purtate cu diversele 
părți implicate in conflict", a pre
cizat ministrul indian. El a emis, de 
asemenea, părerea că la aceste trata
tive' trebuie să participe toate părți
le interesate, inclusiv F.N.E. din 
Vietnamul de sud.

Eroicul popor vietnamez, care de 
peste un pătrar de veac suferă oro
rile războiului, are dreptul la o dez
voltare pașnică, a spus delegatul Li
banului. Pentru a se ajunge la a- 
ceastă situație este nevoie de recu
noașterea dreptului la autodetermi
nare al acestui popor, de încetarea 
intervenției din afară, de o reglemen
tare potrivit principiilor acordului 
de la Geneva.

Situația din Orientul Apropiat a 
fost, de asemenea, analizată în spe
cial în lumina pașilor imediați care 
trebuie întreprinși. Condiția oricărei 
reglementări este retragerea trupe
lor izraeliene din teritoriile ocupate, 
a declarat ministrul de externe al 
Mauritaniei. Vorbitorii au reliefat, 
totodată, rolul pe care îl pot juca 
Națiunile Unite în vederea însănă
toșirii climatului în Orientul Apro
piat : „Țările arabe au declarat că 
sînt dispuse să colaboreze la o solu
ție politică prin intermediul Națiu
nilor Unite" (Georges Hakim).

Problemei neproliferării armelor 
nucleare i-a fost rezervat un loc 
amplu. în special în intervenția de
legației Indiei. „Neproliferarea, Ca și 
toate celelalte măsuri de dezarmare, 
trebuie să fie examinată și rezolvată

în contextul securității pentru toți", 
a evidențiat Swaran Singh. „Dezar
marea nucleară, a continuat el, nu 
poate fi înfăptuită prin menținerea 
unor drepturi, privilegii și opțiuni 
cu caracter exclusivist de către a- 
numite țări puternice, care posedă 
aceste arme, în timp ce urmează 
să se ia măsuri pentru îngrădirea 
libertății de mișcare a țărilor care 
nu posedă arma respectivă ; de aceea 
India a subliniat în repetate rînduri 
că pentru a fi acceptabil, pentru a fi 
trainic, orice instrument internațio
nal menit să abordeze, această pro
blemă trebuie să asigure că atît 
puterile nucleare, cît și cele nenu
cleare, acceptă obligații în legătură 
cu neproliferarea. Obligațiile reci
proce sînt complementare, fiind 
două fețe ale aceleiași probleme". 
Un asemenea proces trebuie însoțit 
de „proliferarea tehnologiei nucleare 
în scopuri pașnice", pentru ca toate 
țările să beneficieze de pe urma cu
ceririlor științei și tehnicii în acest 
domeniu.

Apropierea celei de-a doua sesiuni 
a U.N.C.T.A.D. a determinat pe cei 
ce au luat cuvîntul vineri diminea
ța să-și exprime speranța că vor pu
tea fi luate cu acest prilej măsuri 
concrete, mai eficace, pentru reduce
rea disparităților în 
voltării, care, în 
se adincesc.

BELGRAD 6 (Ager
pres). . —. într-un arti
col consacrat căilor de 
rezolvare a crizei din 
Orientul Apropiat, pu
blicat în revista „Me- 
djunarodna Politika", 
Svetozar Vukmano- 
vici, membru al Pre
zidiului C.C. al U- 
niunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, relevă ne
cesitatea existentei u- 
nor garanții pentru in
tegritatea frontierelor 
tuturor statelor din a- 
ceastă regiune, retra
gerii trupelor izrae
liene pe pozițiile dina
intea izbucnirii con
flictului arabo-izrae- 
lian, precum și luării 
de măsuri care să dea 
posibilitate refugiați- 
lor arabi să se întoar
că la casele lor. Au
torul articolului cali
fică drept extremist 
punctul de vedere po
trivit căruia Izraelul 
„este o creație a im
perialismului si capi
talismului" și își ex
primă. totodată, păre
rea că Izraelul ar tre
bui să elimine toate 
tendințele extremiste, 
care împiedică con
viețuirea pașnică a e- 
vreilor si arabilor pe 
teritoriul Izraelului. 
Pe de altă parte, el a- 
rată că „arabii tre
buie să recunoască e- 
xistența ca stat a Iz
raelului". pe teritoriu]

căruia trebuie să se 
aplice coexistenta în
tre rase și religii. în 
continuare, Svetozar 
Vukmanovici scrie că 
este „foarte indicat să 
fie încurajate acele 
forțe politice și socia
le din țările 
din Izrael 
dau seama 
de rezolvare 
îl constituie coexis
tenta și, deci, sînt 
pentru întoarcerea re- 
fugiatilor palestinieni 
la casele lor și recu
noașterea dreptului de 
existentă a Izraelului". 
Vukmanovici sublinia
ză mai departe că este 
necesar ca pe de-o 
parte „să se domo
lească naționalismul 
arab, care neagă în
săși existenta Izraelu
lui", iar de cealaltă 
să se pună capăt „ex
pansionismului izrae- 
lian". In ceea ce pri
vește Ierusalimul, au- 
i- art) "olului con
sideră că în prezent 
este necesară asigura
rea h'bertătii tuturor 
religiilor și desfășură
rii nestingherite a ce
remoniilor religioase.

în încheierea artico
lului, Svetozar Vuk
manovici arată că. da
tă fiind complexitatea 
problemelor din Ori
entul Apropiat, rezol
varea lor 
timp mai

loc

★
nr.

domeniul dez- 
de a se atenua,

3 (pentru pro-în Comitetul 
blemele sociale, umanitare și cul
turale) al Adunării Generale a 
O.N.U., care dezbate în prezent 
proiectul de declarație cu privire 
la eliminarea discriminării față de 
femei, delegata României, Maria 
Groza, a propus ca în preambulul 
proiectului de declarație să se in
troducă un nou paragraf care să 
sublinieze însemnata contribuție a 
femeilor în activitatea socială, eco
nomică, politică și culturală a ță
rii lor, precum și rolul lor în fa
milie.

HAMBURG 6 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat revistei vest-germa
ne „Der Stern", președintele Tunisiei, 
Habib Burghiba, a adresat un apel la 
„moderație și bunăvoință politică re
ciprocă" din partea arabilor și a iz- 
raelienilor, în vederea normalizării 
situației din Orientul Apropiat. El îi 
sfătuiește pe conducătorii arabi „să 
țină seama de realități" și să nu de
vină „prizonierii unei politici dictate 
de pasiuni". în același timp, 
președintele Burghiba le cere iz- 
raelienilor „să nu întindă coarda 
prea mult", căci surplusul de ură pe 
care l-ar provoca ar fi nefast cauzei 
păcii, iar această cauză „cere ca toți 
cei interesați să facă concesii și să 
accepte sacrificii". După ce mențio
nează că „luările de poziții intransi
gente nu slujesc Interesele nici uneia 
din părți", șeful statului tunisian 
subliniază că el s-a pronunțat pentru 
recunoașterea Izraelului, pe baza 
frontierelor stabilite în 1947 de 
O.N.U.

arabe și 
care își 
că modul 
a crizei

necesită un 
îndelungat.

★
Comitetul General a recomandat 

— la propunerea Bulgariei — în
scrierea pe ordinea de zi a actua
lei sesiuni a problemei : „Cu pri
vire la îndeplinirea de către or
ganizațiile specializate ale O.N.U. 
și organizațiile internaționale le
gate de O.N.U. a Declarației cu 
privire la 
țărilor și

0 declarație a M.A.E 
al R. 0. Germane

acordarea independenței 
popoarelor coloniale".

președintele Adunării 
Corneliu Mănescu, s-a 
sediul Națiunilor Unite 

al

Vineri, 
Generale, 
întîlnit la 
cu ministrul afacerilor externe
R.P. Ungare. Janos Peter. Cei doi
interlocutori au abordat într-un 
spirit cordial, tovărășesc, proble
me privind lucrările actualei se
siuni și probleme ale dezvoltării 
continue a relațiilor bilaterale din
tre cele două țări.

La prînz, președintele Adunării 
Generale a participat la un dejun 
oferit în cinstea sa de reprezentan
tul permanent la O.N.U. al Olan
dei, I. G. de Beus.

BERLIN 6 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N transmite o declarație a 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R.D. Germane, în legătură cu si
tuația politică creată în Berlinul 
occidental după demisia primaru
lui și senatului vest-berlinez. De
clarația subliniază că, „în intere
sul păcii și securității, europene, 
R.D. Germană, conștientă de răs
punderile sale și in conformitate 
cu drepturile și îndatoririle 
se pronunță 
democratică 
tal și pentru 
dintre R.D. 
occidental".
Externe al R.D. Germane, se arată 
în declarație, protestează energic 
împotriva amestecului politic și e- 
conomic al guvernului vest-german 
în treburile interne ale Berlinului 
occidental. Declarația subliniază în 
încheiere că viitorul Berlinului oc
cidental „rezidă în relații pașnice, 
normale, cu cele două state ger
mane, în primul rînd cu R.D. Ger
mană".

sale, 
pentru o dezvoltare 

a Berlinului occiden- 
normalizarea relațiilor 
Germană și Berlinul 
Ministerul Afacerilor

în primul stadiu, po
trivit părerii sale, ar 
trebui urmărite obiec
tivele de mai jos : a- 
sigurarea unor garan
ții din partea Națiu
nilor Unite pentru 
securitatea tuturor ță
rilor din această re
giune. retragerea tru
pelor izraeliene și li
bertatea de navigație 
prin golful Akaba a 
navelor izraeliene.

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — în 
cuvintarea rostită la Plenara C.C. 
al P.M.U.P. în legătură cu sarcinile 
agriculturii poloneze, Wladyslaw 
Gomulka s-a Ocupat pe larg de 
folosirea deplină a rezervelor exis
tente în agricultură pentru a spori 
cît mai rapid producția de cereale. 
El a relevat rezervele deosebit de 
mari existente în voievodatele Lu
blin, Varșovia, Belostock, unde în 
prezent recolta de cereale este cea 
mai scăzută și a subliniat necesita
tea îmbunătățirii muncii organelor 
de partid și de stat în conducerea 
agriculturii, importanța îmbunătă
țirii îndrumării agrotehnice ,prin 
mai buna repartizare și folosire a 
specialiștilor din agricultură. Vor
bitorul a acordat o atenție deose
bită folosirii cît mai complete a 
fondului funciar existent, îndeosebi 
prin mai buna .utilizare a pămîn- 
turilor unor gospodării țărănești 
lipsite de urmași și slab lucrate.

Problemele ridicate la actuala 
plenară, a spus Wladyslaw Gomul
ka, trebuie examinate in legătură 
cu sarcina lichidării complete a 
importului de cereale, atît de îm
povărător pentru economia noas
tră; Avem posibilități reale pentru 
aceasta. Nu este, de asemenea, 
reală, fără, rezolvarea problemei 
furajelor, cererea privind dezvol
tarea continuă a șeptelului de 
porci. Nu este reală deoarece im
portul de furaje și cereale din 
țările capitaliste trebuie plătit cu 
valută străină. Nu există proble
mă mai urgentă decît lichidarea 
importului de cereale. Fără solu
ționarea acestei probleme, agricul
tura va fi și pe viitor o verigă 
slabă a economiei noastre națio-

nale : cu tot marele progres în a- 
cest domeniu, noi ca și în trecut 
nu am reușit să acoperim necesi
tățile noastre. Posibilități de pro
ducție există și nu ne putem îm
păca cu faptul ca ele să nu fie fo
losite. Sîntem profund convinși că 
drumul pe care mergem, măsurile 
pe care le luăm sînt mijloace pen
tru transformarea socialistă a sa
tului.

J. Lenart despre
sarcini actuale ale
economiei cehoslovace

GUMENNE 6 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la adunarea acti
vului lucrătorilor de partid și din 
domeniul economiei din localitatea 
Gumenne (Slovacia de est), J. Le
nart, președintele guvernului R. S. 
Cehoslovace,' a abordat o serie de 
probleme economice actuale ale 
Cehoslovaciei. El a subliniat că 
dezvoltarea în continuare a eco
nomiei naționale este determinată 
de rezultatele obținute în condu
cerea economică a fiecărui sector 
de activitate. J. Lenart a subliniat 
importanța unei conduceri perfec
ționate și competente și elaborării 
unui sistem de planificare care să 
țină seama de stimulenții econo
mici.

ROBINSONIADE" MODERNE...

Vremea naufragiaților solitari a trecut... Azi Robinsonii moderni, militarii ame
ricani și britanici, își instalează pe insule izolate, in mijlocul oceanelor, nu colibe, ci 
noi baze militare. Caricatura pe care o reproducem din revista „Jeune Afrique’ 
redă sugestiv aceste „robinsoniade" moderne.

agențiile
de
presa

în baza unui acord înche
iat cu autoritățile izraeliene, 
prin intermediul Crucii Roșii Interna
ționale, 700 de egipteni reținuți în re
giunea localității El Arish vor sosi du- 

B minica la El Kantara, pe malul apusean 
al Canalului de Suez.

• 40. 000 muncitori italieni in grevă • Tra
tative economice polono - suedeze • Aplauze

in Anglia pentru ansamblul „Ciocîrlia"

transmit
în semn de protest 

împotriva refuzului pa
tronilor de a încheia un 
nou contract colectiv de 
muncă, care prevadă ma
jorarea salariilor, sistarea conce
dierilor și îmbunătățirea securității 
muncii, 40 000 de lucrători din 
industria de ceramică a Italiei au 
declarat vineri o grevă generală 
de 48 de ore.

Președintele I. B. Tito 
și-a încheiat vizita de șase 
zile în regiunile Like, Kor- 
dun și Bania. cursul vizitei> 
președintele R.S.F. Iugoslavia a avut 
convorbiri cu reprezentanții organelor 
locale cu privire la dezvoltarea în con
tinuare a acestor regiuni și la sarcinile 
actuale ale Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Un acord cu privire la 
schimburile de mărfuri și de 
plăți Pe anu’ 1968 între R. P. Chi
neză și R. D. Vietnam a fost semnat 
la Pekin.

Tratativele dintre delega
țiile guvernamentale ale 
R. D. Germane și R. D. Viet
nam s_au încheiat la' Berlin prin sem
narea unor acorduri care prevăd o spo
rire importantă a schimbului de mărfuri 
între cele două țări în anul 1968 și 
acordarea de către R. D. Germană a 
unui credit comercial și de prestări de 
servicii în perioada 1968—1970.

Joi au sosit la Moscova 
președintele concernului 
italian „Fiat", G. Agneli, și preșe
dintele consiliului de administrație al 
concernului, G. Bono. în cursul zilei de 
vineri, oamenii de afaceri italieni au 
fost primiți de A. Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
cu care au avut o convorbire, precum 
și de Vladimir Kirillin, vicepreședinte 
al guvernului sovietic.

Posibilități de lărgire a 
schimburilor de mărfuri po- 
lono-suedeze în unele ramuri a18 
industriei constructoare de mașini, 
electrotehnice, siderurgice, chimice și 
forestiere au fost evidențiate de tra
tativele duse la Varșovia între o dele
gație suedeză alcătuită din repre
zentanți de vază ai vieții economice 
și conducători ai unor cunoscute fir
me din această țară, și o delegație po
loneză. în cursul vizitei, delegația a 
încheiat o serie de contracte.

Pavilionul României 
la Tîrgul alimentar fi- 
NUGA din Koln a fost vizitat 

de către ministrul agriculturii 
al Republicii Federale a Germa
niei, Herman Hocherl, și de minis
trul pentru colaborare economică, 
Hans Wischnewski. Cu acest pri
lej, Hans Wischnewski a declarat 
că există premise excelente pentru 
a intensifica simțitor colaborarea 
economică dintre România și R. F. 
a Germaniei.

Publicul englez a făcut o primire entuziastă ansam
blului românesc „Ciocîrlia", cu ocazia spectacolelor prezentate în 
orașele Birmingham, Nottingham și Bradford. „La teatryl „Royal", 'veselia ro
mânilor este molipsitoare" — scrie ziarul „Evening Post and News" din Not
tingham. „Ansamblul românesc, scrie „Yorkshire Post", se caracterizează prin- 
tr-o mare varietate a programului prezentat". „Farmec și culoare" — iată ce 
caracterizează spectacolele date de ansamblul „Ciocirlia", remarcă ziarul. „Te
legraph and Argus", din Bradford.
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