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In ziarul de azi

■ Armătura de 
oțel a agricul
turii noastre
■ „Clujana" își 
diversifică 
sortime n te I e

Proiectul Directivelor C.C. al P.C.R.

UN VAST PROGRAM
DE PERFECȚIONARE 4 CONDUCERII 

Șl PLANIFICĂRII ECONOMIEI NA ȚIONALE
Plenara C.C. al'P.C.R. din 5—6 octombrie a. c. 

a dezbătut și aprobat în unanimitate un impor
tant complex de măsuri menite să determine un 
nou și puternic avînt al forțelor de producție, 
să contribuie la ridicarea pe o treaptă nouă, 
calitativ superioară, a întregii economii națio
nale, la o mai largă punere în valoare 
a resurselor materiale și a potențialului uman 
al țării, în vederea progresului continuu al so
cietății noastre socialiste, a dezvoltării ei mul
tilaterale. între aceste măsuri, pe un loc de 
primă însemnătate se înscriu Directivele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român 
cu privire la perfecționarea conducerii și plani
ficării economiei naționale, corespunzător con
dițiilor noii etape de dezvoltare socialistă a 
României, al căror proiect a fost publicat re
cent în presă.

Cetățenii patriei noastre au primit cu viu in
teres acest important document, ale cărei pre
vederi — întemeiate pe indicațiile și hotărîrile 
Congresului al IX-lea al P.C.R. — reflectă grija 
și preocuparea susținută a partidului, a Comite
tului Central, de a elabora și aplica, corespun
zător sarcinilor și cerințelor fiecărei etape a 
dezvoltării noastre socialiste, cele mai potrivite 
forme și metode de organizare șl conducere care 
să asigure o maximă eficiență în valorificarea 
muncii sociale și a bogățiilor naturale ale țării, 
în înfăptuirea obiectivelor fundamentale ale pro
gresului economic și social al întregii țări.

Trăsătura fundamentală a tuturor prevederi
lor înscrise în proiectul de Directive este ca
racterul creator al soluțiilor preconizate — re
zultat al examinării aprofundate și riguros ști
ințifice a fenomenelor și aspectelor noi inter
venite în viața economică a societății noastre 
socialiste — modul în care realitățile concrete 
din viața economică sînt confruntate ou cerin
țele legilor economice obiective, cu necesitățile 
generale ale construcției socialismului. Toate a- 
ceste prevederi se fundamentează trainic pe o 
experiență bogată, acumulată în decursul celor 
două decenii de dezvoltare planificată a econo
miei naționale — experiență ce trebuie conti
nuată pe planuri superioare, în condițiile noii 
etape de dezvoltare socialistă a României ; mă
surile preconizate au oa scop esențial să asigure 
valorificarea mai intensă a. superiorității econo
miei socialiste, a avantajelor planificării socia
liste — evidențiate cu pregnanță de întreaga dez
voltare economică a patriei noastre în anii noii 
orînduiri — să creeze condiții pentru stimularea 
și fructificarea și mai largă a priceperii, expe
rienței și a nesecatei inițiative creatoare a con
structorilor socialismului d>n patria noastră.

Măsurile înscrise în proiectul de Directive, ca 
și cele adoptate în ultimii doi ani pe baza hotă- 
rîrilor Congresului al IX-lea, se încadrează în 
mod organic în concepția unitară a partidului 
nostru cu privire la principiile călăuzitoare în 
domeniu] planificării, organizării și conducerii 
activității economice, concepție care subordonea
ză formele și metodele de conducere planificată 
a economiei cerințelor asigurării unei înalte efi
ciente în producția materială — factorul hotărî- 
tor al sporirii avuției naționale, al ridicării bună
stării poporului? Forță conducătoare a întregii na
țiuni pe calea progresului și civilizației socia
liste — partidul nostru perfecționează continuu 
întregul sistem de organizare, conducere și pla
nificare a economiei, pentru a asigura creșterea 
continuă a acumulărilor socialiste — condiție esen
țială a dezvoltării în ritmuri înalte a întregii eco
nomii, a fundamentării sănătoase și sigure a 
înaintării României pe calea deșăvîrșirii con
strucției socialiste, a ridicării nivelului de trai, 
materia) și spiritual, al poporului

(Continuare în pag- a IJI-a)

lașul este orașul cu 
multe chipuri, cu mul
te fațete, oraș proteic, 
cu clădiri așezate una 
mai sus decît cealaltă, 
cu insule de verdeață 
împresUrînd albele 
stinci ale turnurilor. 
Multe edificii sînt ex
presii vii ale istoriei, 
ale trecutului de gîndi- 
re și artă. în Arcade, 
firide și lespezi, arhi
tectul G. M. Cantacuzi- 
no scria : „Din lașul de 
altădată a rămas esen
țialul : o structură la
tină a gîndului româ
nesc. o temă gata de a 
lua orice dezvoltare 
măiastră, un potențial 
imens de energie și i- 
maglnație. un templu 
al gîndului și al artei 
noastre" Aici întâl
nim turnul aproape 
florentin al Goliei. pi
laștri in stil clasic.

> bolti și acoperișuri cu 
caracter bizantin, dar 
ceea ce este mai im
portant pentru ar- 
hitectii de astăzi, ele- 
men> desăvîrșite de 
ar+ă moldovenească-

în orașul în care 
domni ca Vasile Lupu, 
după spusa cronicaru
lui, au ridicat edificii

Expresie a gîndirii vii, 
creatoare a partidului

Ing. Adalbert BULARCA
director tehnic ol uzinei „23 August" București

Măsurile preconizate 
în proiectul de Direc
tive ale C.C. al P.C.R. 
cu privire la perfecțio
narea conducerii și 
planificării economiei 
naționale, corespunzător 
noii etape de dezvol
tare socialistă a Ro
mâniei, prezintă o de
osebită însemnătate 
practică pentru ridi
carea la un nivel su
perior a întregii activi
tăți economice — con
diție esențială a înfăp
tuirii obiectivelor de- 
săvîrșlril construcției 
socialiste. Ele își au 
izvorul în cunoașterea 
aprofundată a cerințe
lor de progres ale eco
nomiei, a fenomenelor 
si tendințelor noi șl 
demonstrează spiritul 
înnoitor și capacitatea 
creatoare a conducerii 
partidului nostru comu
nist în dirijarea întregii 
vieți economice, sociale 
și politice a țării.

încă de la prima lec
tură rămîi impresio
nat de adîncimea a- 
nalizei, de amploarea 
și profunzimea exami
nării principalelor pro
bleme ale vieții noastre 
economice. Abordarea 
unor asemenea aspecte 
ca problemele funda
mentale ale organizării 
si conducerii activității 
ecopomiel, organizării 
Științifice a producției 
și a muncii, perfecțio
nării planificării, a sis

temului de aprovizio
nare șl desfacere, a 
modalităților de finan
țare și creditare a 
producției și investiții
lor, a sistemului de 
preturi și de co
interesate materială, 
reflectă caracterul cu
prinzător al proiectului 
de Directive. în mod 
justificat, fenomenele 
vieții economice sînt 
privite ea un tot uni
tar.

Firește, participarea 
la dezbaterea publică, 
contribuția la cristali
zarea soluțiilor preconi
zate, presupun o anali
ză temeinică a docu
mentului. Dar chiar de 
la prima lectură do- 
bîndeștl convingerea că 
direcțiile trasate dau 
răspuns unor probleme 
ce s-au conturat tot 
mai stringent în actua
la etapă.

Ca unul care lucrez 
de multi ani în condu
cerea unor unități In
dustriale, apreciez în 
mod deosebit măsurile 
care se preconizează în 
vederea îmbunătățirii 
formelor organizatorice 
și a metodelor de con
ducere în industrie. Așa 
cum se precizează în 
proiectul de Directive, 
acordarea de atribuții 
mai largi întreprinde
rilor în organizarea și 
dirijarea activității lor. 
în realizarea sarcinilor 
ce le revin din planul

de stat, reprezintă o 
cerință primordială a 
perfecționării conduce
rii si planificării e- 
conomiei. Mobilitatea 
sporită și autonomia 
funcțională în înde
plinirea sarcinilor în
credințate fabricilor 
și uzinelor vor mări 
inițiativa și răspun
derea cadrelor tehnice 
și economice, ale în
tregului colectiv în 
rezolvarea problemelor 
esențiale ale activității 
productive.

Viața a demonstrat 
că metodele și formele 
de conducere șl plani
ficare nu sînt imuabi
le, cl trebuie perma
nent îmbunătățite șl a- 
daptate complexității 
tot mal mari a proce
selor economice. Spiri
tul în care partidul 
nostru a conceput ela
borarea măsurilor pen
tru perfecționarea con
ducerii și planificării 
economiei naționale — 
care acum sînt supuse 
dezbaterii publice, ur- 
mînd apoi să fie pre
zentate spre analiză și 
aprobare înaltului for 
de partid — Conferin
ța Națională — dove
dește seriozitatea cu 
care el abordează a- 
ceste probleme și con
stituie încă o mărturie 
a adîncirii democratis
mului societății noas
tre.

Știința - factor 
dinamizator al 

progresului 
societății

prof. univ. Edmond NICOLAU

0 aprofundată analiză i 
a problemelor vitale ale 

dezvoltării economice rapide
Petre BĂNĂȚEANU

economist în Ministerul Industriei Chimice

Document de importanță majoră pentru dezvol
tarea viitoare a țării noastre, proiectul referitor la 
Directivele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român cu privire la perfecționarea condu
cerii și planificării economiei naționale se impune 
atlt prin profunzimea analizei pe care o cuprinde, 
cît și prin temeinicia aoluțlilor pe care le preco
nizează pentru organizarea și conducerea în viitor a 
activității economice. întregul conținut al proiec
tului Directivelor vine să confirme o dată mai 
mult caracterul științific al politicii partidului 
nostru, întemeiata pe studierea temeinică a 
realităților țării, a legilor obiective ale 
progresului economic și social. Tocmai în 
faptul că răspund unor nevoi reale ale dezvoltării 
economiei noastre naționale în actuala etapă a 
construcției socialiste și oferă soluții cerute de 

,viață constă forța și eficienta măsurilor inițiate de 
partid.

Am studiat cu atenție acest document, oprindu-mă 
— în virtutea a înseși preocupărilor mele — asu
pra ideilor cuprinse în importantul capitol privind 
cercetarea științifică. întreg acest capitol reflectă 
atenția cu totul deosebită pe care partidul șl statul 
nostru o acordă științei, factor hotărîtor al creșterii 
economice, al progresului multilateral al României 
socialiste. Pe drept cuvînt se arată în acest docu
ment că prin rolul considerabil, hotărîtor chiar pe 
care-1 are în progresul economiei naționale, prin 
profundele implicații asupra tuturor ramurilor 
activității productive, cercetarea tehnico-științifică 
se integrează în procesul de ansamblu al reproduc
ției sociale, ca una dintre cele mai importante faze 
ale acestuia, se încorporează tot mai mult în însăși 
producția materială. Or, măsurile preconizate în 
proiectul de Directive creează tocmai condițiile fa
vorabile unei atari conlucrări fructuoase a științei 
cu producția, în vederea soluționării complexelor 
cerințe ale etapei actuale și ale viitorului.

Din prevederile proiectului se desprinde cu 
putere grija partidului pentru a valorifica Ia un 
nivel superior una din cele mai prețioase rezerve 
a patriei noastre — fondul de „inteligență știin
țifică".

îmi exprim convingerea că proiectul de Direc
tive va acționa ca un puternic factor dinamizator 
atît al economiei naționale, cît și al științei românești.

Cu deosebit interes am luat cu
noștință de proiectul de Directive al 
C.C. al P.C.R. cu privire la perfec
ționarea conducerii și planificării e- 
conomiei naționale, dezbătut și a- 
probat de recenta plenară. Personal, 
apreciez acest document al partidu
lui nostru ca fiind de o însemnătate 
covârșitoare pentru asigurarea unui 
cadru propice dezvoltării și mai pu
ternice a forțelor de producție ale ță
rii. intr-un cuvânt, pentru progresul

multilateral al întregii noastre socie
tăți.

Noile măsuri preconizate în pro
iectul de Directive se înscriu orga
nic în contextul general al acțiuni
lor inițiate de partid și guvern de la 
Congresul al IX-lea încoace, consti
tuind o nouă pârghie de ridicare a 
întregii activități economice pe o 
treaptă calitativ superioară. Ele pun 
în lumină, odată mai mult spiritul

In Editura politică 
au apărut 

Directivele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român cu pri
vire la perfecționarea conducerii 
și planificării economiei naționale 
corespunzător condițiilor noii eta
pe de dezvoltare socialistă a Ro
mâniei.

PROIECT
128 p. 2,75 lei

BROȘURA A FOST EDITATA 
INTR-UN TIRAJ DE MASA

(Continuare în pag. a III-a)

demne d.e o împără
ție, în orașul în care 
fiecare pas duce spre 
un monument, era fi
resc ca „drepturile 
specificului" să cape
te o pondere deosebită.

Un colectiv alcătuit 
nu numai din arhitecți

șe, panorame. Ar
tiștii plastici au lucrat 
direct, au pus mina la 
construcția mozaicu
rilor și panourilor de
corative în fațade si 
interioare, au realizat 
basoreliefuri, ca cel 
de la Casa tineretului.

S-au realizat lu
cruri demne de a fi 
menționate și în zona 
industrială Ea înmă
nunchează principii 
moderne, în același te
ritoriu restrîns. con- 
centrînd activitățile 
de producție în mod

acesta s-au făcut lu
crări pentru sistemati
zarea întregului bazin 
hidrografic, construin- 
du-se cinei baraje de 
reținere a apelor în 
cazuri de viituri. Prin 
crearea platformei in
dustriale. orașul vechi.

tuturor forțelor orașu
lui în reliefarea și con
tinuarea liniilor tradi
ționale, în definirea și 
aplicarea creatoare a 
elementelor specifice, 
apare azi cu multe fa
țade moderne și origi
nale. întinzîndu-se a-

Dinamică ieșeană
ci și din profesori, din 
artiști plastici, din is
torici și muzeografi 
au utilizat elemente 
din stampe, pentru 
a ne înfățișa case
le vechi, palatele de 
odinioară mult apre
ciate de călătorii vre
mii. Alții au adus 
desene făcute de ei, 
motive decorative. 
S-au realizat plan-

Precizarea notei spe
cifice a lașului, de
terminarea acelor ele
mente tradiționale ca
re pot fi utilizate în 
construcțiile modeme 
au avut drept efect a- 
pariția unor edificii 
cu sporită valoare es
tetică, cu note parti
culare, originale, bine 
armonizate în cadrul 
actual.

Traian FILIP

inteligent și econo
mic : căile de trans
port feroviar și ru
tier, termoficare, ca
nalizare. alimentare cu 
apă, legătura cu ve
chiul oraș. Cu prilejul

fără să rămînă Izolat, 
fără să fie alterat de 
prezenta coșurilor de 
fum si a turnurilor de 
răcire, rămîne în ca
drul lui pitoresc si li
niștit, demn de a-și 
prezenta ca și pînă a- 
cum, în toată splen
doarea lor, vechile e- 
dificii.

Noul cartier Tătă- 
rași, grația atragerii

semenea unor ramifi
cații, cartierele mo
derne sînt salbe exte
rioare, iar zona indus
trială se ivește ca în 
cuprinsul unui amfi
teatru, putînd fi con
templată de pe pro- 
montorii, din portalul 
teatrului de vară, după 
ce Palatul Culturii ră
mîne în urmă, încheind 
într-o paranteză cor

nișa dintre uzine și 
Copou, cu medalioa
nele superbe ale Cetă- 
țuei și (Salatei pe dea
lurile mărginașe. O- 
rasul se extinde, cuce
rește natura din preaj
mă, locurile pitorești 
de la Repedea, Breazu, 
Cetățuia și Galata, de
oarece specificul lașu
lui îl realizează și an
samblul vegetal, relie
ful din preajmă.

Fabrica de antibioti
ce. Trecem prin labo
ratoarele fabricii. Pri
vim agitatorii rotativi 
în care vibrează fla- 
coanele cu mediul de 
cultură însămânțat. 
Domenii ale microcos
mosului.

La „baza fabricii" 
în laboratoarele unde 
secretele succeselor se 
explică nu numai prin 
nivelul de cunoștințe, 
ci și prin voință, tena
citate și perseverentă, 
trei laborante lucrea
ză într-o strînsă co
laborare : Georgeta A- 
lupei, șefa serviciului. 
Carmen Cojocaru și 
Giovana Agape. Ele

(Continuare 
tn pag. a n-a)

Complexul de cracare catalitică din cadrul Rafinăriei Brazi, complet auto
matizat Foto : Gh. Vlnțilă

PRIMIRI LA PRIȘIDINIELE
CONSILIULUI DL MINIȘTRI

Ambasadorul Indiei
Președintele Consiliului de Miniș

tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a primit 
luni în audiență de prezentare pe 
ambasadorul extraordinar și pleni-

Ministrul
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni la amiază pe Eliezer

potențiar al Indiei la București, 
Amrik Singh Mehta.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a par
ticipat Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Izraelului
Doron, trimii extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Izraelulbi 
la București, la cererea aoeetula.

(Agerpres)

Sosirea tovarășului Lelio Basso, 
președintele Partidului Socialist Italian 

al Unității Proletare (P.S.I.U.P.)
Luni seara a sosit în Capitală 

tovarășul Lelio Basso, președinte
le Partidului Socialist Italian al 
Unității Proletare (P.S.I.U.P.), care 
va face o vizită în țara noastră, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

La sosire pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de to

varășii Paul Niculescu-Mlzil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., An
drei Ștefan, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

(Agerpres)

Zilele culturii

1917

sovietice

B

In cinstea semicentenarului Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie, ieri au început în tara noas
tră „Zilele culturii sovietice". Cu 
acest prilej, publicul românesc va 
avea posibilitatea să cunoască noi 
realizări valoroase ale literaturii,' 
teatrului, cinematografiei, muzicii 
sovietice, să admire măiestria 
unor exponent! de prestigiu ai ar
tei poporului prieten. Un șir de 
expoziții care s-au deschis sau se 
vor deschide în aceste zile înfă
țișează aspecte revelatoare 
viefii spirituale și ale creației 
fistice din U.R.S.S.

Manifestările programate tn ca- 
soviefice" 

lumină caracterul 
născute sub sem- 
din Octombrie, 

umaniste care o 
scot de sub tipar 
de traduceri din

ale 
ar-

drul „Zilelor culturii 
pun tnfr-o vie 
militant al artei 
nul Revoluției 
ideile profund 
animă. Editurile 
un mare număr 
literatura sovietică. In aceste zile, 
bibliotecile noastre se vor îmbo
găți cu noi volume din Operele 
marelui Lenin, care au deschis 
omenirii zări noi. Pe standurile li
brăriilor apar lucrări beletristice 
ale unora dintre scriitorii devenifi 
clasici ai epocii sovietice (Gorki, 
Maiakovski, Vișnevskl, Ehrenburg),

precum și scrieri ale ultimi
lor ani, oglindind multilateral efor
turile și preocupările actuale ale 
constructorilor comunismului. „De
cada cărții sovietice", organizată 
la Librăria universală din Bucu
rești, va constitui pentru cititori o 
interesantă și variată trecere în re
vistă a unui univers vast de gln- 
dire și de creafie.

Cinematografia sovietică, apre
ciată și iubită de spectatorii din 
tara noastră, va fi amplu repre
zentată pe ecrane. în cadrul tra
diționalului Festival al filmu
lui deschis ieri, ne vom re- 
întilni cu personalități proemi
nente ale celei de-a 7-a arte. 
Regizori ca Mark Donskoi sau Al. 
Ptușko, actori ca Elena Fadeeva, 
Mihail Kuznefov, Lev Sverdlin, Mi
hail Jarov ș.a., alături de tineri 
cineaști de mare talent, figurează 
pe genericele celor 7 filme care 
vor fi prezentate în premieră la 
București, Bacău și Craiova : „Ini
mă de mamă", „Salvele Aurorei", 
„Răzbunătorii", „Republica Skid", 
„Zosia”, „Sora cea mare", și „Po
vestea farului Saltan”. Expoz’fia 
„Filmul sovietic — 1917—1967", 
organizată în holul cinematogra
fului „Republica” din București, 
evocă drumul deschis de ino
vatori ca Eisenstein, Pudovkin, 
Dovjenko și ilustrat prin capodo
pere devenite celebre în întreaga 
lume. Pentru pasionafii artei filmu
lui, Cinemateca bucureșteană a 
pregătit o selecfie din faimoasele 
pelicule care au jalonat acest

(Continuare tn pag. a IV-a)
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"faptul] 
'divers! 
1-----------| Avarul1
I Numele acestui om hapsîn este

Vasile Zurz din Baia Mare (str. Va- . 
Ilea Cerbului). Vrind să-și păzească

(sigur I) grădina cu porumb și-a | 
pus în practică o idee diabolică : a .

I făcut legături electrice la gardul de
fier al grădinii, sub o tensiune de

220 volfi. Un copilaș de 6 ani, din I vecini, care a pus mina pe gard,
s-a electrocutat grav (arsuri de gra
dul II la ambele mîini). Cu greu 

Iși-a recăpătat cunoștinfa. Tratamen- ■
tul continuă. In paralel, s-a deschis I 
anchetă penală împotriva acestui 
om primitiv care, pentru trei știu- 

Ilefi, este în stare să omoare un 
copil I

| In atenția
I legiuitorului II
IVînzarea „în rate" a mărfurilor I 

s-a extins considerabil. Ce facem 
însă cu persoanele care, după ce I

I cumpără în rate, părăsesc inten- I 
tionat (nu prin transfer) întreprin- • 
derea și se angajează la alta, să

I li se piardă urma ? Putem împo
văra militia cu urmărirea lor ? Și ■

I dacă nu — cine trebuie totuși I 
I s-o facă ? Și cum ? O singură în- I 

treprindere, dintr-un singur oraș ■ 
I — I.C.S. Metalo-Chimice Oradea I 
I — nu poate încasa de la acest

soi de datornici fugari aproape I 
I 30 000 lei. Nu sînt de găsit. Fiind ■ 
I vorba de banii statului, publicăm

numele unora care datorează între I 
I 1 000 și 4 000 lei : Paul Vasiliu, i 
| născut la 1 aprilie 1940 în Iași ;

Petru Pidvisinschi, 29 mai 1926 în I 
I Petroșeni ; Alexandrina Florescu, ■ 
| 1 februarie 1925 în București ;

loan Giurge, născut în satul Co- I 
I hani-Oradea ; Viorel Cistelecan, 4 ■
i septembrie 1939 în Cluj ; Vasile

Berendea, 12 mai 1946 în Cor- I 
I basca-Adjud ; Radu Simion, 18 iu- • 
I lie 1945 în Mangalia ; loan Mihuț,

16 ianuarie 1931 în Vinterea-Sa- 
I lonta. ■

Albinele
I Gheorghiței I
I Un roi de albine s-a aciuat, 

nu se știe cum, în grajdul • 
Gheorghiței Andrei din satul | 

| Nicorești (Tg. Ocna). Femeia 
I lipea cu lut prin grajd și al- I 
1 binele nu-i dădeau pace. Ce i 

s-a gindit ea : ..Să le alung cu I 
cenușă 1“ A luat, din sobă, un I 
făraș cu cenușă (din neatenție t 

i și jar) aruncînd-o peste vies
par. Apoi și-a văzut de treabă. I 
N-a trecut însă mult și femeia ■ 
a început să țipe. Luase foc 

i grajdul. Pompierii sosiți în I 
I grabă au salvat... casele înveci- ■ 

nate. Gheorghita a alungat al
binele, în schimb a rămas fără I 
grajd și fără fîn. A zvîrlit un ■ 
pumn de cenușă și acum are 
un morman. I

Orarul

Fisuri în
„LANTUL“ FRIGORIFIC

Sînt bune afumăturile de carne ; 
bune sînt, de asemenea, conservele 
de pește, de legume ; delicioase — 
dulcețurile, gemurile sau compotu
rile de fructe. Dar orice s-ar spune, 
carnea, peștele, legumele, fructele 
sînt mult mai apreciate în stare 
proaspătă. Dar cum le poți avea în 
starea lor inițială în toate anotim
purile ? Si nu este deloc lipsit de 
importantă ca acest lucru să fie cît 
mai economic și pentru producător 
și pentru consumator.

Pretutindeni în lume, frigul este 
considerat astăzi mijlocul cel mai 
modern de conservare a produselor 
alimentare.

Amploarea pe care industria fri
gului a luat-o în ultimii ani este 
justificată de avantajele ei econo
mice. Este ușor de înțeles, de exem
plu, ce eforturi financiare ar trebui 
făcute pentru ca statul să asigure 
rezervi de anumite produse alimen
tare perisabile la același preț în se
zoane diferite, dacă n-ar exista po
sibilități de congelare și refrigerare 
a acestora.

Se pune următoarea întrebare : co
respund întotdeauna și peste tot 
produsele conservate prin frig exi
gentelor consumatorului ?

— Calitativ — ni s-a spus la Mi
nisterul Industriei Alimentare — se 
poate spune ea antrepozitele noas
tre frigorifice au făcut un mare 
pas înainte. Un „clasament" din a- 
cest punct de vedere al acestora ar 
arăta astfel : Bucureștiul și Aradul, 
pe primul loc, toate celelalte, cam 
la egalitate (!)

— Ne bucură că „lanțul frigorific" 
se întărește mereu — și-au spus pă
rerea și reprezentanți ai comerțului. 
Ce reproșăm noi industriei este că 
nu extinde și mai mult capacitățile 
actuale de conservare prin frig.

Cum era și firesc, am căutat să 
aflăm și părerea consumatorilor, „De 
multe ori. calitatea congelării lasă 
de dorit — ne-au spus multi dintre 
cei întrebați. Uneori trebuie să iei 
o carne cu aspect urît, cu o culoare 
dubioasă. Alteori ai surpriza să vezi 
că legumele congelate pentru ghiveci 
nu fierb nici în 3 ore. Cît privește 
fructele, mare parte dintre ele își 
pierd principalele însușiri de gust, 
de miros și aspect". Tinînd seama că 
în ultimă instanță părerea consu
matorului cîntărește cel mai. greu în 
balanță, am urmărit pe „filieră" 
cauzele care fac ca unele produse 
să nu corespundă exigențelor lui.

Investigațiile făcute ne-au condus 
către o primă constatare : multe din 
deficiente pornesc chiar de la felul 
în care e pregătită materia primă 
pentru congelare. „E aptă operației 
de congelare numai carnea proas-, 
pătă, primită de la I.R.I.C.-uri la o 
temperatură de + 5°C“ — prescrie 
STAS-ul. Dar așa intră carnea la 
antrepozitele frigorifice ?

Tg. Mureș... La rampa I.I.S. An
trepozitul frigorific se descarcă două 
mașini abia sosite de la abator. „Să 
vă demonstrăm — ne spune tov. 
Lazăr Crăciun, inginerul șef . al . în
treprinderii. Infigînd termometrul 
intr-o pulpă de porc, mercurul’urcă' 
vertiginos : 5, 10, 15, 22... + 31° C.
70—80 la sută din carne așa vine".

„Antrefrig"-Buc.urești. Frunzărim 
notele de recepție ale mărfii sosite 
în cursul lunii septembrie, în majo
ritatea ei de la I.R.I.C.-București. 
Nici nu-ți vine să crezi ! Din 400 de 
astfel de note, numai... două con-

semnează că marfa primită .s-a înca
drat în prevederile STAS-ului. Res
tul de 398 ? Intre 10—28° C.

Cum se explică asemenea încăl
cări ale normelor stabilite ? Si 
I.R.I.C.-urile și antrepozitele frigori
fice aparțin aceluiași minister 
(M.I.A.). Cînd I.R.I.C.-urile se plîng 
că nu au condiții să asigure +5° C 
mărfii expediate antrepozitelor, mi
nisterul, în loc să ia măsurile ce se 
impun, mijlocește o înțelegere „ofi
cială" cu antrepozitele să. primească 
și carne, nu la 5° C cît arată 
STAS-ul, ci la 9° C. Ba închide ochii 
chiar cînd carnea are peste 20° C. 
Această îngăduință, devenită practi
că curentă la Direcția generală a in
dustriei cărnii și frigului, dă naștere 
la situații și mai grave. Din negli
jenta I.R.I.C. Suceava, jumătate din 
carnea expediată în 12 vagoane pe 
data de 1 septembrie a. c. a ajuns 
la I.R.I.C. București alterată ; cu 
alte vagoane de carne (încărcate în 
zilele de 12 și 14 septembrie) sosite 
de la I.R.I.C. Oradea s-a întîmplat 
același lucru : I.R.I.C. Ploiești tri
mite și el antrepozitelor materie pri
mă necorespunzătoare. Asemenea 
exemple arată că trebuie să se re
nunțe de către minister la controlul 
superficial, să se treacă la sancțio
narea celor care, neluînd măsuri de 
prevedere, pricinuiesc pagube avu
tului obștesc sau fac ca produsele 
să nu întrunească condițiile de cali
tate cerute.

De cea mai mare importanță pen
tru o bună conservare prin frig a 
produselor alimentare este respecta
rea temperaturilor prescrise de con
gelare și refrigerare în tunele și 
dulapuri frigorifice, ca și a tempe
raturilor din depozite. Și altceva : 
cu cît procesul de congelare e mai 
rapid — spun specialiștii — cu atît 
cristalele de gheață din produs sint 
mai mici și nu se deteriorează 
structura produsului. Din jurnalele 
de bord ale uzinelor frigorifice vi
zitate am putut constata însă că — 
cu unele excepții în anumite peri
oade — nici unul din antrepozitele 
frigorifice din țară nu respectă tem
peraturile prescrise nici la congelare . 
și refrigerare, nici în camerele de 
depozitare. Utilajele sînt încărcate 
cu mult peste capacitatea proiectată, 
ceea ce face ca congelatoarele să 
nu poată fi exploatate în condiții 
optime. In timpul depozitării, din 
cauză că nu sînt luate unele mă- 

. suri elementare (perdele de aer, ba- 
tanți de cauciuc) se înregistrează 
mari variații de temperatură.

La astfel de situații se ajunge și 
ca urmare a unei repartizări defec
tuoase a sarcinilor pe unități. Din- 
tr-o situație existentă la direcția ge
nerală de resort din M.I.A. rezultă 
că în timp ce coeficientul de utili
zare a capacităților de congelare a 
5 antrepozite — Bacău, Cluj, Iași 
ș. a — este între 112 și 135 la sută,la 
alte 5 acest coeficient este 85 și 98 
la sută.

Se știe că congelarea trebuie fă
cută Iț temperaturi cît mai scăzute. 
Investițiile făcute în acest sector 
permit coborîrea congelării cu mult 
sub —20° C. Dar instrucțiunile mir 
nisterului, întocmite cu 11 ani în 
urmă, admit numai —9° C.

în bună parte calitatea congelării 
si refrigerării e afectată și de greu
tatea cu r care este introdus noul în 
producție. Consumatorii . reproșează,

de multe ori că păsările refrigerate 
n-au o culoare... frumoasă. E adevă
rat. Aceasta este rezultatul faptu
lui că refrigerarea prin imersie, în 
apă răcită artificial, se practică tot 
manual și acum, (excepție făcînd 
doar abatorul de păsări de la Brăila) 
ceea ce duce la absorbția unei can
tități prea mari de apă. Instalația 
automată desținată acestui scop e și 
astăzi în curs de omologare la 
Odorhei.

„Fructele congelate sînt lipite în
tre ele, par un singur bloc de ghea
ță" — reclamă de asemenea consu
matorii. Nu se poate înlătura acest 
neajuns ? Se poate ! în multe țări 
se folosește cu rezultate bune me
toda congelării „bob cu bob", în 
strat fluidizat. O instalație de acest 
fel a fost adusă și la noi în țară. 
Dar „abia în 1968 va putea produ
ce" — ni s-a spus la M.I.A. Aceas
ta din cauză că se montează cu mare 
încetineală și de fapt... sezonul de 
congelare a fructelor a trecut.

De la antrepozite, produsele con
gelate porne’sc în ultima lor călăto
rie : spre 
lor acolo, 
vînzători de la halele din Piața 
„Unirii" din Capitală : „Oricite efor
turi s-ar depune și oricît de bine ar 
merge congelarea, de la antrepozite 
pînă la cumpărător produsul își 
pierde din calitățile avute din cauză 
că se rupe „lanțul frigorific". Trans
portul cărnii din antrepozite la ma
gazine nu se face .conform instruc
țiunilor („în mașini izoterme, agă
țate la cui"), ci claie peste grămadă, 
„în vrac" : în majoritatea magazine
lor această carne găsește doar o 
tejghea. Mai peste tot vitrinele fri
gorifice sînt... calde, iar dulapurile 
frigorifice de obicei improvizate sau 
neîncăpătoare. Lăsată mai mult „la 
aer", carnea se înnegrește și omul 
nu mai are chef s-o cumpere. De 
ce nu se efectuează centralizat ope
rația de decongelare, înainte ca pro
dusele să fie puse în vînzare ?

— Noî nu putem face deocamdată 
decît decongelări de calitate slabă — 
ni s-a spus la M.I.A. S-a încercat 
acest lucru cu 11 ani în urmă, în- 
tr-un tunel la Obor. Carnea lăsa 
însă mult suc și problema a fost a- 
bandonată.

Industriei nu-i reușesc de 11 
experimentele, comerțul găsește 
coperire" : „n-avem dulapuri și 
trine frigorifice suficiente". Ce 
consumatorii în această situație ? Se 
descurcă cum pot și cum scriu... in
strucțiunile : „decongelarea cărnii 
trebuie făcută cît mai lent", „legu
mele congelate sînt bune atunci cînd 
sînt aruncate în apă clocotită". ,

— Aceste practici — ne spunea 
dr. Arcașin din cadrul Inspectora
tului general de stat pentru contro
lul calității mărfurilor — sînt inad
misibile Probleme ca refrigerarea 
prealabilă a cărnii destinată depo
zitelor frigorifice încă din abatoare, 
înzestrarea acestora cu mijloacele 
de» transport dotate cu instalații me
canice de produs frig, introducerea 
aerului condiționat în toate halele 
de lucru ale antrepozitelor, respec
tarea cu cea mai mare strictețe a 
proceselor tehnologice stabilite, ca și 
introducerea cît mai curind a siste
melor moderne practicate în conge
larea și refrigerarea cărnii, legume
lor. fructelor — in general „suda-

magazine. Care-i soarta 
ne-au relatat mai multi

ani 
„a- 
vi- 
fac

accidentelor
Cînd, în ce ore din el se pe

trec cele mai multe accidente ? 
Din statistică (s-a luat în calcul 
numărul total de accidente pe 
primul semestru. consemnat 
faptic pe ore) desprindem urmă
torul orar a) accidentelor ru
tiere în Capitală și în tară :

0—1 = 21
1—2 = 16
2— 3 - 16
3— 4-11
4— 5 - 12
5— 6 - 35
6— 7 - 85
7— 8 - 82
8— 9 - 93
9— 10= 91

19—11= 103
11—12= 97

12— 13 - 102
13— 14 ” 125
14— 15 = 112
15— 16 = 134
16— 17 = 129
17— 18 = 149
18— 19 = 154
19— 20 - 138
20— 21 = 101
21—22 = 81
22—23 = 58
28—24 = 39

Fugarul
Era tractorist la S.M.T. Ro

man. Deunăzi, Grigore Petraru 
a lăsat tractorul (cu motorul în 
funcțiune) pe o pantă pronun
țat înclinată și a plecat să-și 
vadă de alte treburi. Din cauza 
trepidațti.lor, tractorul a porni
t-o la vale S-a făcut zob in 
albia unui piriu. Pagubele : 
22 750 lei Văzindu-și „opera", 
tractoristul a dat bir cu fugi
ta. Organele de anchetă îl 
caută. Unde s-a angajat ?

Inferiorul noului 
magazin universal 
din cartierul Nord- 

Ploiești

Foto : R. Costin

(Urmare din pag. I)

Fără 
subînțeles!

Cazimlra Peleei din Vășeăuti 
(Rădăuți) a expediat din gara 
Vicșani (pe adresa C. Tran
dafir, str. Antonini 4 Tr. Se
verin) o cușcă cu găini (bule
tin mesagerie nr. 41). A sosit 
cu o zi întîrziere — exact 
cînd expeditoarea descindea și 
ea. cu același tren, la Tr. Seve
rin Nu mică i-a fost mirarea 
cînd in locul uneia dintre găini
le mari, albe, (marcate !) de 4 
kg. a găsit o... puicuță. Cum o fi 
ajuns .Albișoara" de la 4 kg la 
500 grame ? Nu știm dacă ..so
țul" pintenat. și el în cușcă, n-a 
schimbat-o intre timp pe o... 
puiculită. după obiceiul altor 
cocoși. Oricum. întîmplarea e 
găinărie curată !

Rubrică redactată de s
Stefan ZIDARITA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

știu că o nouă tulpină 
de penicilină produce 
cu 10 la sută în plus 
antibiotic pe scară in
dustrială. Tratarea cu 
izotopi. verificările, 
trierile de luni de zile 
în laborator și în sta
ția pilot, cercetarea a 
sute și sute de mutanți 
pretind celor ce lu
crează aici un spirit de 
exigentă continuu, a- 
tenție. eforturi.

O uzină în care ne
liniștea creatoare, exi
genta, emulația și do
rința de autodepăsire 
au înregistrat aspecte 
dintre cele mai intere
sante este Uzina meta
lurgică Iași. Aici ni se 
pun în față nu mai pu
țin de șaizeci de studii 
pentru organizarea 
științifică a producției, 
pentru soluții de ren
tabilizare, pentru ac
celerarea unor procese 
de fabricație. în cursul 
acestui an. uzina meta
lurgică ieșeană, care a 
avut de înfruntat toa
te greutățile începutu
lui. și-a propus renta
bilizarea tuturor sorti
mentelor.

Ca o uzină să prindă 
viată nu este suficient 
proiectul. Nu e de a- 
juns să vezi edificiul 
construit și utilajele 
montate. Organizarea 
producției, procesul 
tehnologic hotărăsc va
loarea a ceea ce ne-am 
obișnuit' să numim 
creație. N-a fost nici 
simplu, nici lesne ca 
dintr-un bun început 
colectivul uzinei meta

rea" tuturor fisurilor atît de vizibile 
astăzi în „lanțul frigorific" — ar tre
bui să stea pe primul plan în fața 
industriei alimentare și a comer
țului.

Propunerile acestea nu epuizează, 
evident, șirul măsurilor ce trebuie 
să fie luate de către Ministerul In
dustriei Alimentare și Ministerul 
Comerțului Interior. Zecile și sutele 
de mii de cumpărători așteaptă să 
găsească în magazine produse ali
mentare ireproșabil conservate prin 
frig, de calitate mult mai bună.

Nicolas BRUJAN în Delta Dunării Foto : Agerpree

De ce sint rupți de spital 
medicii din policlinici?

0 ROTAȚIE 
DE UTILITATE 
Îndoielnică

In articolul publicat 
în .ziarul . „Scînteia" din 
20.V.1967 intitulat „De ce 
sînt rupți de spital medicii 
din policlinici" — 3 colegi 
din Arad fac propuneri 
pentru înlăturarea unei „a- 
nomalii" în organizarea re
țelei sanitare.

Pornind de la ideea că 
un medic, nu poate avea 
două locuri- de muncă nici 
chiar prin sistemul rotației, 
considerăm de la bun înce
put că actuala formulă or
ganizatorică nu poate fi a- 
preciată ca o anomalie.

Nu credem că policlinica 
poate fi, considerată „o a- 
nexă independentă a spita
lului." cum afirmă autorii 
articolului citat, ci din con
tra, socotim că este o uni
tate sanitară cu atribuții 
precise și importante în a- 
sistența populației, care o- 
feră medicilor o gamă va
riată de posibilități de rea
lizare pe linie profesională.

Nu credem că se poate 
vorbi — ca în articolul sus
menționat — de - „stoparea 
în dezvoltarea tehnico-știin- 
țifică, demobilizare științi
fică, blazare-prin sentimen
tul de ratare" 
din policlinici. Pe criteriul 
„sentimentului de 
s-ar putea să se ceară în 
viitor o rotație în clinici. 
Se știe că există multi me
dici care se socotesc „ra
tați" fiindcă nu lucrează la 
catedre. în timp ce alții. în 
circumscripții rurale, poli
clinici, spitale raionale sau 
regionale, muncesc cu rîvnă 
pentru a-si aduce contribu
ția la dezvoltarea medicinii 
noastre și de multe ori reu
șesc să aibă un aport re
marcat în cercuri medicale 
largi. Nici criteriul „echită
ții" nu ar fi îndeplinit prin 
rotarea spital-pbliclinică, 
preconizată de colegii din 
Arad. Sînt unele specialități 
pentru care nu există secție 
de spital decît în 'orașul 
reședință de regiune. Cum 
ar rămîne atunci cu medi
cii care lucrează în policli
nicile raionale ? Nu s-ar 
considera nedreptățiți ?

Putem da ca exemplu si
tuația existentă într-unul 
din orașele din regiunea 
Bacău. Secția .spitalicească 
de oftalmologie a fost „con
dusă" de un medic specia
list care, ani de zile, s-a

multum.it să execute citeva 
categorii de operații dintre 
cele mai simple, cazurile ce 
necesitau intervenții ceva 
mai mari fiind trimise în 
alte centre, în special la 
centrul universitar Iași. Ani 
de zile „nu existau condi
ții", „nu se găseau" .instru
mente. Respectivul medic a 
fost trecut în policlinică. A 
fost încadrat un medic spe
cialist mai tînăr, doritor și 
capabil să abordeze proble-

listi în policlinică după 
care, dacă doresc, să ocupe 
locurile vacante la spitale 
tot ne bază de concurs. 
Policlinicile ar beneficia 
astfel de cadre tinere, bine, 
pregătite si cu dorința de 
a se afirma prin muncă 
pentru a ajunge în spital. 
Lucru firesc, deoarece .în 
spital, locul de „adunare" a 
cazurilor celor mai grele, 
mai complicate, există un 
fond de cadre permanent

a medicilor
ratare'

c u r i

me chirurgicale oculare mai 
serioase. Urmează oare, să 
fie adus primul medic îna
poi timp de 6 luni pe an? 
Si nu e un caz izolat.

Faptul că unii medici de 
spital dau consultații si în 
policlinici cu Diată nu noate 
constitui un argument în 
favoarea rotației.

Dacă unii medici de po
liclinică nu consideră acti
vitatea lor conformă cu as
pirațiile profesionale. nu 
vedem de ce nu au folosit 
concursurile ca un miiloc 
pentru a alege locul de 
muncă preferat.

Desigur că semnalînd in
convenientele unei rotări 
automate si fără discernă- 
mint între specialiștii din 
policlinici si spitale, nu în
seamnă că ne opunem prin
cipiului unității ce trebuie 
să existe între cabinetele 
de specialitate din policli
nică si secția respectivă a 
spitalului. Unitatea aceasta 
se noate realiza prin ur
mărirea în comun a bolna
vilor. prin prezenta medi
cului primar de spital în 
policlinică de 2—3 ori pe 
săotămînă. prin ședințe de 
refecate comune îndruma
rea unică a activității de 
către medicul sef de sec- 
t’~ colaborarea la lucrări 
de cercetare științifică a- 
olicativă etc.

De asemenea, 
ca medicii șefi 
îmnreună cu 
policlinicii si a
nătate a sfaturilor populare 
ale orașelor să aibă posi
bilitatea de a aduce în 
spital, nent.ru 1—3 luni pe 
an. De acei medici specia
liști. mai ales din ramu
rile chirurgicale, care ma
nifestă interes fată de spe
cialitatea 
gindit și 
tea de a 
gatoriu medici, după 
minarea stagiului de 
cundariat. pentru o perioa
dă de 2—3 ani ca snecia-

nronunem. 
de secție, 
conducerea 
secției să-

aleasă. Ne-am 
la posibilita- 
încadra obli- 

ter- 
se-

care ajung acolo orin mun
că perseverentă. preocu
pări profesionale, serioase 
si. concursuri severe.

Gh. I. POPOVICL 
doctor în științe medicale, 
medic șef Secția chirur
gie — Spital Bacău 
Alexandru RADIAN 
doctor în științe medicale, 
medic șef Secția oftalmo
logie — Spital Bacău 
Alex. IORDĂCHESCU 
medic primar Secția 
terne — Spital Bacău

PERSISTENTA 
UNOR INTERDIC
ȚII NEFONDATE

Fără a mai intra în detalii 
cu privire la necesitatea' 
absolută pentru medic de a 
păstra legătura cu spitalul, 
ținem să subliniem faptul 
că . stoparea tehnico-profe- 
sională și chiar descalifica
rea lentă a medicilor limi
tați numai la activitatea 
în policlinici și dispensare 
survin nu numai pentru co
legii cu . o specializare chi- • 

. rurgicală. ci si pentru me
dicii cu alte profiluri (in
terniști, ftiziologi, dermato
logi. neuropsihiatri etc.). Pe 
lingă argumentele colegilor 
noștri cu privire la diferen
țierea artificială pe care 
M.S.P.Ș. a creat-o treptat 
între medicii de dispensai 
și cei de spital, vrem să 
aducem la cunoștință și fap
tul că în practică un me
dic de policlinică nu poate 
schimba locul de muncă 
decît tot cu un medic de 
policlinică, schimbul cu un 
medic de Spital, avînd a- 
celași titlu (secundar, spe
cialist. medic primar), fiin- 
du-i interzis.

Tentativa unor medici de 
a trece de la policlinică sau

dispensar T.B.C. în spital 
pe locuri declarate vacante 
din diferite. motive a fost 
considerată ca o pretenție 
de domeniul 
irealizabilă și 
Ne întrebăm 
xisță o lege care ipter- 
?.ice categoric trecerea unui 

, medic de ța policlinică sau 
dispensar la spital,' atunci 
cînd ; există locuri vacante 
său. cînd s.e p.oâte . face 
schimb .intre medici ? Atît 
medicii de spital, cit și cei 
din poliplinică au fost a- 

. testați pe Ipcurile lor, pe 
baza acelorași examene de 
atestare sau concurs susți
nute în comun în perioada 
1957—1959, ceea ce presu
pune implicit că forurile 
Sanitare superioare recu
nosc o descalificare pe par
curs a medicilor din servi
ciile ambulatorii care; în ‘ 
momentul reformei din 
1957, au trecut de lă acti
vitatea din spital la cea de 
policlinică.

împotriva dorinței noas- 1 
tre, în perioada 1957—1967, 
nici unul dintre medicii ' 
Dispensarului T.B.C. Tudor 
Vladimirescu nu a fost tri
mis Ia un curs de perfec
ționare.

in- Este evident, că în aceste
■ a-, condiții,- numai.-informația 

bibliografică nu constituie 
un mijloc suficient de men
ținere a calificării, profe- 
sionale la nivel accepta- , 
bll. Mai considerăm opor
tun să relevăm și următoa
rele fapte : de la reforma 
sanitară din 1957 (10 ani) a 
intervenit practic o înghe
țare a promovării profeșio- 

. nale.
scoase la 
orașul București a fost in
fim. (Pentru tuberculoză în 
10 ani s-au scos mai puțin . 
de 10 locuri de medici pri
mari și specialiști atît în 
spitale, cît și în dispensare). 
Procedura de .anunțare 
a ■ locurilor eliberate, 
.scoaterea lor la concurs și 

. ocuparea lor durează a- 
proximativ , 2. ani. Tinind 
seama de aceste conside
rente. credem că unificarea , 
reală si completă, a policli
nicilor cu spitalele raiona
le si trecerea' alternativă 
a medicilor . din policlinici 
și dispensare - în'spitale 
pentru o perioadă de 6-12 
luni și invers, a medicilor 
din spitale în policlinici • va 
contribui la ridicarea nive
lului asistente! sanitare și 
la repartizarea judicioasă 
a cadrelor. 4

fanteziei 
nepermisă. 
• dacă e-

Numărul posturilor 
concurs, pentru

Dr. Bernard GHTREA 
Dr Gli BFRTEANU
Dr. Gh. CÎNDEA 
dispensarul T.B.C. 
raionul T. Vladimirescu 
București

lurgice să primească 
misiunea de a realiza o 
procțucție de bună ca- 

.litate, de a atinge pa
rametrii proiectați, de 
a aduce beneficii, de a 
elimina dotația planifi
cată și de a ieși com
petitivă pe piața 
externă. Muncitorii 
proaspăt, calificați și 
multi încă în curs de 
calificare nu-și cunoș
teau partitura, efortu
rile lor nu erau 
bine proportionate.

Constatîndu-se că 
materia primă este 
cauza unei întregi sur
se de deficiente s-au 
luat măsuri de întărire 
a punctelor-cheie, la 
recepția benzilor, unde 
au fost plasați contro
lori cu înaltă pregă
tire.

La Direcția terito
rială de gospodărire a 
apelor ne face impre
sia că ne aflăm în- 
tr-un comandament. 
Sub lupă se află aici 
întregul sistem hidro
grafic al Moldovei. în
treaga rețea de rîuri 
harnice și viguroase, 
majoritatea atrase în 
procesul industrial, u- 
tilizate ca surse de e- 
nergie mecanică, tre
cute prin cazane sub 
presiune. în uzine chi-, 
mice, pompate pe o- 
goare în sisteme com
plexe de irigație, strîn- 
se la odihnă în mari 
bazine și lacuri de a- 
cumulare. Fiecare rîu 
a devenit. în ultimii 
ani. un afluent al ce
tăților industriale. Ori
ce nouă forță tnotrică 
apărută în peisajul

moldovenesc poate în- 
rîuri elementele natu
rii și, în primul rînd, 
direcțiile și ritmul rîu- 
rilor, ceea ce presupu
ne un mare efort de 
cunoaștere.

Munca de cercetare 
ocupă, în cadrul ramu
rii de gospodărire a a- 
pelor, un loc principal. 
Ea se referă la folosi
rea celor mai eficiente 
materiale și dispozitive 
la stațiile de epurare, 
la formarea și propa
garea viiturilor pe rîu- 
rile fără posturi hidro-

aici, în sectorul, terito
rial ăl apelor moldove
nești. Munca teoretică 
se împletește strîns cu 
aplicațiile practice, 
comportînd o sumă de 
acțiuni cu efect mo
ral, o sprijinire și sti
mulare a celor ce au 
lărgit treptat aria cer
cetătorului si eficienta 
lui asupra naturii.

în relatările lor. cei 
de la Direcția terito
rială de gospodărire a 
apelor mi-au descris 
emoționante capitole 
din lupta lor împotri-

Cucuteni. Peste patru
zeci de milioane de 
metri cubi. în unele 
puncte din amonte, 
apa acoperise calea 
ferată, atacase con
ducta de apă de la Ti- 
mișești, ajungînd pînă 
la sîrmele de te
lefon. S-a întreprins 
atunci un întreg com
plex de apărare, pe 
Valea Oilor, în direc
ția barajului de la 
Podul Iloalei. Baraje
le s-au comportat ex
ceptional, dovedind

asigura întreaga docu
mentație . în domeniu] 
hidrotehnic.

— Orașul nostru e 
un șantier dintr-un 
capăt în celălalt, ex
plică Mihai Gheor
ghiu, directorul între
prinderii tehnico-sani- 
tare. în acest scop, 
ne-am creat relații 
bune cu alte centre și 
am izbutit să ne 
procurăm în parte 
materialul dendoflori- 
col. Anul trecut s-au 
adus 32 de mii de 
trandafiri Bacara,

planului esplanada din 
fața Teatrului Națio
nal, parcul din Dobro- 
geanu-Gherea, intrarea 
Păcurari. parcul din 
strada Banu.

Pentru a avea flori 
și plante ornamentale, 
ai nevoie de sere în
călzite.. ai nevoie de 
teren. întreprinderea 
n-ar fi cheltuit peste 
jumătate de milion de 
lei pentru plante, 
dacă ar fi avut cele 
circa patruzeci de 
hectare. în care ingi
nerii si tehnicienii ar

Dinamică ieșeană
metrice, la fenomenele 
biochimice pe tronsoa
ne și cursuri de apă, 
la influenta împăduri
rilor și amenajării ba
zinelor hidrografice a- 
supra regimului hidro
logic șj.climatologic, la 
schimbul de debite în
tre apele de suprafață 
și cele subterane, la 
zonarea surselor subte
rane și posibilitățile de 
folosire a acestora.

Nimic n-ar părea 
mai calm si mai fără 
peripeții decît sălile de 
studii, bibliotecile, a- 
telierele de proiectare.

va calamităților natu
rale. în vara anului 
1965, zona industrială 
a lașului, gratie unei 
acțiuni susținute, a 
fost salvată de inun
dația Bahluiului. Ploi
le începuseră la 8 iu
nie. La 17 iunie un
dele de viitură au a- 
tins maxima și au 
produs ruperea a pes
te șaizeci de baraje 
mici și iazuri piscico
le. Parte din ape au 
fost reținute în lacul 
mare de acumulare 
de la Podul Iloaiei și

valoarea studiilor si 
lucrărilor executate.

De curînd s-a pro
iectat îndiguirea co
munei Drînceni, conso
lidarea de la Horodiș- 
tea. cîștigîndu-se 120 
ha teren. Se fac con
solidări la Grozești, 
unde s-au apărat șo
seaua și patru mii de 
hectare. Pe zi ce trece, 
prin folosirea intensivă 
a literaturii de specia
litate, se pot aplica di
verse forme de conso
lidări și rectificări de 
cursuri de apă. Nu
cleul de la Iași poate

Muntezuma, Superstal. 
Ne-am îmbunătățit 
structura materialului 
săditor și am înmulțit 
numărul plantelor or
namentale. Totuși, la
șul devine pe zi ce tre
ce tot mai pretențios.

S-au căutat noi so
luții pentru a face o- 
rașul mai frumos cu 
aceleași fonduri ca și 
anul trecut și s-a izbu
tit, numai cu o orga
nizare mai judicioasă, 
prin sprijinul cetățeni
lor, să se lucreze cu 
zece hectare mai mult. 
S-au realizat în afara

fi avut posibilitatea 
să realizeze materia
lul săditor. Pepiniera 
orașului de la Izăreni 
a fost predată gospo
dăriei de stat Galata, 
în scopul de a produ
ce pe această cale ar
buști. trandafiri, ar
bori. Pepiniera n-a 
făcut acest lucru și a 
realizat alte culturi. 
Cînd întreprinderea 
tehnico-sanitară a ce
rut din nou terenul, a 
găsit împotrivire. Nu 
s-a dat aviz favorabil, 
sub motiv că pepinie
ra se va specializa în

viitor în producerea 
plantelor ornamentale. 
Deocamdată, ea pro
duce porumb, fiindcă 
porumbul pretinde 
mai puține eforturi 
decît aclimatizarea u- 
rrui pin, a unui molid, 
decît realizarea ’ unui 
ficus.

Apele din preajma 
Nicolinei constituie o 
altă pildă de necon
cordantă, de neglijare 
a operațiilor de Sin
cronizare între cerin
țele oamenilor muncii 
și proiectele de amena
jare întocmite de sfa
tul popular.

— Sfatul popular a- 
vea datoria să amena
jeze. să pună în valoa
re forajul de adîncime 
cu ape valoroase. își 
exprimă părerea Gh. 
Ciocîrlan. directorul 
Direcției teritoriale de 
gospodărire a apelor. 
Am pus problema ca 
cetățean, nu ca specia
list. în loc de amena
jări. s-a adus un bul
dozer care a nivelat 
terenul.

— S-a descoperit o 
apă minerală cu conți
nut deosebit de mare 
de hidrogen sulfurat 
și cloruri, ne explică 
dr. AI. Rădulescu. se
tul secției sanitare a 
sfatului popular orășe
nesc. Clinica balneo- 
logică din localitate 
văzînd aceste proprie
tăți terapeutice ale a- 
pelor a propus un 
complex balnear. S-au 
făcut studii tehnico-e- 
conomice și un pro
iect pentru amplasa
rea pavilioanelor în

cartierul Bucium. Pro
iectul fiind costisitor 
a fost' deocamdată a- 
bandonat. Cu investiții 
mai reduse s-ar putea 
întreprinde amenajări 
pentru' populația lo
cală.

Nimic nu e simplu 
într-un oraș unde lu
crurile trebuie să 
crească în spirală și 
unde constructorii nu 
înaltă totul „pe loc 
gol", unde nu se ia to
tul de la început. Ne- 
filnd vorba de o sim
plă „adaptare" sau „re
petiție", ci de o strînsă 
legătură între aspectul 
muncii teoretice și ex
presia practică a edifi
ciilor moderne, de un 
aport personal al lașu
lui la ceea ce numim 
„expresie a istoriei", 
toate acțiunile ce se 
întreprind trebuie pri
vite în perspectiva 
timpului.

Din studii vedem că 
viitoarele rezolvări se 
vor bizui pe elemente 
specifice lașului, ca a- 
cel portic ce unea pe 
vremuri Academia 
Mihăileană si Liceul 
National. Arcul a dis
părut de foarte multă 
vreme, dar ideea lui a 
născut ideea viaductu
lui. O noartă de intra
re în oraș pe arcuri 
de viaduct, cu circula
ție în sens giratoriu în 
Piața Unirii, va duce 
la o dezvoltare a cle
mentelor valoroase de 
odinioară și ne va a- 
iuta să păstrăm ceea 
ce e caracteristic , și 
pitoresc în structura 
orașului nostru.

multum.it
nent.ru
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a agriculturii noastre;
UN VAST PROGRAM

de perfecționare
(Urmare din pag. I)

Vizitând Expoziția de mașini agri
cole organizată cu prilejul „Zilei re
coltei" la Halele Obor, privind cele 
aproximativ 140 de exponate, de cele 
mai diverse tipuri, dimensiuni și 
grade de complexitate tehnică mi-am 
amintit că România anului 1938, „tară 
eminamente agrară", dar cu o agri
cultură foarte înapoiată, predestinată 
de către „profeți" să rămînă tot așa 
și în continuare, nu avea decît 4 049 
tractoare. Nu stătea mai bine nici 
măcar cu plugurile, unelte simple, 
absolut necesare oricărui gospodar 
Enciclopedia apărută înaintea celui 
de-al doilea război mondial nu lasă 
nici o urmă de îndoială în această 
privință : la 3 280 000 gospodării țără
nești — grăiește ea — nu existau de
cît 2 265 000 pluguri. Ce distantă 
enormă între aceste realități ale a- 
nilor antebelici și prezentul eviden
țiat de expoziție 1

Pornind de la faptul că asigurarea 
și dezvoltarea unei puternice baze 
tehnice constituie un factor hotărîtor 
al ridicării producției agricole și mo
dernizării agriculturii, partidul și gu
vernul au făcut și fac eforturi sus
ținute pentru înzestrarea sectorului 
nostru agricol cu o variată gamă de 
mașini perfecționate, de mare randa
ment. Expoziția de la Obor dă o ima
gine vie a acestor eforturi. Dar. să o 
vizităm.

Sectorul „Mașini și utilaje
pentru cultura cerealelor". De la 
bun început ochiul reține nu
mărul mare al exponatelor, ga
ma foarte variată a acestora : 
tractoare de diferite tipuri, pe 
șenile și pe roți, apreciate pentru 
performanțele lor atît în țară, cît si 
peste hotare, tot felul de pluguri, tă
vălugi, grape si cultivatoare, semă
nători pentru păioase și porumb, ma
șini de împrăștiat îngrășăminte si de 

opit, < nbine tractate și autopro
pulsate. 'psese de balotat paie, selec
toare. Este o forță mecanică aprecia
bilă, datorită căreia muncitorii din 
întreprinderile agricole de stat au a- 
juns să mecanizeze 98 la sută din lu
crările executate la cultura păioase- 
lor. iar cooperativele agricole, pe te
renurile care permit intrarea trac
toarelor, 100 la sută din ară
turi și semănat, 70 din prăsit. Aici, 
în aceste procente. în zecile de mii de 
mașini care brăzdează ogoarele pa
triei stă mare parte din „secretul" 
verilor și toamnelor tot mai bogate 
pe care le înregistrăm.

Trecind în revistă zestrea de oțel 
destinată mecanizării culturilor ce
realiere, ochiul experimentat remar
că cu ușurință noul, mașinile viitoru
lui apropiat : combina autopropulsată, 
care va intra in producția de serie 
în 1969, presa de balotat paie de mare 
randament a cărei fabricație va în
cepe in 1968, plugul reversibil cu 3 
brazde și plugul purtat cu 4 brazde 
— care au și fost omologate — etc. 
Sint utilaje moderne, perfecționate, 
extrem de folositoare. Combina auto
propulsată, bunăoară, are un randa
ment de cîteva ori mai mare decît 
cea existentă acum în dotarea agri- 
eul* - ’> noastre, dă bune rezultate și 
în' lanurilor culcate, doborîte de
vînt și ploaie, înregistrează un pro- 
cent redus de pierderi. Și, ceea ce 
este foarte important, ea poate fi uti
lizată la recoltarea unui număr mare 
de 
in, 
Cu 
de 
Cît .
în prezent. Aceasta echivalează cu 
economisirea unui număr impor
tant de tractoare, într-o perioadă de 
muncă de maximă aglomerație, cînd 
eliberarea citorva tractoare și folo
sirea lor îndeosebi la arături consti
tuie un mare cîștig. Multe avantaje 
prezintă și noile tipuri de pluguri. 
Cele cu 4 brazde vor asigura folosi
rea mai rațională a puterii tractoare
lor U-650 și U-651. Totodată, datorită 
celui de-al patrulea brăzdar, volumul 
de lucrări executate în unitatea de 
timp va fi cu circa 25 la sută mai 
mare decît atunci cînd se folosesc 
plugurile cu 3 trupițe pe care le 
avem în prezent. In 1968 va in
tra în dotația S.M.T.-urilor și mașina 
de împrăștiat amendamente și îngră- 
șăn 'te chimice. Cine cunoaște ce 
am are au. și mai ales vor avea a- 
ceste lucrări în unitățile agricole de 
stat și Cooperatiste, volumul mare de 
muncă impus de împrăștierea amen
damentelor și îngrășămintelor poate 
să aprecieze la justa valoare faptul 
acesta. Dotată cu un buncăr de 
3,5 m’ și cu utilajele pentru împrăș
tiat, mașina va avea o productivi
tate de 6 hectare pe zi (cînd e în
cărcată cu amendamente) și de 65 
hectare pe zi, cînd se folosesc îngră
șăminte chimice granulate.

O gamă variată de mașini, te în
tâmpină și in celelalte colturi ale ex
poziției secțiile de mașini pentru 
plante tehnice, pentru legumicultura, 
viticultură, pomicultură, plante fura
jere. zootehnie etc. tn fiecare întâl
nim cunoștințe vechi, mașini cu în
delungi ..state de serviciu", apreciate 
de lucrătorii ogoarelor. Alături de a- 
ces'ea însă, pot fi zărite multe, foar
te ' -ilte utilaje noi, introduse în fa
in..,. „i*  în 1967. sau care vor intra 
în producția de serie în anii imediat 
următori

încă de departe rețin atenția noile 
tipuri de tractoare de 40 de cai pu
tere, oe senile și pe roți, care vor 
intra în fabricație în 1968 și 1969 
Sînt tractoare de putere mijlocie, 
special construite nentru lucrările ce 
se execută în legumicultură. viticul
tură si pomicultură, pe terenurile 
destinate nlantelor tehnice și fura
jer? etc Specialiștii le prezintă ca
racteristicile ■ greutate mică pe cal- 
putere, ceea ..ce înseamnă că bătăto
resc puțin terenul : forță de trac
țiune ridicată ; gamă largă de viteze 
(6 înainte și două înapoi) care le per
mite să execute cele mai diferite lu
crări agricole : eeartament variabil 
între 810—1 900 mm. calitate esen
țială pentru a putea pătrunde în li
vezile și podgoriile plantate la dife-

culturi : mazăre, orz, ovăz, grîu. 
floarea-soarelui, porumb și altele, 
noua presă se vor putea balota 

peste trei ori mai multe paie de
se realizează cu presa existentă

pre-
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TENSIUNEDE MAȘINI AGRICOLE

Radu ATANASESCU

sînt 
mul-

rite distanțe ; viteză de înaintare de 
la 0,85 km pe oră lă 26,4 km. Agri
cultura noastră avea mare nevoie de 
asemenea mașini.

Pentru aceste tipuri de tractoare 
s-a construit și se va construi și mai 
mult în anii următori, o întreagă 
gamă de mașini. în sectorul legumi
col, bunăoară, se remarcă, plugul de 
deschis canale pentru irigații, cu o 
productivitate de 7,5 km de cana! pe 
zi. Apoi, modelatorul care uniformi
zează șanțurile deschise, mașina de 
plantat răsaduri, ghivece nutritive, 
butași și cartofi încolțiți (eă reali
zează 0,85—1 ha pe zi), freza pentru 
prășit care, zilnic, pe 4 hectare, poate 
să distrugă buruienile, sa spargă 
crusta, să măruntească și să afineze 
solul printre rîndu.ri. ș.a.m.d.

Eforturile depuse de către cerce-

In anii construcției socialiste 
s-au obținut succese incontestabile 
în dezvoltarea economiei naționale, 
în făurirea unei industrii socialis
te moderne capabile să asigure va
lorificarea tot mai înaltă a resur
selor naturale ale țării. Procesul 
vertiginos de creștere a întregii 
economii naționale a făcut , ca unele 
forme și metode de organizare, con
ducere și planificare a activității 
de producție să devină prea strimte 
în raport cu amploarea și diverși-, 
ficarea continuă a acestei activi- 

' tăți și, ca atare, să înceapă.. Să 
stânjenească dezvoltarea economică- 
Tocmai această realitate din viața 
noastră economică a făcut 
sară studierea temeinică și 
fundată a complexului de 
din economie și elaborarea 

de măsuri care să pună 
metodele și formele de 
și planificare cu cerin- 

ale vieții economice,

.nece- 
apro- 

relații 
unui

tători și de lucrătorii din industria 
constructoare de mașini încep _să-și 
arate roadele si în sectorul pomiviti- 
col, sector pînă acum deficitar în 
mijloace mecanice. Mașinile prezen
tate asigură mecanizarea celor mai 
diverse operațiuni. în afara tractoa
relor amintite, pot fi văzute tot fe
lul de pluguri, cultivatoare, grape cu 
discuri și mașini de stropit și pră
fuit — utilaje purtate, special făcute 
pentru tractorul de 40 H.P. Pot fi în
tâlnite, de asemenea, mașini de îm
prăștiat îngrășăminte organice în 
podgorii și livezi, a căror producti
vitate se ridică la 1,3 hectare pe zi. 
două tipuri de burghie acționate de 
tractor, care în fiecare oră pot. săpa 
40—50 de gropj pentru pomi, pluguri 
balansiere pentru desfundat terenul 
și multe altele.

Așadar, gama de mașini pentru 
cereale, legumicultura, pomicultură 
și viticultură, se lărgește, se diversi
fică, preluînd o parte tot mai însem
nată a muncilor manuale. în secto
rul agricol de stat aceste utilaje vor 
asigura mecanizarea pînă în 1970. în 
proporție de 90 la sută a lucrărilor 
din legumicultura. 80 la sută din vi-

ticultură și 85 la sută din pomicul
tură — procente de două-trei ori mai 
mari decît cele înregistrate în 
zent.

în sectorul culturi furajere 
prezentate, de asemenea, foarte
te utilaje. Unele în funcție, altele 
mai noi, în stadiul de prototip. Ia- 
tă-le : combina universală de recoltat 
nutrețuri pentru însilozare, cositoa- 
rea mecanică purtată, mașina de stri
vit lucerna în vederea uscării mai 
rapide a furajului, mașina pentru dis
trus mușuroaie și arborete dăună
toare de pe pășuni și finețe. în
cărcător pivotant pentru paie, sfeclă, 
și gunoi de grajd montat ne tractor, 
motocositoare nentru strînsul furaje
lor pe terenurile cu pantă de pînă ia 
35°, transportor pneumatic de ridicat 
finul pe sire, ventilator pentru usca
rea fînurilor. mori cu ciocănele, tocă
tori pentru nutrețuri.

Mai departe, merită evidențiate o 
serie de utilaje expuse în sectorul 
plante tehnice Astfel, prezintă inte
res deosebit combinatorul (mașină 
formată din cultivator. grapă cu 
colți ficși si grapă rotativă specială) 
care pregătește natul germinativ 
pentru sfeclă, mașinile de dislocat și 
decoletat sfecla de zahăr, ma
șina de plantat cartofi, mașinile 
si instalațiile de scos si sortat cartofi. 
Bogat este si sectorul transporturi : 
Aici pot fi întâlnite remorcile bascu
lante lateral si în spate, de diferite 
capacități, remorca tehnologică de 
5 tone care transportă si descarcă, fu
rajele verzi., transportă si distribuie 
din mers, la iesle nutrețurile, trans- 
portă si împrăștie gunoi de graid. De 
asemenea, se prezintă remorca cis
ternă pentru scosul d’n baz'ne. trans
portul si împrăștierea ne cîrnn a în- 
grăsămiptelor organice lich’de. re
morcile cisterne si autocisterne nen
tru motorină. Lista utâ’a’elor ar pu
tea continua : cu marini’» care asi
gură mecanizarea diverselor opera
țiuni d’n sectorul zootehnic, cu se- 
turil» r1» m^sint perțnu orezari’, cu 
ins+al’ti’1» d» ’rigatțî. cu n.neît»lo 
mai simple tractate animal, sau fo- 
lo-ițe direct de om

F—r>nzțt,a 1» Oho-. num«roașe1e 
mașini prezentate dau o imagine 
clară a eforiurilcr ce se fac pentru 
dotarea agriculturii cu tehnica mo
dernă. în scopul ridicării rodniciei 
pămîntului.

Cu puțin timp înaintea 
trării simultane în probe teh
nologice a primului furnal de 
1 7Q0 mc și a fabricii de agio 
merate a minereului și depo
zitului de materie primă — o- 
biective ale Combinatului side
rurgic de la Galați — a fost 
pusă sub tensiune stația de 
racord adine din această zonă

Lucrarea, deosebit de impor
tantă pentru intrarea în func 
țiune a furnalului, a fost rea
lizată in termenul prevăzut și 
e apreciată, din punct de ve
dere a) calității echipamente 
lor, ca fiind de cel mai ridicat 
nivel tehnic.

Pînă acum, s-au. făcut probe 
mecanice și dfe rodai la unele 
agregate tehnologice de bază, 
la instalațiile de ridicare 
transport, de condiționare 
aerului și alimentare.

(Agerpres)

ansamblu 
de acord 
conducere 
țele reale

Așa cum se arată în proiectul de 
Directive, măsurile de perfecționa
re a activității de conducere pla
nificată a economiei se întemeiază 
pe. respectarea consecventă a prin
cipiului centralismului democratic 
— principiu organizatoric 
mental al statului nostru 
care asigură desfășurarea 
tuturor forțelor, societății 
și concentrarea lor în direcțiile ho- 
tărîtoare ale mersului nostru îna
inte, spre țelurile de interes vital 
ale națiunii noastre socialiste, ale 
realizării aspirațiilor de progres și 
bunăstare ale oamenilor muncii din 
patria noastră

Ținînd seama de nivelul actual 
de dezvoltare a industriei noastre 
socialiste, in proiectul de Direc
tive se prevede organizarea acti
vității acestei ramuri de. impor
tanță vitală pentru întreaga viață 

' socială a țării, pe trei verigi — 
centrala industrială. întreprinde
rea și ministerul economic — struc
tură economico-organizatorieă ce 
oferă condiții pentru valorificarea 
mai intensă a avantajelor coordo
nării unitare și concentrării rațio
nale a producției, o dată cu creș
terea operativității in activitatea 
economică. Prin modul în care sînt 
stabilite atribuțiile și răspunderile 
ce vor reveni centralelor indus
triale. întreprinderilor și ministe
relor economice, prin măsurile de 
îmbunătățire a structurii aparatu
lui de conducere și a organizării 
activității lui în celelalte ramuri 
ale economiei. prin propunerile 
concrete care se fac pentru pro
movarea mai largă a principiului 
conducerii colective în toate veri
gile și domeniile de activitate, pre
vederile înscrise în proiectul de 
Directive urmăresc apropierea con
ducerii de activitatea întreprinde
rii. asigurarea participării celor 
mai buni specialiști la dirijarea ac
tivității economice, concentrarea 
forțelor și întărirea stimulentelor 
pentru realizarea planului. în con
dițiile unei eficiente crescînde.

Cuprinzind într-o concepție uni
tară dezvoltarea producției mate
riale — care determină progresul 
întregii societăți — precum și a

funda- 
socialișt 
largă a 
noastre

tuturor celorlalte laturi ale vieții 
sociale, științei și culturii, planul 
unește într-un efort comun toate 
resursele țării, toate activitățile 
oamenilor muncii pentru înfăptui
rea politicii partidului de dezvol
tare a întregii .societăți ca un tot 
armonios. De aceea, partidul nos
tru subliniază necesitatea impe
rioasă a unei tot mai aprofundate 
fundamentări științifice a planului 
pe baza studierii cerințelor vieții, 
a. legilor obiective . ale economiei 
socialiste.

Noile . măsuri preconizate pen
tru perfecționarea, în conti
nuare, a conducerii planificate a e- 
conomiei vor asigura o permanentă 
legătură între planificarea curentă 
și de perspectivă. îmbinarea în mod 
organic a fermității în realizarea 
principalelor orientări, stabilite pe 
plan central cu suplețea și mobi
litatea în soluționarea problemelor 
curente ale înfăptuirii acestor o- 
rientări.

Importante măsuri sînt prevă
zute în proiectul de Directive în 
scopul perfecționării organizării 
producției și a muncii, de care 
depinde într-o mare măsură pu
nerea largă. în valoare a, rezerve
lor de creștere a productivității 
muncii și ridicării calității, în do
meniul îmbunătățirii actualului sis
tem de aprovizionare și desfacere, 
al formelor de organizare a siste
mului de finanțare și creditare a 
producției și investițiilor ; sînt în
scrise în proiectul de Directive mă
suri importante pentru îmbunătă
țirea în continuare a sistemului 
de creditare îneît acesta să vină 
efectiv în sprijinul activității dc 
producție din întreprinderi, să 
contribuie la sporirea beneficiilor 
și a rentabilității acestor unități. 
Sistemul de prețuri, așa cum este 
conceput în proiectul de Directive, 
și modul în care aceste prețuri vor 
fi calculate, vor ; permite un con
trol mai riguros asupra activității 
și eforturilor întreprinderii pentru 
reducerea prețului de cost și a 
cheltuielilor neproductive, pentru 
gospodărirea cît mai judicioasă a 
materiei prime și materialelor, a 
fondurilor bănești. Sistemul
retribuire prevăzut. în proiect va 
avea un important rol pozitiv în 
creșterea cointeresării materiale a 
tuturor oamenilor muncii în rezul
tatele întreprinderii, va permite o 
retribuție mai echitabilă în 
de cantitatea, calitatea și 
derea socială a muncii, va 
eforturile pentru ridicarea 
cării

de

funcție 
răspun- 
stimula 

califi-
și va asigura creșterea sta

bilității cadrelor. întărirea discipli
nei socialiste în producție.

în esența lor. măsurile înscrise 
îți Directive răspund cerințelor 
obiective ale perfecționării econo
miei naționale în strînsă concor
danță cu progresele și cuceririle 
revoluției tehnico-științifice actuale. 
Ele reprezintă o continuare 
a șirului de măsuri adoptate de 
partid și guvern, pe baza hotărî- 
rilor Congresului al IX-lea. atît în 
activitatea economică cît și viata 
socială a țării, a eforturilor siste
matice și permanente pentru pro
movarea în toațe sectoaiele de. ac
tivitate a unor forme și metode

< iz
menite să ducă mai departe e>t*?  
riența acumulată în procesul c 
strucției socialiste. Cuprinzînd to 
te laturile principale ale sistemi 
lui nostru economic — producții 
circulația, repartiția, cercetarea ști 
ințifică, organizarea unitățile 
economice, planificarea curentă 
de perspectivă, formele de apl 
care a principiului centralismul, 
democratic în economie, pîrghiile 
economico-financiare — aceste mă
suri creează cadrul corespunzător 
perfecționării întregului ansamblu 
de relații social-economice din țara 
noastră.

Măsurile cuprinse în proiectul de 
Directive sînt rodul unei exami
nări critice deosebit de exigente a 
întregii noastre activități economi
ce, rezultatul unor studii aprofun
date și multilaterale elaborate cu, 
participarea unui mare număr de 
specialiști, cadre economice, acti
viști de partid și de stat, al anali
zării, în acest cadru, a experienței 
înaintate a unor întreprinderi 
și unități economice. Hotărîrea 
plenarei C.C. al P.C.R. de a 
supune aceste măsuri unei largi 
dezbateri publice și de a le pre
zenta, apoi, spre aprobare, Confe
rinței Naționale a partidului, oglin
dește răspunderea cu care partidul 
abordează problemele vitale ale 
poporului, dă o nouă expresie grijii 
și preocupării constante pe care le 
manifestă partidul nostru pentru 
atragerea nemijlocită a maselor la 
elaborarea și perfecționarea tu
turor măsurilor pe care le între
prinde pentru dezvoltarea economi
că și socială a tării : ea constituie 
o elocventă manifestare a adîncu- 
lui democratism a] orînduirii noas
tre. Este neîndoios că punerea in 
dezbatere a prevederilor acestui 
important document va stimula 
participarea activă și plină de ini
țiativă a maselor largi la rezol
varea problemelor fundamentale 
ale mersului nostru înainte, va în
tări și mai mult legătura trainică, 
de nezdruncinat, dintre partid, gu
vern și popor.

Dezbătând 
proiectului de 
propuneri 
lor. pentru 
riențej dobîndite, oamenii munc;; 
din țara noastră — mun 
tehnicieni, economiști, 
știință, activiști de 
stat — vor aduce o prețiot 
tribuție la valorificarea de 
zerve și posibilități al 
nomiei naționale, la din! 
tuturor torțelor creatoare ai 
nii noastre. Aceasta va ma 
plicit, noi și importante 
pe care poporul român, că 
partid, le va obține în e 
socialistă a României. în 
rarea largă și în mobiliz 
turor forțelor și capacifăt 
în slujba prosperității p 
făuririi unui înalt nivel d

temeinic prevederile
Directive, făcînd 

pentru perfecționarea 
fructificarea expe-

oat 
part:
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„Clujana", marca fabricii 
de piele și încălțăminte cu 
același nume .din Cluj, nu 
mai are nevoie de prezenta
re. De multă vreme, ea este 
una din preferatele comer
țului, ale consumatorilor. 
Ținînd seama de prestigiul 
mărcii fabricii, de faptul că 
aici lucrează un colectiv cu 
o mare experiență, se fac 
în prezent investiții serioa
se, care transformă din te
melii această mare între
prindere. Sînt în stare de fi
nisaj clădiri și hale uriașe, 
care vor adăposti, 7 linii 
tehnologice noi de încălță
minte, cu o capacitate zil
nică de 15 000 perechi. Ac- 

'tualele linii vor fi și ele re- 
utilate. Totodată, se mon
tează o tăbăcărie vegetală, 
cu o capacitate de 45 tone 
pe zi, iar 
artificială 
funcțiune.

Dar, la 
prinderii rămîn izvoare 
proape inepuizabile de creș
tere a producției de piele și 
încălțăminte, prin utilizarea 
mai completă a capacităților 
de producție, gospodărirea 
și valorificarea suDerioară a 
materiei prime, folosirea ra
țională a timpului de lucru. 
Explorînd cu pasiune aceste 
izvoare, în cadrul acțiunii 
inițiate de partid pentru or
ganizarea științifică a pro
ducției și a muncii, ș-a 
stabilit că pînă la sfîrșitul 
cincinalului se poate obține 
un spor de producție în va
loare de cîteva sute de mi
lioane lei. Volumul benefi
ciilor peste plan se prevede 
a atinge și el aproape 100 mi
lioane lei. De bună seamă, 
o parte din măsurile preco-

fabrica de talpă 
a și fost dată în

dispoziția între- 
a-

CLUJANA"
își diversifică 
sortimentele

nizate au fost eșalonate în 
timp, dar cele mai multe 
din ele au și fost aplicate, 
arătîndu-și roadele ■■ numai 
în prima jumătate a lunii 

'septembrie s-au fabricat, 
plimentar, mai bine 
10 000 de perechi.

Am adresat unor 
dre de conducere și s. 
cialiști de la „Clujana" în
trebarea : ce posibilități a- 
veți de a produce, cu ace
lași, utilaj și din aceeași 
materie primă, o gamă mai 
variată de sortimente și 
modele ?

Tovarășul Zoltan Bar
tha, inginer șef, ne-a decla
rat: „înainte de a vorbi des
pre sortimente, am putea 
vorbi despre cantitate. Prac
tic noi putem realiza pen
tru comerț încălțăminte mai 
multă. Ceea ce ne împie
dică însă cel mai tare este 
lipsa înlocuitorilor și acce
soriilor pentru încălțăminte.

su- 
de

ca- 
spe-

Mulți dintre acești înlocui
tori și accesorii le fabricăm 
aici, dar în condiții de pro
ductivitate scăzută. Pen
tru a înlătura acest nea
juns, am început amenaja
rea unei linii tehnologice 
pentru fabricarea ramelor în 
cadrul secției de articole 
tehnice. Avem utilaje ca-

că consumul mediu de tal
pă pe perechea de încălță
minte s-a redus în acest an 
cu 23,75 la sută. Tovarășul 
Gheorghe Iuga, inginer șef 
de concepție, ne-a vorbit 
despre acțiunile întreprin
se în ultima vreme pen
tru valorificarea superioa
ră a materiei prime. In-

tribuna experienței înaintate

re, cu mici modificări, pot 
fi adaptate producției res
pective. Vom rezolva în cu
tând și problema lipirii au
tomate a ștaifului, prin apli
carea unui termoplast, ce 
se va obține în între
prindere".

De la tovarășul Laszlo 
Bela, șeful serviciului de 
analiză tehnico-economi- 
că și statistică, am aflat

trarea în producție a fa
bricii de talpă artificială 
permite valorificarea 
șeurilor, care altă 
se iroseau. Acum, 
opt tone de talpă arti
ficială ce se fabrică zilnic 
aici, prin calitățile deosebi
te pe care le au, înlocuiesc 
mari cantități de talpă natu
rală și piele la confecționa
rea unor piese importante

de
dată 
cele

ale încălțămintei. Din tal
pa și pielea economisită, 
specialiștii fabricii sînt pe 
cale să obțină sortimente 
noi de încălțăminte ușoară, 
ca și articole tehnice. în a- 
celași timp, din poale și 
gîturi s-a obținut o piele 
bună pentru anumite cate
gorii de încălțăminte.

După cîte se vede, mate
rie primă există pentru di
versificarea sortimentului. 
Ce se poate face pentru lăr
girea gamei de sortimente 
.și modele ? Inginerul Vasile 
Spînu, șeful serviciului crea
ție, ne explică că „în gene
ral, fabricile din țară s-au 
specializat pe anumite sor
timente. Asta 
împiedică în lărgirea sor
timentelor și 
Pentru trimestrul IV 
acestui an 
al anului viitor, am și con
tractat 15 sortimente în 57 
de modele, față de numai 
8 sortimente în acest an. 
Noutățile se remarcă nu 
numai prin varietatea mo
delelor, ci și prin modul 
cum valorificăm materia 
primă. A plăcut mult co
merțului încălțămintea pen
tru copii, prin forma cala- 
poadelor. După cît socotim, 
s-ar putea face mult mai 
mult în această privin
ță. Din păcate, însă, me
canismul omologărilor și 
contractărilor este încă des
tul de complicat și greoi 
și din colecții bogate, cu 
multe modele, pe piață a- 
jung, de cele mai dese ori, 
destul de puține".

Completând ideea, tovară
șul Gheorghe Mărincea- 
nu, directorul tehnic al 
întreprinderii, ne-a relatat 
că, spre deosebire de țările

însă nu ne

modelelor.
___  al 
și trimestrul I

cu o industrie a încălțămin 
tei mai dezvoltată, la noi 
gradul de utilizare a piei
lor e mai scăzut. Circa 
30—32 la sută dintr-o piele 
cade drept furdale, față de 
20—22 la sută, în alte țări. 
Procentul mare de furdale — 
adică bucățile mici de piele 
— nu sînt nici ele valorifi
cate ciim ar trebui, din cau
za unor anomalii în meto
dologia de omologare, de 
contractare si, mai ales, de 
fixare a prețurilor. Din a- 

, ceste furdale se poate con
fecționa încălțăminte ușoară 
de vară, diferite articole din 
piele. în primăvară, de e 
xemplu, s-au fabricat din 
furdale 640 perechi de san
dale pentru bărbați și 1 000 
perechi de ghetuțe și cismu- 
lițe pentru copii, care au 
fost absorbite de piață cu 
mare repeziciune- Pentru 
sandale, fabrica a cerut fi
xarea prețului la 6 iunie, 
dar aprobarea, a sosit abia 
la... 6 septembrie. Dacă în
călțămintea ar fi fost ținută 
în magazie, nimeni n-ai 
mai fi cumpărat-o acum, 
toamna. Conducerea între
prinderii, pe propria-i răs
pundere, a livrat-o comer
țului. Dar ce se întâmpla 
dacă prețul aprobat nu 
coincidea cu cel propus ? 
„Socotesc că, în această pri
vință — ne-a mai spus di 
rectorul tehnic — ar trebui 
să existe mai multă elasti
citate. întreprinderea să dis
cute direct cu comerțul a 
semenea probleme și să le 
rezolve operativ, în intere
sul unei bune aprovizionări 
a pieței cu bunuri de larg 
consum".

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

creator propriu activității partidului 
nostru, capacitatea sa de a înțelege 
noile necesități care apar în viața eco
nomică si socială.

Caracteristic noului document «ste 
faptul că el îmbrățișează toate latu
rile principale ale sistemului econo
mic, cuprinde un evantai larg 4e 
probleme cu privire la îmbunătăți, -a 
formelor si metodelor de conducere 
economică, avînd ca scop valorificarea 
mai intensă a avantajelor și superio
rității economiei noastre planificate, 
stimularea puternică a inițiativei crea
toare a celor ce muncesc.

însăși modalitatea în care este con
cepută această vastă acțiune reflectă 
încă odată spiritul democratic, folo
sirea consecventă de către conduce
rea partidului a metodei devenite 
uzuale de supunere spre discuție pu
blică a principalelor măsuri privind 
dezvoltarea societății noastre.

Fără îndoială că această consultare 
amplă, pe scară națională, a maselor 
largi de specialiști, cadre economice, 
muncitori, ingineri si tehnicieni, va 
duce la fructificarea unor bogate fi
loane de experiență. Totodată, supu- ;
nerea spre aprobare a documentului 
în forul înalt al Conferinței Națio
nale a partidului, exponentul intere
selor vitale ale societății noastre, va 
da încă un gir că acest program de 
măsuri va fi expresia gîndirii colec
tive si a voinței întregului partid și 
popor.
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Spații vaste
care așteapta
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Zilele culturii sovietice
Sosirea unei delegații culturale din U.R.S.S. (Urmare din pag. I)

exponatele artistice |l
Spira Chintilă și I 
oi am intenționat I 

etizăm idei ase- ■ 
lipsa de spațiu, I 
dar și lipsa de 9 

de resort aie ■ 
mult timp în I 
ști a încercat | 

popular posibi- - 
pasajul Consig- I 

>a galerii, avînd |

I 
I 
I

dală. Nici pînă 8 
răspuns. Incer- I 
a rirsa cht-o rlo/D— * 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1

Pei.sajul spiritual al orașului se leagă 
'■nplicit de o anume emulație cultu- 

de frecventa întîlnirilor cotidiene 
rta, de popasul în fața tablourilor 
sculpturilor, în sala de concert, 

teatru sau în magazinul de arti- 
rat.
.Este păcat totuși să pierdem o 
liție de cultură, căci, într-adevăr, 
: pătrundea în vechea sală de ex- 
iție Mozart sau în galeriile pasa- 

di Kretzulescu venea dintr-o nece
sitate spirituală și pleca poate cu un 
tablou sub braț, — opinează pictorul 
Catul Bogdan. Erau foarte multe mo
dalități de a oferi clipe de răgaz în 
fata frumosului. Cu atit mai mult ar 
trebui ele folosite astăzi cînd plasti- 
cienii noștri lucrează într-un altfel de 
climat artistic; în alte condiții de crea
ții". în București există aproape 500 
d» artiști plastici. Desigur arta nu se 

, judecă cu metrul, cu numărul, dar ne 
gradina cîte lucrări rămîn în ateliere 
necunoscute fără a fi trecute prin fil
trul sensibilității publice. E adevărat 
sălile Uniunii artiștilor plastici sint pu
ține la număr — una în Calea Victo
riei, două în bulevardul Magheru. Și 
totuși au devenit ele atît de consa
crate încît expunerile de artă nu-și 
găsesc locul decît aici, iar spațiul pe 
care Capitala îl oferă artei plastice se 
rezumă la suprafața acestor trei săli 
de expunere ? Există pe lîngă ele sala 

' Dalles, incintă a unor expoziții colec
tive de anvergură, pavilioanele Par
cului Herăstrău, sălile Ateneului și sala 
Kalinderu a Institutului de artă plas
tică. Valorificarea lor pare intrucîtva 
dominată, cu cîteva excepții, de în- 
tîmplare. La Dalles, pe lîngă expozi- 

■ țiile colective ample, reprezentative 
pentru un anumit moment al dez.vol- 

* tării artei noastre plastice, se pot or
ganiza expoziții de grup ale unor ar
tiști adunați de afinități comune, de 
virstă sau de stil. Sălile Ateneului des
chise recent, prin programări judicioa
se pot ajunge repede la renumele și 
prestigiul de altădată. în Pavilioanele 
Parcului Herăstrău se pot deschide 
expoziții cu un anumit specific, (mă 
gîndesc că aici ar putea sta în per
manentă pînze cu un caracter intim, 
naturi statice, peisaje) dar din păcate 
starea precară de întreținere a sălilor 
din acest parc alterează raporturile de 
armonie cu arta.

Alte exemple pot fi în continuare 
inserate pentru a sublinia că e vorba 
doar de inventivitate, de o folosire 
gtională și continuă a spatiilor, căci 

-ă continuitate ele nu vor putea in- 
’ reîorlată în atenția publicului. De 

tr-o sală a clubului sindica- 
icilor din str. Rosetti un tî- 

a deschis o expoziție. Fără 
de iluminare ultramodernă, 
condiție esențială — intimi- 
ala a fost o gazdă primi- 

tm artă. Un cadru ospita- 
oferit și bănuim că vor 

să-l ofere holurile unor 
■ pildă al Teatrului de 
sau Teatrului Mic. La 

roate, vecinătatea teatru- 
plastică a apărut unor sus- 

a un simplu divertisment : 
vor minca sandviciuri, vor 
itre două discuții oarecare 
poate și cele cîteva lucrări 

Ja, e adevărat, oamenii fu- 
impul pauzei în holuri, dar 
se refereau la lucrările ex- 
rmiteau judecăți și chiar în- 

„sapra prețului la care tablou- 
se puteau cumpăra. Dar sînt po- 

•-ilrl'ț numai aceste spatii oferite cu 
geneX|zitate de teatrele amintite ? Ex
poziții pot fi organizate și în holurile 
sălii de țoncerte g Radiodifuziunii, 
a Sălii Miei a Palatului prezența mu- 

. zicii adăugind, cu siguranță, un plus 
atmosferei de cultură.

Este posibilă expunerea unor lucrări 
de artă nu nr mai în locurile destinate 
imtial pentru' aceasta. Au fost două 
*' sculptură în aer liber. Una
la Uniunea Ziariștilor, alta în parcul 
Muzeului numismatic. Expozițiile s-au 
închis de mult. O parte din lucrări 
au fost luate, aitele au fost părăsite 
în parcuri. Era un început frumos, un 
început de tradiție — la noi expunerea 
de lucrări de sculptură și chiar pic
tură în aer liber a fost aproape inexis
tentă. S-ar fi putut continua, căci este 
păcat ca asemenea inițiatix e să recadă 
în indiferență. Credem că Uniunea ar
tiștilor plastici ar fi interesată in con
tinuarea și lărgirea cadrului unor ase
menea încercări. Cu atit mai mult cu 
cit nici la o sută de metri de sediul 
Uniunii un parc frumos așteaptă — ca 
o invitație elocventă — lucrările de 
artă care să-l împodobească. Parcul 
Muzeului de numismatică este un loc 
excelent de expunere în aer liber, s-ar 
putea organiza aici expoznții intere
sante. după cum în cadrul natura) al 
Cismigiului s-ar putea organiza o alee 
a expunerilor în aer liber. Sau un alt 
exemplu. Un pictor tînăr a avut ideea 
sâ expună un tablou la etajul amenajat 
ca bar de zi al restaurantului ..Du
nărea". Mediul civilizat, decorația in
terioară de calitate sînt propice unei 
integrări armonioase a picturii. Ta
bloul a fost expus aproape două săp- 
tâmîni, urmînd a fi înlocuit cu altul 
creîndu-se astfel un fel de mică tra
diție a locului. Oamenii se interesau 
de autor, discutau. Dai într-o zi a 
apărut cineva de la serviciul comercial 
al sfatului popular și a dispus fără 
drept de apel înlăturarea lucrării. Ar 
fi greu să apreciem criteriile după care 
s-a luat această măsură.

.Am încercat să arătăm posibilitățile 
unei mai largi difuzări a culturii plas
tice. Dar confruntarea dintre artist și 
public poate urma numai calea știută 
a expoziției temporare, periodice ? 
Sala de expoziție are un caracter urii 
pentru că informează publicul asupra 
preocupărilor, viziunii artiștiloi la un 
anumit moment. Ceea ce ne lipsește 
— deși termenul este folosit, impro
priu însă — e galeria de artă. Ce este 
în fond o galerie de artă ? — ne-am 
adresat cu această întrebare pictorului 
Camilian Demetrescu. ..O galerie este 
un focar, un nucleu de confruntare

ui Kretzulescu venea 
.utate spirituală și plec 
tablou sub braț, — op

permanent, un Ioc în oare se schimbă 
neîncetat opinii, în care se discută 
despre artă cu argumentele culturii 
și să nu uităm, un loc de unde se pot 
cumpăra tablouri cu siguranța faptului 
că poți găsi un anume pictor, o anu
me lucrare, un anume gen. Că poți 
găsi un om de specialitate căruia să i 
te adresezi fără sfială și care te poate 
sfătui".

„într-o galerie se pot organiza și

ancheta 
culturală

expoziții. Esențial este oa ele să ur
meze o intenție programatică. Pot fi 
galerii care să amplifice contactul cu 
o pictură clasică, dar pot exista altele 
care să încerce să acomodeze ochiul 
și gustul cu valorile adevărate ale pic
turii moderne. Depinde de conducă
torul, de animatorul ei. Aici mi se 
pare fondul tuturor preocupărilor. Un 
critic de reputație care s-ar ocupa de 
o asemenea galerie ar stabili o opinie, 
ar încerca să promoveze amintiți pic
tori pe care-i apreciază. îi urmărește 
și îi susține, creînd astfel un climat 
artistic viu din care arta va cîștiga 
cu siguranță" — ne spune pictorul 
Paul Gherasim.

Să fie oare aceste opinii singulare ? 
Nu se integrează ele în preocupări 
mai largi ? Ne-am adresat conducerii

Fondului Plastic — 1
V. Văzdăuteanu. „Noi___ ________
de mult timp să concretizăm idei ase
mănătoare. Nu numai F 
uneori, ne împiedică, c.. , .. . .
solicitudine a organelor de resort ale 
sfatului popular. Nu cu î 
urmă o delegație de artiști 
să stabilească la sfatul popular jiosibi- 
litatea amenajării în | 
nația a unor asemenea „ 
în vedere atmosfera pasajului, traficul 
intens. Păstrînd din complexul Con
signației acele magazine care au o ți
nută comercială reprezentativă, li s-ar 
fi putut adăuga două sau mai multe 
galerii de artă. în acest fel s-ar fi 
putut realiza aici un centru cu un 
specific anume, în care amatorii ar fi 
putut veni cu interes. Se părea că 
ideea a fost acceptată. Am dat acestei 
cereri și o formă oficială.
azi n-am primit însă răspuns. încer
căm să folosim spațiile noastre deo
camdată. Pentru că în viitorul apro
piat vom dispune de locuri de expu
nere modeme, galerii sau expoziții — 
în strada Luterană și pasajul Eforie. 
Avem acum în strada Mihai Vodă un 
depozit de materiale. încercăm să-i 
dăm o utilizare în sensul dorințelor 
noastre și ale publicului. Dar 
e prea izolat, prea nu are vai 
vedem..."

Această noțiune de „vad comercial" 
sau „de centru de interes" este imua
bilă, este un dat fatal peste care nu 
se poate trece ? Printr-o bună orga
nizare, în sensul sugestiilor propuse 
de artiști, cu o publicitate inteligentă, 
interesul publicului poate fi captat.

Nu se poate face nimic peste noap
te, e adevărat. Dar dacă se vor con
juga toți factorii de care depinde ma
terializarea unor asemenea intenții, in
certitudinile comerțului de airtă pot 
fi destrămate.

Luni a sosit în Capitală delegația 
culturală din U.R.S.S., condusă de 
Vladimir Baskakov, vicepreședinte 
al Comitetului de stat pentru cine
matografie’de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, care 
va participa la Zilele culturii so
vietice, organizate cu prilejul semi
centenarului Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. Din delegație 
fac parte Alexandr Ptușko și Mi
hail Boghin, regizori, Sergo Zaka
riadze. artist al poporului al 
U.R.S.S., laureat al Premiului Le
nin, și actrițele Elena Fadeeva și 
Mariana Vertinskaia.

Cu același avion a sosit și colec
tivul Teatrului Academic Gruzin 
de Stat „Șota Rustaveli" din R.S.S. 
Gruzină, în frunte cu directorul 
său, Dorian Kitia, care va între
prinde între 10 și 21 octombrie un 
turneu în țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții

au fost întîmpinați de Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, acad. 
Zaharia Stancu, directorul Teatru
lui Național „I. L. Caragiale", Ma
rin Stanciu, secretarul Consiliului 
Cinematografiei, reprezentanți ai 
O.S.T.A., artiști de teatru și film, 
lucrători din cinematografie și alți 
oameni de artă și cultură.

Erau de față membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

★
La amiază, membrii delegației, 

în frunte cu Vladimir Baskakov, 
au avut o întîlnire Ia Uniunea Zia
riștilor cu reprezentanți ai presei 
centrale și corespondenți ai presei 
străine.

Președintele Uniunii Ziariștilor, 
Nestor Ignat, a salutat pe oaspeți. 
Membrii delegației au răspuns la 
întrebările puse de ziariști.

(Agerpres)

parcă
id. Să

în Capitală a început ieri seara 
Festivalul filmului sovietic, orga
nizat de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă cu prilejul 
centenarului Marii Revoluții 
cialiste din Octombrie.

Evenimentul a fost marcat 
tr-un spectacol de gală cu filmul 

’„Inimă de mamă" prezentat la ci
nematograful „Republica". Filmul, 
realizat de cunoscutul regizor Mark 
Donskoi, este închinat figurii lu
minoase a mamei lui Lenin și pre
zintă atmosfera casei părintești și 
a epocii social-istorice în care și-a 
petrecut adolescența și și-a format 
personalitatea V. I. Lenin.

înaintea spectacolului au luat 
cuvîntul Ion Moraru, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, care a prezentat 
publicului pe cineaștii sovietici, și 
Vladimir Baskakov, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Ci
nematografie de pe lîngă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S., con
ducătorul delegației culturale so-

semi-
So-

prin-

vietice care face o vizită în țara 
noastră.

La spectacol au asistat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățămîntului, 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, membri 
ai Consiliului General A.R.L.U.S., 
un numeros public.

Erau prezenți A. V. Basov, am- 
. basadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei, 
șefi de misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej, în holul cinema
tografului „Republica" a fost des
chisă Expoziția de fotografii : „50 
de ani de cinematografie sovietică".

(Agerpres)

drum : „Sfîrșitul Ssnkt-Petersbur- 
gului", „Arsenalul", „Tinerețea 
Maxim", „Cei 13", „Deputatul 
Baltica", „Sciors" și „Mai 
moartea".

Scenele din București, 
Tg. Mureș vor avea ca 
trupa Teatrului Academic 
„Șota Rustaveli’ 
zină. Repertoriul .turneului reflectă 
deopotrivă îndelungata tradiție de 
cultură a poporului gruzin ca și 
înflorirea ei fără precedent în anii 
puterii sovietice. Trei din cele 
patru piese care vor fi prezentate 
aparțin dramaturgiei naționale 
gruzine — „Măria Sa, poporul", 
de R. Ebralidze și S. Dolidze, „în
țelepciunea fanteziei” de N. Hafiș- 
kafi, „Bătrînii lăutari" de M. Elio- 
zișvili — iar cea de-a patra re
prezentație va reuni „11 scene" 
din diverse spectacole ale Tea
trului „Șota Rustaveli". Vom putea 
astfel aplauda talentul și mește
șugul interpretativ al unui mare 
număr de actori, regizori, pictori 
scenografi din toate generațiile, 
în frunte cu remarcabilul artist 
Sergo Zahariadze, cunoscut la noi 
din filmul „Tatăl soldatului".

Mărturii elocvente ale anilor de 
lupte și de strălucite înfăptuiri ale 
Uniunii Sovietice vor fi cuprinse 
în expoziția „Semicentenarul sfa
tului sovietic în documente foto
grafice", ce se deschide la Casa 
prieteniei româno-sovietice din 
București, precum și în orașele 
Galați și Cluj. Simpozioane con
sacrate semicentenarului, conferin
țe, spectacole și concerte, cu lu
crări sovietice susținute de colec
tive teatrale și muzicale din țara 
noastră vor completa programul 
bogat al „Zilelor culturii sovietice” 
— expresie a relațiilor de priete
nie frățească ce ne leagă de po
porul vecin, făuritor al societății 
comuniste.

tare

lui 
de 
ca

Cluj 
oaspete 
de Stat 

din R.S.S. Gru-

CONFERINȚA 
NAȚIONALĂ 
DE VITAMINOLOGIE

IAȘI. Lucrările primei Conferințe 
naționale de vitaminologie s-au des
chis luni la Iași cu participarea a 
numeroși oameni de știință, medici, 
chimiști, biologi, igieniști, farma
ciști din diverse centre ale țării. 
Iau parte specialiști din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța, R. D. Germa
nă, R F. a Germaniei, Iugoslavia, 
Polonia, Ungaria și U.R.S.S.

în cadrul conferinței sînt prezen
tate aproape 120 de comunicări și 
referate, 30 din ele aparținînd oas
peților.

Conferința supune dezbaterii spe
cialiștilor unele aspecte chimice, 
farmaceutice și alimentare ridicate 
de cercetarea și folosirea vitamine
lor. Reuniunea științifică pune, de 
asemenea, accent pe ultimele rezul
tate obținute pe plan mondial în 
domeniul relațiilor dintre vitamine, 
al relațiilor dintre vitamine și cele
lalte principii alimentare, sau 
diverși hormoni endocrini.

Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifi 
ce — Universitatea Populară 
București — organizează marți 
10 octombrie, ora 18,30, în sala 
Ateneului, un colocviu de civi
lizație și cultură românească, 
în cadrul colocviului prezidat 
de acad. Athanase Joja vor lua 
cuvîntul aoad. Remus Rădulet. 
acad. Ștefan Milcu, acad. Mihai 
Beniuc și prof. univ. Gheor- 
ghe Ștefan, membru corespon 
dent al Academiei. Va urmă un 
program prezentat de Filarmo
nica de stat „George Enescu" 
colectiv artistic emerit.

cinema

• Pasărea Phdnlx — cinemascop 
Patria — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, Ca
pitol — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45 ; la 
grădină — 19, Grădina Doina — 
20. Glivița — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Zosia : Republica — 9,30 ; 11,45 . 
14 ; 16.30 ; 18,45 : 21.
• Testamentul incașului — cine
mascop : Luceafărul — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Festival —
8.30 , 11 , 13,30 ; 16 ; 18,30 , 21 ; la 
grădină — 19,30, Arenele libertății
— 19,30, Feroviar — 8 ; 10,30 ; 12,45 ;
15.45 ; 17,45 ; 20,15, Excelsior — 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, Modern
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21 
(la toate completarea Găteala 
capului), Stadionul Dinamo — 19,30.
• Cine călărește un tigru ? : Sala 
Palatului (seria de bilete 2113 — 
orele 17,30 și seria 2114 — orele! 
20,15), București — 8,45; 11,15: 13,45
16.15 ; 18,45 ; 21.15, Gloria (comple
tare Examenul) — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, Flamura (comple
tare Nota zece la sport) — 9 ; 11 : 
16 ; 18,15 ; 20.30.
• Bunicul, Kylijan și eu :
trai (completare Fantezia cu 
ruburi) — 9,15 ; 12 ; 15 ; 18 ; . .......
• In numele legii : cinemateca — 
10 ; 12 ; 14 ; 16.30 ; 18.45 ; 21.
• Fantomas contra Scotland Yard
— cinemascop : Victoria (comple
tare Congresul lingviștilor) — 9 .
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Aurora 
(completare Răscruce) — 8,15; 10,30. 
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină
— 19.
• Atît timp cît voi trăi : Lumina
— 9 ; 11,30 ; 13,45 : 16 ; 18.30 ; 20,45. 
$ Program pentru copii : Doina
— 9 ; 10.
• Procesul de la Verona : Doina
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Ciocîrlia : Union (completare 
Costumul de ceremonie românesc)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Șeful sectorului suflete — ci
nemascop ; Giulești (completare 23 
August 19G7) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie ?
— cinemascop : înfrățirea între
popoare (completare Dacă o iu
besc) — 15 ; ‘ ""
® Surcouf, 
cinemascop 
Dacă aș fi 
continuare, ___ , .
August 1987) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• O zi nu tocmai norocoasă — 
cinemascop : Buzești (completare 
Chemarea dragostei) — 15,30 ; 18.
• Pantera neagră — cinemascop : 
Crîngași — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Recompensa — cinemascop : Bu- 
cegi (completare Permanențe) — 
16 : 18,15 ; 20,30 ; la grădină - 19. 
Arta (completare Cancerul meta
lelor) — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la gră
dină - 19.
• Singur pe lume : Unirea (com
pletare Muzeul pompierilor) — 16 ;
18.15 ; 20,30, Moșilor (completare
Examenul) — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la 
grădină — 19.
> Faraonul — cinemascop (ambele 
serii) : Tomis —- 8.45 ; 12,15 ; 15,45 ;
19.15 ; la grădină — 19, Melodia —
8.45 ; 12,30 ; 16,15 ; 20.
• Canaliile : Flacăra (completare
Arhitectura universului) — 15,30 ; 
18 ; 20,30, Drumul sării (completare 
Apartamentul) — 15 ; 17.30 : 20.
Grădina Vitan - 19.
• Secerișul roșu: Vitan — 15,30; 18.
• Cum să furi un milion — cine
mascop ; Popular (completare Ara
gaz) — 15 ; 18 ; 20,45. Ferentari —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Omul pe care-i Iubesc — cine
mascop : Munca (completare 450 
de ani de la tîrnosirea bisericii 
Mănăstirii Argeș) — 16 ; 18,15 ; 
20,30.
• French-Cancan : Cosmos (com
pletare Scoarțe din Rodope) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Dimineața, devreme — cinema
scop . Viitorul (completare Copi
lărie furată) - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Comisarul X — cinemascop : Co- 
lentina (completare Dirijorul stră
zii) - 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele 
serii) : Volga - 9,30 ; 16,15 ; 19.45.
• Sus mîinile domnilor polițiști ! : 
Floreasca (completare Orizont ști
ințific nr. 8/1967) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Marele restaurant — cinema
scop : R.ahova (completare Albina 
românească. Apis Melifica Carpa
tina) — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la gră
dină — 19.
• Căutătorii de aur din Arkansas
— cinemascop : Progresul (comple
tare Cvartet) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Grădina Progresul Parc — 19,30.
• Castelanii : Lira (completare 
Orizont științific nr. 8/1967) — 15,30; 
18 , 20.30. Cotroceni (completare 
înflorim și noi cu țâra) — 15,30 ; 
18 ; 20.30.
• Țar și general : Pacea (comple
tare Mărășești 1917—1967) — 16 ; 
18 ; 20.

Iulian MEREUȚA

Aspect din expoziția de fotografii „Filmul sovietic 1917—1967“, — deschisă 
in holul cinematografului Republica din București — care evoca unele dintre 

cele mai cunoscute producții ale cinematografiei din U.R.S.S.
Foto : M. Andreescu

17,30 ; 20.
tigrul celor 7 mări —

Dacia (completare 
știut 7) — 7,30—21 în 

Miorița (completare 23

Acum cîteva luni, ziarul 
nostru a întreprins un raid- 
anchetă prin sălile de cine
matograf pentru a urmări 
condițiile de vizionare. („O 
întrebare pentru spectatori : 
vizionați în bune condiții 
filmul preferat ?“) în urma 
observațiilor critice formu
late, forurile și instituțiile 
vizate au luat o serie de 
măsuri.

Răspunsul Direcției Re
țelei Cinematografice și Di
fuzării Filmelor, precizînd 
că „lipsurile semnalate în 
articol sînt reale și criticile 
aduse constituie un ajutor 
în munca lucrătorilor din re
țeaua cinematografică...", a- 
rată, printre altele, că au 
fost trimise instrucțiuni scri
se referitoare la diverse as
pecte ale activității tehnice. 
D.R.C.D.F. a prevăzut obli
gativitatea organelor sale 
tehnice de a organiza lunar 
cîte o analiză la fiecare în
treprindere cinematografică 
regională asupra modului de 
aplicare a măsurilor preco
nizate. Pînă acum au fost 
puse în discuție I.C.R.S. 
Galați, Maramureș, Banat și 
oraș București.

După cum se arăta și în< 
ancheta noastră, calitatea 
spectacolului cinematogra-

fic depinde în bună măsură 
și de o serie de alți factori • 
ambianta sălii, gradul de 
uzură a peliculei și apara
telor de proiecție, pricepe
rea și disciplina operatori
lor. Erau criticate astfel,

lor „23 August" și „Tinere
tului" din Constanța, iar în 
regiunea Ploiești, salariați ai 
întreprinderii regionale au 
întreprins un control în cea 
mai mare parte a unităților 
cinematografice, luînd mă-

Pe urmele materialelor
publicate

condițiile improprii de vizio
nare, murdăria, dezordinea 
care domneau în unele săli 
de cinema din Constanta, 
Ploiești, Buzău, Cîmpina. în 
răspunsurile primite sîntem 
informați că s-a trecut la 
salubrizarea cinematografe

seșurile organizatorice ce 
impuneau.

Răspunsul D.R.C.D.F. 
bordează și un alt aspect al 
problemei discutate : înlo
cuirea instalațiilor cinema
tografice uzate în vederea 
asigurării unor condiții op-

a-

proiecției. Dar

teatre
• Teatrul National „I. L. Cara- 
giple” (sala Studio): Regina de Na- 
vara — 19,30. • Teatrul „Lucia
Sturdza Bulandra” (sala din Bd. 
Schitu MSgureanu nr. 1): Un tram
vai numit dorință — 20, (sala din 

Blajlnu - 20. C Teatrul „C. I. Not-str. Al Sahia nr. 76 A) : Sfîntul Mitică . ............._ ..............._ __  _ . _.
tara” (sala Magheru) : Acest animal ciudat — 19,30, (sala Studio) : Jaguarul 
roșu — 20. a Teatrul .,Barbu Delavrancea”
Creangă” Sînziana și Pepelea — 1? ___T__  _____ . ______
Stempeniu — 20. « Teatrul „Țăndărică” : Iarmarocul piticului Clip — 17. 
• Circul de stat : Internațional circus program — 19,30.

• Teatrul ..Barbu Delavrancea” Miorița — 20. • Teatrul „Ion 
Sînziana și Pepelea — 16. • Teatrul evreiesc de stat : Vioara lui 
- 20. ( - ■ — - ---------------- -----------  -■g

■t. ,

O interesantă
Pe lingă opera de edu

cație, o antologie are me
nirea să exprime atitudi
nea autorului față de un 
anume fenomen. Expresia 
unei atari atitudini este 
cuprinsul antologic însuși. 
Cu aceasta se realizează 
și condiția tot mai impe
rios resimțită în descifra
rea sensurilor complexe, 
complementare și adesea 
contradictorii ale proce
selor contemporane din 
sînul culturii, aceea de a 
ajunge prin afinități spi
rituale și de idei tocmai 
la valorile obiective ale 
momentului.

Ceea ce demonstrează 
cu prisosință prima an
tologie de texte privind 
implicațiile muzicii în o- 
pera literară sau în gîn- 
direa scriitorilor noștri 
moderni*  este integrarea 
faptului muzical în accep
țiunea largă a fenomenu
lui culturii. Să nu ne mire 
că un asemenea adevăr 
mai trebuie subliniat... 
Tradițiile vechi ale muzi
cii noastre prin care în
țeleg atit pe cele de artă 
bizantină cît și pe cele 
folclorice acordau cînte- 
cului un sens moral înalt, 
primele în virtutea con
cepției despre ethos moș
tenită de la antichitatea 
elină, iar celelalte în vir-

tutea unei firești prețuiri 
față de cîntare — o cîn- 
tare îngemănată întotdea
una cu versul și expri- 
mînd viața sufletească în 
toată plenitudinea ei. Dar 
a fost o vreme cînd, în 
ecouri decăzute de ro
mantism sau în acelea 
ale neoanacreonticulul, 
muzica a însemnat, pen
tru o anumită mentalitate, 
numai romanță, cîntare 
de alean și de inimă al
bastră. Nu a făcut aceas
tă mentalitate să cadă 
oprobriul asupra celor ce 
îmbrățișau cariera muzi
cală ? O întreagă litera
tură a fost tributară aces
tei mentalități ; dar ade
văr este că linia impor
tantă a dezvoltării gîndi
rii românești și, în strînsă 
legătură cu aceasta, a li
teraturii, oricît de firavă 
în anumite momente este 
în măsură să ateste pre
țul pe care l-a avut pen
tru arta sonora, pentru 
rostul ei moral și de crea
toare de frumos. Dimitrie 
Cantemir, reprezentant în 
gîndire al Renașterii tîr- 
zii, muzician el însuși, în
țelege virtuțile înnobila- 
toare ale acestei arte și 
o socotește drept o relic
vă vie a trecutului ; scrii
torii școlii ardelene și cei 
din Principatele începu-

jșjiwsimî»
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18,00 — In direct... Emisiune eco
nomică. 18,30 — Pentru copii : Po
vestiri pe degete și filmul : „Fata 
vîntului". 19,00 — Omagiu lui Oc
tombrie" : ..Aici cresc talentele". 
Reportaj la Școala centrală de 

de seară. 19,50 — Buletinul meteoro- 
Filmul serial ; Aventurile lui Tarzan. 20,30 —

artă din Moscova. 19,30 — Telejurnalul
logic. Publicitate. 20,00
Seară de teatru : ,,Clipe de viață" de W. Saroyan. Interpretează colectivul 
Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra". In pauză : Poșta televiziunii. 23,00 — 
Telejurnalul de noapte.I
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antologie de
tului secolului XIX 
ecoul concepțiilor 
niște și, mai ales, 
seau-iste despre muzică ; 
formați în spiritul culturii 
germane clasice, membrii 
„Junimii*  și cu deosebire 
Titu Maiorescu integrea
ză muzica într-o viziune 
filozofică asemeni lui 
Kant, Hegel sau Schopen
hauer.

Acestea ar fi fost even
tualele puncte de plecare 
în alcătuirea unei anto
logii r jîndirii și scrierii 
românești despre muzică, 
venite din partea nemuzi- 
cienilor, dar din falanga 
spiritelor de elită. 'Or, așa 
cum spuneam. Emil Mânu 
s-a oprit în volumul „Mu
zică și literatură”, făcînd 
profesiune exegetică, nu
mai asupra etapei moder
ne a gîndirii românești, 
etapă în care muzica se 
constituie în componentă 
infinit aderentă la feno
menul culturii. Se relevă 
fragmentar dar elocvent 
în lucrare ponderea spiri
tului muzical în acel efort, 
nicidecum periferic sau 
minor, al gîndirii româ
nești din domeniul filozo
fiei culturii (Blaga, Vianu, 
Ralea), ca și în determi
narea și edificarea speci
ficului unei arte integrată 
universal și, în aceeași

se fac 
ilumi- 
rous-

personalizatămăsură,
față cu marile zone de 
cultură. Convingerea mo
dernă că muzica este un 
model și o modalitate de 
surprindere și revelare a 
datelor umane originare 
— în altă accepțiune decît 
aceea de adresă nemij
locit sensibilă pe care se 
bizuiau romanticii -r- este 
fundamentată la Blaga și 
transpare la Dan Botta 
(Ar fi de obiectat aici că 
în afara „muzicalității” 
lui Bacovia, intrinsec li
terară în cele din urmă, 
înfățișarea esteticii sim
boliștilor români se im
punea). Structura imaginii 
muzicale și raportarea a- 
cesteia la alte moduri de 
plăsmuire și gîndire ar
tistică îi preocupă intens 
pe Vianu și pe Ralea. In
fluența mediului (văzută 
prin prisma sociologicu
lui) determinînd psiholo
gia unui anume artist, fie 
el și creator de muzică, 
este familiară scrisului 
lui Ralea și Călinescu.

în sfîrșit, oricît de dife
rită și de personală, ema- 
nînd dintr-o formație in
telectuală sau alta, eseis
tica scriitorilor noștri vă
dește efortul de a da răs
punsuri în probleme de 
valoare, cu privire la o 
operă muzicală sau la

i

eseuri
personalitatea unui mare 
clasic sau contemporan.

Alegerea textelor anto
logiei în virtutea unei 
conștiințe clare a ceea ce 
a însemnai mișcarea de 
idei a literaturii românești 
moderne este însoțită 
de Emil Mânu de o infor
mație sigură și de bunul 
gust. în introducere, ca și 
în comentariile ce preced 
pe fiecare dintre autori, 
se caracterizează succint 
profilul artistic și Ideolo
gic al acestora și. odată 
cu generalitățile, parafra- 
zînd sau apelînd la sen
suri incriminate, se clari
fică și unele dintre inten
țiile muzicale.

Cuprinzînd chiar și nu
mai o perioadă limitată 
de dezvoltare culturală, 
antologia „Muzică și lite
ratură” se dovedește un 
instrument util în munca 
muzicologică de sinteză 
ca și pentru acele studii 
de artă comparată ce 
reprezintă un deziderat de 
viitor.

Gheorghe FIRCA

•) Muzică și literatură — 
eseuri. Antologie, studiu 
introductiv, note, bibliogra
fie, indice de Emil Mânu, 
Editura muzicală a Uniunii 
compozitorilor.

time 
după cum se afirmă în scri
soare 
cuire a aparatelor este infe
rior celui de dezvoltare a 
rețelei cinematografice, fiind 
condiționat de for durile a- 
locate în acest sco "... A- 
ceasta contribuie a scădc - , 
rea calității spectacolului ci
nematografic, rezolvarea fi
ind posibilă prin acordarea 
fondului de investiții, fără 
de care nu se pot 
schimbarea aparatelor de 
proiecție depășite din punct 
de vedere al uzurii, com
pletarea unităților cu apa- 
rataj nou, cît și modificarea 
structurii sălilor în cazul 
cînd dimensiunile lor nu co
respund cu caracteristicile 
tehnice ale aparatelor". Re
zolvarea acestor cerințe de
pinde în bună măsură de 
sprijinul acordat întreprin
derilor cinematografice de 
sfaturile populare regionale, 
cărora le sînt direct subor
donate.

Ținuta calitativă a specta
colului cinematografic este 
în strînsă concordanță și 
cu pregătirea, experiența și 
conștiinciozitatea cadrelor 
tehnice. Pentru ridjc'(rea ca
lificării acestora fu/.cf * 
în Capitală Centrul dt. îA'u,- 
ficare a cadrelor organizat 
de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, iar anual, 
în fiecare centru de regiune, 
o comisie tehnică de exami
nare a cunoștințelor profe
sionale. De multă atenție 
trebuie să se bucure însă 
și munca de îndrumare și 
control a activității salaria
telor unităților cinematogra
fice, tragerea la răspundere 
a celor ce încalcă dispozi
țiile în vigoare. Nu poate 
exista nici o justificare pen
tru repetatele neglijențe la 
prezentarea spectacolelor : 
comutări greșite, imagine 
neclară, lipsă de audiție în 
sală, întreruperea luminii pe 
ecran etc. După cum recu
nosc răspunsurile primite, 
„tolerarea acestor manifes
tări la cinematografe în f 1- 
divă presupune lipsa de 
gență a conducătorului uni
tății, a organelor tehnice ale 
întreprinderilor cinemato
grafice regionale și controlul 
încă sporadic din par
tea aparatului tehnic al 
D.R.C.D.F.". Pentru rezol
varea neîntîrziată a acestei 
situații, D.R.C.D.F. ne-a co
municat intenția sa de a mo
difica regulamentul tehnic 
actual încă în trimestrul III 
1967, în sensul stabilirii unor 
măsuri 
nare în 
mise la 
colului 
păcate, bunele intenții au ă- 
mas doar pe hîrtie, în ,, «- 
zent ele fiind abia în stadiul 
preliminar al discuțiilor si 
consultărilor. De asemenea, 
același răspuns se mulțumeș
te să constate că o parte din 
lipsuri își au originea și „în 
faptul că la unele întreprin
deri cinematografice regio
nale conducătorii tehnici nu 
au pregătirea de specialitate 
corespunzătoare, posturile 
fiind deținute prin delegație 
de cadre cu pregătire medie 
sau echivalentă" — fără 
însă a ni se comunica măsu
rile ce se preconizează în 
vederea îmbunătătiru situa
ției.

„ritmul de înlo-

face

precise de sancțio- 
cazul abaterilor co- 
prezentarea specta- 

cinematografic. Din
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Plecarea unei delegații 
de activiști ai P. C. R. 

în R. D. Germană
ta invitația C.C. al Partidului 

Socialist Unit din Germania, luni 
dimineața a plecat la Berlin, unde 
va face un schimb de experiență, 
o delegație de activiști ai Par
tidului Comunist Român, con
dusă de Ion Pățan, membru su

Semnarea listelor de mărfuri pe anul 1967-1968 
în cadrul protocolului de schimburi de mărfuri 

in vigoare intre România și Pakistan
în urma tratativelor purtate la 

București între 4 și 9 octombrie s-au 
semnat la Ministerul Comerțului 
Exterior listele de mărfuri pe anul 
1967/1968, în cadrul Protocolului de 
schimburi de mărfuri în vigoare 
între Republica Socialistă România 
și Republica Islamică Pakistan. 
Față de anul 1966/1967, noile liste

7Vo7 forme 

de asigurări 

de persoane
Venind în întîmpinarea cerințe 

lor cetățenilor dornici să-și mate
rializeze spiritul de prevedere în 
asigurare, Administrația Asigură
rilor de Sta* * introduce în luna 
octombrie a. c. noi forme de 
asigurări care oterâ posibilități 
de asigurare variate, avantajoase 
și utile in diferite împrejurări.

Echipa reprezentativă de volei 
feminin a României, care, după cum 
am mai anunțat, va participa la 
campionatul european din Turcia, 
susține săptămîna aceasta trei me
ciuri de verificare cu reprezenta
tiva Uniunii Sovietice, deținătoarea 
titlului de campioană continentală.

Lotul selecționabilelor noastre este 
format din i Ivănescu, Goloșie, 
Chezan, Constantinescu, Rebac, 
Căunei, Bogdan, Ștefănescu, Vame
și u, Popescu, Szekely, Florescu, 
Baga, Demetriu.

*
în etapa a Vl-a a campionatelor 

republicane de handbal s-au înregis
trat următoarele rezultate : mascu
lin . Steaua București — Universita
tea Cluj 23—16 ; Textila Cisnădie — 
Dinamo București 11—24 ; Politeh
nica Timișoara — Universitatea 
București 11—11 ; Dinamo Brașov — 
C.S.M. Reșița 17—16 ; Dinamo Ba
cău — Rafinăria Teleajen 17—10 ; 
feminin : Mureșul Tg. Mureș — Uni
versitatea Timișoara 6—10 ; Politeh
nica Galați — Rulmentul Brașov 
7—8 ; Rapid București — Liceul 
nr. 4 Timișoara 7—2 ; Progresul 
București — Constructorul Timișoa
ra 4—7 ; Universitatea București — 
Confecția București 4—6.

în clasamentele respective conduc 
Steaua și Universitatea Timișoara.

Exista, pînă nu de mult, o anu
mită tehnică, sui-generis. a „inter
pretării" rezultatelor din fotbal : re
zultate modeste erau supuse unui re
gim de pompare și umflare artifi
cială pînă căpătau proporții trium
fale, iar la înfrîngeri categorice țîș- 
neau cu rapiditate și dexteritate din 
tradiționalul joben scamatoricesc, ca 
dintr-o fîntînă arteziană, argumente 
menite să demonstreze că „de fapt" 
albul este negru, că învingătorii au 
fost „în realitate" învinși, iar eșecul 
este „practic" un succes. Tehnica res
pectivă începuse să capete consisten
ță și să-și formeze „tradiții" — tra
diții nefaste, de autoinducere în 
eroare...

Potrivit unei asemenea optici, re
amintită tocmai pentru că, din pă
cate. urmele ei n-au dispărut cu de- 
săvîrșire. recenta quadruplă con
fruntare fotbalistică de sîmbătă și 
duminică ar fi numai... prilej de 
satisfacții : din patru întîlniri, echi
pele românești au cîștigat două — 
deci... perfectă egalitate ; am primit 
9 puncte și am înscris 7 — deci tot 
cam „pe-aproape“. Mai timid, mai 
voalat decît odinioară, respectivele 
argumente si bilanțuri globale și-au 
scos, totuși, din nou capul la lumină, 
fiind prezente după principiul „nu că 
spun, dar zic" și în paginile presei 
de specialitate...

Evident, asemenea calcule nu pot 
nici să compenseze și, cu atît mai 
puțin, să escamoteze înfrîngerea 
drastică suferită de selecționata ce 
se voia reprezentativă pentru fot
balul românesc — și care. tocmai 
prin aceasta. întunecă celelalte re
zultate, răpește mult din bucuria 
celor două victorii și lasă loc amă
răciunii. aruncă încă o umbră asu
pra fotbalului nostru în ansamblu.

Intr-adevăr, desfășurate la patru 
nivele — juniori, tineret, prima re
prezentativă și secunzii — întîlnirile 
respective au oferit un bun prilej 
pentru o analiză, in secțiune pe ver
ticală. a situației din fotbal. Mani
festarea onorabilă a echipei de ju
niori a tării noastre care a jucat 
„de la egal" cu partenerii de între
cere, ca și jocul, în unele perioade 
satisfăcălor. al echipei de tineret, 
au confirmat încă și încă o dată, pe 
viu, calitățile native ale tinerilor 
noștri fotbaliști, faptul că generație 
după generație apar și avem ta
lente sportive cu nimic mai prejos 
altora din oricare țâră.

Din păcate, junioratul ji adoles

e Asigurarea mixtă de viață șl 
suplimentară de accidente la 
care suma asigurată se plătește 
la expirarea asigurării sau mai 
înainte, la ivirea cazurilor asigu
rate în cazul urmărilor unui 
accident se plătește pînă la de 5 
ori suma asigurată.

e Asigurarea familială mixtă 
de viață satisface dorințele 
celor care vor să-și asigure în
treaga familie ; în ea se pot cu
prinde toți membrii familiei, indi
ferent de numărul lor, inclusiv 
copiii de la vîrsta de 5 ani.

• Asigurarea mixtă de viață cu 
pensie pentru urmași permite să 
se asigure, pe lingă o anumită 
sumă, la alegere, și o pensie 
lunară pentru urmași.

e In asigurarea lamilială de 
accidente, pe lingă asiguratul 
principal se cuprind soția, pre
cum și toți copiii in vîrstă de 5-16 
ani.

e Asigurarea de accidente 
„turist" vine în întîmpinarea cere
rilor acelor cetățeni care doresc 
să încheie asigurări pe durate 
scurte. în asigurare se cuprinde 
persoana contractantă pentru ur
mări din accidente, precum și 
bunurile acesteia, pe perioada 
de o lună.

e La asigurarea de economie 
și de invaliditate permanentă din 
accidente suma asigurată se plă
tește la apariția cazului asigurat, 
precum și la expirare, indepen
dent de plățile făcute anterior. La 
expirare, asiguratul poate să 
opteze pentru încasarea sumei ce 
i se cuvine, fie dintr-o dată, fie 
sub formă de rentă anuală pe 
timp limitat. în ultima situație, pe 
lîngă faptul că beneficiază de 
fructificarea sumelor, asiguratul 
are posibilitatea să obțină o asi
gurare gratuită pentru invalidi
tate permanentă, egală cu triplul 
sumei asigurate inițial în caz de 

' accidente de circulație și cu 
dublul sumei în cazul celorlalte 
accidente.

• Asigurarea viageră de deces 
dă posibilitatea ca în schimbul 
unei prime reduse, plătită o sin
gură dată (cu prima unică), sau 
eșalonat (cu plata primelor pe 
timp limitat), să se asigure suma 
stabilită de asigurat.

e Asigurarea cu termen fix 
oferă posibilitatea asigurării unei 
sume care se plătește beneficia
rului la o anumită dată stabilită 
dinainte de asigurat ; la asigura
rea de rentă pe timp limitat, 
suma asiguiată se plătește in 
rate lunare, pe o perioadă de 
4-7 ani, de asemenea, dinainte 
stabilită Obligația ADAS de a 
plăti sumele respective se men
ține chiar dacă asiguratul nu mai 
este atunci în viață, asigurarea 
rămînînd scutită de plata prime
lor

Aceste ultime torme sin! utile, 
de exemplu, celor care doresc să 
asigure o sumă mai importantă 
copiilor la majorat, o bursă pe 
perioada studiilor etc Primele de 
asigurare, la toate formele, 
sînt convenabile, iar aplicarea 

/ acestor asigurări se face în con
diții de simplificare a încheierii 
contractelor și plății sumelor asi
gurate. de lărgire a răspunderii 
ADAS și de acordare a unor 
avantaje suplimentare asigurați- 
lor 

pleant a] C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de tov. 
Vasile Vlad. șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față membri ai amba
sadei R. D. Germane la București.

(Agerpres)

prevăd o creștere a schimburilor 
de mărfuri cu circa 12 la sută.

România va exporta în Pakistan 
mașini și utilaje, produse chimice, 
materiale de construcții, produse 
petroliere etc. și vă importa din 
Pakistan iută, bumbac, produse 
manufacturate din iută și bumbac, 
precum și alte mărfuri.

(Agerpres)

Știri

sportive
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Iresponsabilitatea
este o fatalitate în fotbal?

Vizitele delegației 

parlamentare italiene vremea
Luni, delegația parlamentară 

italiană, condusă de senatorul Giu
seppe Maria Sibille, președintele 
Grupului parlamentar Italia— 
România, a sosit la Brașov.

Parlamentarii italieni au făcut o 
vizită Ia Sfatul popular al regiu
nii Brașov, unde au avut o între
vedere cu Ion Mărcuș, președin
tele Comitetului Executiv.

Cronic
Președintele juntei de planificare 

din Ecuador, Jaime Nebot, împre
ună cu persoanele oficiale care îl 
însoțesc, au continuat luni dimi
neață convorbirile la Minister^ 
Comerțului Exterior și la unele în-

Manifestări științifice
Sesiune jubiliara

Luni s-au deschis în Capitală lu
crările sesiunii științifice jubiliare a 
Institutului de studii și cercetări 
hidrotehnice. în cei zece ani de ac
tivitate, hidrotehnicienii și ceilalți 
specialiști de la acest institut au 
rezolvat o serie de probleme legate 
de cunoașterea resurselor de apă 
din țara noastră și economia apelor, 
hidraulica construcțiilor și a ame
najărilor hidrotehnice, protecția și 
epurarea apelor reziduale și altele. 
Ei au efectuat studii și cercetări 
pentru diferite sectoare de activi
tate economică, printre care : ener
gia electrică, agricultura, transpor
tul, industria chimică și metalur
gică, industria ușoară și alimen
tară, aducîndu-și contribuția la 
lucrările hidrotehnice mai impor
tante realizate în ultimii ani în 
țara noastră, cum sînt îndiguirile 
din Lunca și Delta Dunării, extin
derea portului Constanța, barajele 
de la Sadu, Argeș, Firiza, Paltinu, 
Poiana Uzului, Rovinari, marele 
sistem hidroenergetic de la Porțile 
de Fier și altele.

Toate aceste realizări, precum și 
cercetările fundamentale privind 
economia apelor, care își vor găsi, 
de asemenea, aplicare în munca de 
dezvoltare continuă a economiei na
ționale, constituie obiectul nume
roaselor referate și comunicări ce 
vor fi prezentate timp de 4 zile de 
către cercetătorii institutului.

Simpozionul „Acizii 
nucleici, biologic activi"

Aproximativ 200 de medici, bio
logi și chimiști din 12 țări s-au în
trunit luni dimineața, la Institutul 
de inframicrobiologie din Bucu
rești, în cadrul simpozionului „A- 
cizii nucleici, biologic activi", orga
nizat sub auspiciile Academiei și 
Ministerului Sănătății și Prevede
rilor Sociale.

Timp de 3 zile, ei vor dezbate 
probleme de mare actualitate știin
țifică privind rolul acizilor nucleici 
în biosinteza virusurilor, implica

cența nu sînt veșnice — iar pe mă
sură ce anii trec, capătă pondere 
hotărîtoare modul în care au fost 
șlefuite și dezvoltate calitățile na
tive. însușite noțiunile unei tehnici 
perfecționate, maturitatea gîndirii 
tactice, orientarea ce prezidează 
alcătuirea și conducerea unei forma
ții sportive.

Cu multă claritate, superioritatea 
partenerilor de întrecere în materie 
de tehnică individuală și orientare 
tactică au apărut din ce în ce mai 
pronunțate la eșaloanele „de sus" 
ale întrecerilor, ajungînd net catego
rice in confruntarea primelor repre
zentative. Desigur, se reflectă aici ca
rențe mai vechi și mai adînci ale 
fotbalului nostru — în primul rînd, 
nivelul pregătirii în cluburi, capaci
tatea (sau incapacitatea) antreno
rilor de club, standardul general 
care formează baza unei reprezenta
tive etc.

Sub acest unghi de vedere, întîl- 
nirea cu echipa Budapestei se anunța 
desigur ca un meci greu ; fotbaliștii 
unguri se numără, de decenii, prin
tre cei mai buni din lume, au 
învins și pot învinge „uzual" cam
pioanele mondiale, se află și astăzi 
în formă bună, iar în plus jucau 
și „acasă", unde s-au dovedit în ge
neral imbatabili.

Cu atît mai mult se cerea o deo
sebită răspundere în pregătirea a- 
cestei întreceri, in selecționarea și 
alcătuirea primei noastre reprezen
tative divizionare. Ceea ce au 
dorit — și au avnt tot drep
tul să dorească — iubitorii fotba
lului din țara noastră a fost un 
joc onorabil, o reprezentare demnă, 
care să reflecte cel mai înalt plafon 
al posibilităților actuale. Or, tocmai 
de aci decepția și nemulțumirea ma
selor de iubitori ai fotbalului, ai 
sportului în general, față de evo
luția lamentabilă a „reprezentativei" 
noastre, care în unele momente stir- 
nea sentimente de jenă.

Desigur, minuni nu se pot face, 
un fotbal aflat într-o pronunțată ră- 
mînere în urmă nu poate furniza 
subit o reprezentativă de clasă mon
dială răstimpul ce a trecut de la 
„semnalul" măsurilor de redresare 
mai poate fi apreciat ca scurt. 
Dar toate acestea nu pot justifica 
lipsa gravă de responsabilitate în al
cătuirea echipei, erorile flagrante în 
orientarea ei tactică, care au condus 
la o evoluție din cele mai penibile, 
cu mult inferioară potențialului real 
al fotbalului românesc. Ca rezultat, 

în «ursul după-amiezei, parla
mentarii italieni au vizitat monu
mente istorice, instituții culturale, 
precum și noi construcții ale ora
șului. iar seara au asistat la un 
spectacol folcloric prezentat la Tea
trul muzical din localitate.

(Agerpres)

G zilei
treprinderi românești de comerț 
exterior.

Alți membri ai delegației au vi
zitat în cursul zilei unități indus
triale din regiunile Ploiești și Bra
șov.

(Agerpres)

ția lor în fenomenele celulare și în 
transmiterea caracterelor ereditare.

După cum sublinia în cuvîntul de 
deschidere acad. Ștefan S. Nicolâu, 
președintele comitetului de organi
zare a simpozionului, aprofundarea 
studiului acizilor nucleici va putea 
duce la cunoașterea fenomenului vi
tal, Ia elucidarea cauzelor unor a- 
fecțiuni. Importanța temei luate în 
dezbatere este sporită de posibili
tatea pe care specialiștii o întrevăd 
ca acizii nucleici — sau infraviru- 
surile — să fie agenți etiologici ai 
cancerului și ai altor afecțiuni, fe
nomen a cărui elucidare va înlesni 
căile de prevenire și combatere a 
acestor maladii.

Conferință comună de fizio
logie animală comparată și 
fiziologie vegetală

Sub egida Academiei, Ministeru
lui învățămîntului, Consiliului Su
perior al Agriculturii și Ministeru
lui Sănătății și Prevederilor So
ciale, luni au început în Capitală 
lucrările primei Conferințe comune 
de fiziologie animală comparată și 
fiziologie vegetală. Tematica reu
niunii cuprinde o serie de proble
me de mare actualitate și interes 
științific.

Cele peste 200 de comunicări ce 
vor fi prezentate, precum și vizite
le la laboratoare și institute de spe
cialitate, incluse in programul con
ferinței, vor permite participanților 
să ia cunoștință de nivelul actual 
la care se găsește fiziologia ani
mală și vegetală, să schițeze un 
program al activității- de cercetare, 
viitoare.

La ședința de deschidere a reu
niunii au luat cuvîntul acad. Emil 
Pop, președintele comitetului de 
organizare a conferinței, acad. 
Ștefan Milcu, vicepreședinte al A- 
cademiei. și prof. dr. H. Metzner 
(R. F a Germaniei) — din partea 
oaspeților sosiți din 7 țări.

Lucrările conferinței se vor des
fășura timp de trei zile pe secții 
de specialitate.

(Agerpres)

diferența valorică dintre cele două 
echipe a fost artificial și considera
bil amplificată și accentuată.

In ce privește oomponenta, selec
ționerul unic a alcătuit o formație 
pestrifă, înlăturînd total principiul 
și premisele omogenității- Practic, în 
echipa „Bucureștiului" (cuprinzînd 
jucători din 7 orașe). în cele 11 pos
turi ale formației, au evoluat compo
nent din nu mai puțin de... 8 (opt) 
cluburi. In lipsa unei concepții de 
perspectivă, din reprezentativa ce 
evoluase în precedentele confruntări 
internaționale (jocul cu formațiile 
Izraelului și Berlinului occidental) 
nu au mai fost integral folosiți decit 
trei și respectiv doi jucători. Oare 
de fiecare dată, la fiecare întîlnire 
internațională, trebuie luat totul de 
la capăt ? Cum de a ingăduit Federa
ția de fotbal asemenea năstrușnicii, 
cind este binecnnoscut că fotbalul 
modern, cu solicitările sale de ordi
nul fracțiunilor de secundă, presu
pune ca o condiție esențială omoge
nitatea. cunoașterea și acomodarea 
reciprocă Intre jucători — ajunse 
pînă la nivelul actului reflex ? Mai 
Rot fi, în aceste condiții, de mirare 

psa de coeziune a echipei, dc le
gătură intre jucători, ruptura dintre 
compartimente, faptul că reprezen
tativa noastră s-a prezentat nu ca o 
echipă, în adevăratul sens al cuvîn- 
tului. ci parcă „spartă în țăndări" ?

Linia de atac, cuprinzînd pe 4 
posturi jucători din 5 cluburi, n-a 
reușit să realizeze vreo acțiune ofen
sivă cît de cit mai închegată. Pen
tru apărarea imediată s-a recurs la 
improvizații asemănătoare — folosi
rea de jucători din 4 cluburi pentru 
cele 4 posturi. (Și aceasta. în condiții 
cînd avem în prezent o echipă, 
„Steaua", a cărei apărare a primit, 
în decurs de șapte meciuri consecu
tive, doar un singur gol 1). Rezulta
tul ? O apărare ușor penetra- 
bilă, ferfeniță, cu permanente 
„găuri", acționînd stîngaci și in
capabilă să-și oprească adversa
rii chiar cînd raportul era de trei 
contra unul. Au fost selecționați și 
desemnați să reprezinte fotbalul nos
tru jucători de fapt nereprezentativi 
(în apărare, jucători de mult în formă 
slabă ; linia de mijloc — unele 
elemente modeste, departe de nive
lul confruntărilor internaționale. Ca 
„vîrf de atac" a fost utilizat un 
fotbalist cu o pregătire tehnică rudi
mentară. submediocră, pe care doar 
aspectele penibile ale evoluțiilor

Ieri în țară : vremea s-a men
ținut rece, cu cerul schimbător, 
mai mult noros. Au căzut ploi 
locale și sub formă de averse 
in Transilvania, Moldova și 
Muntenia, iar în Dobrogea ploi
le au fost generale. Vîntul a 
suflat potrivit, cu intensificări 
locale, predominind din secto
rul nord-vest. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între 8 
grade la Joseni și 23 grade la 
Turnu Măgurele.

Timpul probabil pentru zi
lele de 11, 12 și 13 octombrie. 
In tară : vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, mai frecvente 
în jumătatea de nord a țării. în 
regiunea de munte, lapoviță și 
ninsoare. Vînt potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între zero și 10 grade, loca] mai 
coborîte, iar maximele între 10 
și 20 grade. Loca] se va pro
duce brumă, tu București : vre
me schimbătoare, cu cerul tem
porar noros, favorabil ploii sla
be. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

MOBILĂ MODERNA
PRODUSĂ DE
C. I. L.-BACĂU

Orice încăpere, cameră de 
zi, cameră combinată sau ca
meră pentru tineret se poate 
mobila cu garniturile moderne 
produse de C.l.L. Bacău. Li
nia modernă, furnirul de cali
tate, pelicula de lac cu care 
sînt acoperite piesele, tapise
ria in diferite modele și culori 
conferă mobilei realizate în 
combinatul din Bacău un as
pect elegant și plăcut Garni
tura complexă modulată „Ga
laxia", realizată din materiale 
de calitate superioară e com
pusă din 31 de piese, majori
tatea cu funcțiuni de depozii 
tare : noptiere, comode, bufe
te, biblioteci-etajere, dulapuri. 
Fiecare grupă conține cîteva 
variante estetice de comparti
mentare, paturi de 1-2 persoa
ne, masă extensibilă, oglindă 
suspendată Panourile „Ga
laxia" sînt făcute din PAL 
hidrofugat (tratat special îm
potriva apei) iar accesoriile 
metalice sînt executate din 
aliaje și oțeluri speciale. Pie
sele garniturii „Galaxia" se 

„.vînd. ambalate în carton on
dulat.

C.l.L. Bacău mai produce 
și garnituri de mobilă „Ilva" 
compuse dintr-un dulap cu 
trei uși, un divan de colț cu 
ladă pentru așternut și nop
tieră. toaletă cu oglindă, masă 
pentru șase persoane. Con
strucția din PAL, furnirul 
de nuc precum și finisajul dau 
acestei garnituri o înfățișare 
atrăgătoare.

sale îl puteau recomande atenției, 
atît de persistente, a selecționerului 
— în timp ce unul din cei mai valo
roși jucători. Constantin, de departe 
printre cei mai în formă înaintași, 
era pus să joace în echipa „B"),

Federația de fotbal nu s-a sesizat 
de practica greșită prin car^ se cere 
jucătorilor să-și schimbe subit în lo
turile reprezentative stilul propriu 
de joc din echipele de club. Este, 
desigur, o himeră, o utopie să se 
creadă că jucătorii ajunși la matu
ritatea vîrstei sportive, cu o expe
riență solidificată in decursul unui 
șir de ani, vor putea să se transfor
me peste noapte, să-și însușească 
în cîteva ședințe de pregătire sti
luri de joc cu totul noi. O orientare 
realistă in pregătire trebuie, dimpo
trivă, să urmărească perfecționarea 
pregătirii și orientării pe baza reali
tăților cristalizate, și nu pe baze cu 
totul deosebite. între echipa repre
zentativă și cele de club nu poate 
exista și nu se poate crea o ruptură; 
o echipă reprezentativă poate și 
trebuie să realizeze — la un nivel 
desigur superior — un joc de tipul 
celui al echipelor de club din care 
a fost alcătuită, și nu complet di
ferit de acesta. Dacă fetișizarea fac
torului obișnuință înseamnă conser
vatism și stagnare, nici ignorarea sa 
arbitrarie nu poate duce la rezultate 
bune.

Aspru s-a răzbunat și cramponarea 
de concepții tactice eronate. De mult 
s-a subliniat că sistemul „apărării 
în linie" este un sistem falimentar, 
părăsit și ne mai practicat azi, pe 
plan mondial, de echipele fruntașe. 
Oare „inovațiile" tactice trebuie scoa
se din lada de vechituri a experienței 
internaționale — și nu din ce are a- 
ceastă experiență mai viu și mai 
proaspăt, mai înaintat ? Cît privește 
„formula magică", sub care a fost 
înfățișată pregătirea echipei — „sti
lul constructiv-colectiv-ofensiv" — 
ea este o formulă bombastică, foarte 
„impresionantă" fonetic și acustic, 
dar are un conținut sărăcăcios și 
nebulos, iar practica a arătat cît de 
„constructiv", cît de „colectiv" și cît 
de „ofensiv" a fost jocul reprezen
tativei noastre...

Toate aceste deficiențe, erori și bi
zarerii au fost, desigur, cunoscute 
Federației de fotbal. Si dacă e re
gretabil că ele au putut, fi măcar 
susținute, este cu atît mal regretabil 
că ele au fost admise, că s-a accep
tat transpunerea lor în viață — șl 
încă „pe spinarea" primei reprezen
tative, spre indignarea legitimă a iu
bitorilor de fotbal.

Practic, se creează impresia unei 
serioase confuzii între pregătire și 
experimentare : se consideră că sar
cina selecționerului unic și a celor
lalți specialiști chemați să se ocupe 
de echipa națională ar fi să încerce 
felurite experiențe și că acest „drept 
la experiment" poate constitui o pla
toșă a aventurismului și lipsei de 
răspundere. Or. in primul rînd, orice 
experiență, ca să aibă șanse de a 
conduce la concluzii valabile, tre
buie să aibă anumite temeiuri, o

CORESPONDENTA din viena de la petre stancescv

Energia atomica 
în slujba dezvol
tării economice

Convorbire cu acad. Horia HULUBEI

La Viena, sediul permanent al Agenției internaționale pentru ener
gia atomică, a avut loc in perioada 26 septembrie—2 octombrie sesiu
nea a ll-a a Conferinței generale a A.I.E.A. Am adresat academicianu
lui HORIA HULUBEI, președintele Comitetului pentru energia nu
cleară din România, șeful delegației române la această sesiune, rugă 
mintea de a împărtăși cîteva din preocupările cele mai importante evi
dențiate în cadrul lucrărilor sesiunii, rezultate obținute in folosirea 
energiei nucleare în scopuri pașnice și perspective de viitor.

Printre problemele cele mai 
importante legate de folosirea 
energiei nucleare în scopuri paș
nice scoase în evidență de recenta 
sesiune trebuie menționate urmă
toarele : rolul crescînd al energiei 
nucleare pe plan mondial și in
teresul deosebit pe care țările 
membre îl manifestă față de 
transformarea energiei nucleare 
în energie electrică. în vederea 
dezvoltării lor economice.

Dacă în urmă cu doi ani se 
prevedea că în 1980 capacitatea 
instalată în centralele electro- 
nucleare va atinge circa 170 000 
MWe, acum se estimează că ea 
se va ridica la circa 300 000 MWe.

Din acest exemplu și din in
tervențiile diferiților delegați 
rezultă că energetica nucleară va 
juca un rol deosebit în dezvol
tarea economică și socială.

Țările în curs de dezvoltare 
încep să-și facă serioase investiții 
în centrale nucleare în scopul 
produceri' energiei electrice și 
pentru alte utilizări pașnice.

Pe lîngă producția de energie 
electrică, energia .nucleară este 
singura cu ajutorul căreia se va 
desaliniza apa de mare în condiții 
economice rentabile, rezolvînd 
problemele dezvoltării unei agri
culturi intensive chiar și în zone 
de deșert

Menționăm că este avansată 
construcția centralei nuclearo- 
electrice sovietice de pe malul 
Caspicei, cu o capacitate de 
150 MWe și cu o producție de 
120 000 mc de apă potabilă pe 
zi, iar în Statele Unite s-a iiotârît 
construcția unei centrale nucle
are care va atinge, în stadiul 
final, o putere de 160 MWe și o 
producție de apă potabilă de 
190 000 mc pe zi.

logică interioară, care să configu
reze anumite previziuni — și nu să 
fie concepută ca un simplu joc al 
hazardului, după principiul „să ve
dem ce va fi", „și dacă totuși iese 
bine Viața este însă încăpățînată 
și — de cele mai multe ori, cind 
se amestecă în eprubetă aventura cu 
hazardul și cu speranța in intîm- 
plare sau miracol — din „experi
ență" nu iese nimic. Mai precis, nimic 
bun.

Nu este pentru prima oară că pri
ma reprezentativă a țării servește 
pentru asemenea nefaste „experi
mente" — iar rezultatele au fost in
variabil amar de edificatoare. Pentru 
cronicarii de sport poate apare ca o 
coincidență sau ca o ironie, un „ren- 
ghiu" al soartei că exact acum cinci 
ani, o echipa națională formată de 
același selecționer, după exact ace
leași criterii de improvizație, cu ju
cători adunați tot din exact opt clu
buri diferite era categoric învinsă la 
Madrid, cu același scor, 6—0. Sime
tria situațiilor nu arată insă altceva 
decît persistența unor practici de
fectuoase, cramponarea de ideea al
cătuirii unor formații cu desconside
rarea factorilor de coeziune interi
oară, refuzul de a învăța din eșecuri 
și din propriile „experimente". Re
prezentativa națională nu poate 
sluji insă drept cobai ; ea angajează 
în mod inevitabil pe plan sportiv 
prestigiul țării și, ca atare, trebuie 
să exprime tot ce poate da mai bun, 
tot ce are mai valoros sportul nostru, 
să fie pregătită în modul cel mai ju
dicios, cu conștiința deplină a înda
toririlor. cu grija și spiritul respon
sabilității maxime. Organele de con
ducere ale fotbalului se încarcă cu o 
grea răspundere admițînd la forma
rea reprezentativelor abateri și dero
gări de la aceste cerințe, de la cri
teriile valorii componenților, stabili
tății și sudurii echipelor, de la ne
cesitatea bizuirii pe acele formații de 
club care obțin cele mai bune rezul
tate în confruntările internaționale.

în general, crearea funcției de 
selecționer unic nu trebuie confun
dată cu responsabilitatea unică ; 
aceasta nu înseamnă nici puteri dis
creționare sau înscăunarea arbitra- 
riului. nici diminuarea răspunderilor 
Federației de fotbal, Biroului fede
rației, organelor de conducere ale 
sportului — în ale căror atribuții 
rămîne neștirbită sarcina urmăririi 
îndeaproape a tot ce se întîmplă în 
fotbalul nostru. Cu atît mai mult, 
cind este vorba de probleme afec- 
tînd reprezentativa tării, echipa ce 
poartă culorile naționale, responsa
bilitatea deplină pentru buna repre
zentare devine o îndatorire patriotică.

în legătură cu activitatea selecțio
nerului unic, trebuie arătat că nu 
s-au stabilit relații de colaborare 
rodnică, de conlucrare fructuoasă cu 
antrenorii cluburilor. Federația nu a 
reușit încă să asigure un raport 
echilibrat, o imbinare armonioasă 
intre cerințele (cele judicioase) ale 
pregătirii echipei naționale — care 
trebuie să primeze — și cerințe de 
ordin strict local, determinate de

De asemenea, industria chimică 
va fi revoluționată prin folosi
rea energiei nucleare, de exemplu 
în fabricarea de îngrășăminte 
chimice pentru agricultură, prin 
sinteza azotului sub acțiunea ra
diațiilor.

Desalinizarea apei de mare, fa
bricarea de îngrășăminte agricole, 
mutațiile genetice și sterilizarea 
alimentelor, împreună cu produc
ția energiei electrice vor face ea 
folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice să contribuie în 
mare măsură la bunăstarea și 
progresul întregii omeniri.

în timpul conferinței ș-a dat 
ea exemplu un studiu tehnico- 
economic asupra unei centrale 
atomo-electrice, în jurul a 2000 
MWe, cu acțiune complexă, ur- 
mînd a fi utilizată pentru apă 
potabilă. îngrășăminte azotoase 
și electricitate, care într-un teren 
arid ar reuși să producă hrană 
pentru aproape 10 milioane de 
oameni S-a mai citat ca exem
plu cazul Mexicului, care prin 
mutațiile genetice provocate la 
grîu a ajuns la o producție sufi
cientă pentru a nu mai recurge 
la import.

Progrese mari au fost mențio
nate și în legătură cu ex
tinderea sterilizării cu ajutorul 
radiațiilor a legumelor, cereale
lor și a altor produse alimentare, 
precum și a medicamentelor 
ceea ce aduce economii neaștep
tat de mari. In unele țări aceste 
procedee au intrat în practica 
curentă.

în aceste probi sme de mare 
importanță, așa cum au sublimat 
delegații la conferință Agenției 
internaționale pentru energia 
atomică îi revin sarcini deosebit 
de importante.

interese Înguste de club. Ținînd 
săama de responsabilitățile pe care 
le implică sarcina de selecționer unic 
s-au reliefat ca deosebit de necesare 
munca asiduă, dusă cu seriozitate, 
spiritul de sobrietate, neadmiierea 
oricăror tendințe de reclamă ieftină, 
receptivitatea față de alte păreri, 
așezarea constantă deasupra oricăror 
altor considerente a intereselor bu
nei reprezentări a țârii. Munca de 
selectionei unic nu înseamnă impu
nerea unei păreri unice, nu exclude 
și nu contravine spiritului muncii 
colective. In aceasta ordine de idei, 
credem că nu ar fi avut decît rezul
tate pozitive receptivitatea fată de 
acele păreri exprimate in cadrul 
Biroului Federației de fotbal care, 
pentru jocul de la Budapesta, reco
mandau — cităm — „abandonarea 
experimentelor", „prudența in apă
rare", „solidificarea unei echipe, a 
unei idei de joc in funcție de posibi
litățile actuale".

Nu au adus o contribuție pozitivă 
și nici un real sprijin muncii selec
ționerului unic acele ziare sau 
periodice care, in locul analizei pro
blemelor de alcătuire și pregătire a 
echipei naționale, în locul interven
țiilor de fond, s-au lansat cu asidui
tate pe linia cascadei de interviuri, 
declarații și prezentări publicitare (in 
revista „Viața studențească", de pil
dă, există o rubrică permanentă de 
acest gen, cu titlu în inițiale, de 
felul reclamelor cunoscutei actrițe de 
film franceze Brigitte Bardot!). Nu 
mai vorbim de acele intervenții — 
din publicații de cu totul alt profil 
și specialitate — caracterizate prin 
ieșiri pătimașe și violențe de 
limbaj, care aduc un spirit de ten
siune și intimidare în locul unui 
aport constructiv la dezbaterea pro
blemelor fotbalului românesc. Revista 
„Fotbal" manifestă în continuare mul
tă timorare (de ce?) și se eschivează 
de la o exprimare răspicată a opiniilor. 
Nici ziarul „Sportul popular" nu a su
pus unei examinări aprofundate modul 
cum a fost selecționată, alcătuită și 
orientată tactic echipa reprezenta
tivă. deși, ca organ de specialitate, 
ar fi fost primul indicat să sesizeze 
punctele de vedere eronate ; dimpo
trivă, ziarul și-a consacrat coloanele 
unei suite de materiale menite să „ex
plice" și să „justifice" tocmai aceste 
puncte de vedere. Or, ziarul nu este 
nici organul Federației de fotbal, 
nici purtătorul de cuvînt al selecțio
nerilor, — așa cum. din păcate, a fost 
situația pînă nu de mult — ci are o- 
bligația să-și păstreze permanent de
plina libertate de analiză critică, o- 
biectivă.

Echipa națională se află înaintea 
Si a altor întîlniri internaționale. 
Faptul că in viitor nu se mai poate 
proceda asa cum s-a procedat, că 
prestigiul tării pe plan sportiv, ca și 
în orice alt domeniu, nu poate fi 
subiect de tratare usuratecă sau ma
terial de „experimente" este, incon
testabil. singura concluzie utilă și de 
reținut din nefericitul experiment de 
la Budapesta.

N. CORBII



viața internațională
„O nouă escaladare 
extrem de serioasă a 
războiului dus de S.U.A. 
împotriva R.D. Vietnam"
DECLARAȚIA M. A. E. AL R. D. VIETNAM

HANOI 9 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o declarație în care se protestează îm
potriva recentelor atacuri aeriene ale S.U.A. asupra portului Hai- 
fong ți a altor localități din Vietnamul de nord.

în declarație se arată că în 
ultimele cinci săptămîni aviația 
S.U.A. a efectuat aproape zilnic, 
uneori de două sau trei ori pe zi, 
incursiuni asupra orașului Hai- 
fong, bombardînd și mitraliind în
treprinderi industriale, școli, spi
tale și cartiere de locuit din centru 
și împrejurimi. Recent, aviația 
S.U.A. a bombardat capitala pro
vinciei Cao Bang și numeroase alte 
regiuni cu populație foarte densă. 
Avioanele americane au pătruns de 
mai multe ori în spațiul aerian al 
Hanoiului, lansind rachete împotri
va unor cartiere foarte populate 
din centru și de la periferiile capi
talei.

,,Toate aceste crime grave, se a- 
rată în comunicat, reprezintă fără 
îndoială, o nouă escaladare, extrem 
de serioasă, a războiului dus de

S.U.A. împotriva R. D. Vietnam", 
în ciuda eșecurilor suferite de mai 
bine de doi ani în războiul de dis
trugere contra R. D. Vietnam, se a- 
rată în încheierea comunicatului, 
agresorii S.U.A. își mai fac iluzii 
că vor putea să intimideze poporul 
vietnamez cu bombe și proiectile 
dar, cu cît vor comite mai multe 
crime, cu atît poporul vietnamez va 
da o ripostă mai hotărîtă și mai 
dură și vor obține înfrîngerea de
plină a agresorilor.

• HANOI. — Zece avioane 
americane au fost doborîte sîm- 
bătă deasupra teritoriului R. D. 
Vietnam. După cum anunță a- 
genția V.N.A. numeroși pilot! au 
fost omorîți sau făcuți prizo
nieri. Numărul total al avioane
lor americane doborîte deasupra 
R. D. Vietnam se ridică la 2 388.

Plecarea 
tovarășului 
Gh. Rădulescu 
din
Ulan Bator

ULAN BATOR 9 (Agerpres). — 
Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul permanent al Re
publicii Socialiste România la 
C.A.E.R., care a participat la lu
crările celei de a 31-a ședințe a 
Comitetului Executiv al C.A.E.R., 
a părăsit luni Ulan Bator. La 
aeroport el a fost condus de O. Mo- 
lomjamț, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar Mon
gol, și de alte persoane oficiale 
mongole.

Au fost de față Petre Niță, amba
sadorul României în R. P. Mongolă, 
și membri ai ambasadei.

CONVORBIRI ■
POIONO-INDIENE J

VARȘOVIA 9. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu transmite : 
Luni dimineața, a doua zi a vizi
tei oficiale în Polonia, premierul 
Indiei Indira Gandhi a depus o co
roană de flori la mormîntul erou
lui necunoscut din Piața Victoriei 
din Varșovia. Apoi premierul indi
an a avut o întrevedere cu Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone, la 
care a participat ministrul afacerilor 
externe, Adam Rapacki. Indira 
Gandhi a fost apoi primită de 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, Edward Ochab. în 
aceeași zi au început convorbirile 
politice la nivel înalt polono- 
indiene

Festivitățile din Uganda
KAMPALA 9 (Agerpres).— Po

porul Ugandei a sărbătorit la 9 oc
tombrie cea de-a 5-a aniversare a 
proclamării independenței sale. în 
capitala țării au avut loc o paradă 
militară și o manifestație a popu
lației. Cu acest prilej, președintele 
republicii, Milton Obote, a rostit 
un discurs în care a subliniat în
semnătatea prevederilor noii con
stituții pentru consolidarea inde
pendenței și unității țării.

■ ■ Intervenții
5 „LINIA

iMIIiliMIIIilIllIllllllilIlilIl

ale reprezentanților McNAMARA"

în timpul ciocnirilor dintre 
poliție și studenții care au de
monstrat la Tokio împotriva In
tenției premierului japonez Sato 
de a vizita Vietnamul de sud.

agen- 
ț i i I e 
de
presă

Sesiunea
Consiliului 
Executiv al 
U.N.E.S.C.O.

PARIS 9. — Corespondentul A- 
gerpres Al. Gheorghiu transmite : 
Luni s-a deschis la Paris cea de-a 
77-a sesiune a Consiliului Execu
tiv al U.N.E.S.C.O. România e re
prezentată la sesiune de acad. 
Andrei Oțetea, președintele Co
misiei naționale române pentru 
U.N.E.S.C.O., și de Valentin Li- 
patti, delegatul permanent al Ro
mâniei pe lingă U.N.E.S.C.O. Pe or
dinea de zi figurează probleme în 
legătură cu realizarea programului 
de activitate al organizației pe anul 
1967—1968, propuneri pentru ela
borarea programului și bugetului în 
viitorul exercițiu 1969—1970, pre
cum și alte probleme organizatorice, 
administrative și financiare.

în ședința de luni dimineața a 
fost evocată memoria lui Clement 
Attlee, unul din fondatorii 
U.N.E.S.C.O. care a încetat recent 
din viață. Consiliul a aprobat apoi 
ordinea de zi a sesiunii. în ședința 
de după-amiază, directorul general 
al U.N.E.S.C.O., Rene Maheu, a 
prezentat raportul privind activi
tatea organizației pe perioada ce 
s-a scurs de la sesiunea din mal și 
pînă la deschiderea actualei sesiuni.

transmit

45 de ani de 
la apariția zia

rului „Worker"
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

La 8 octombrie la New York 
a avut loc o festivitate prileju
ită de împlinirea a 45 de ani de 
la apariția ziarului „Worker", 
organ al partidului Comunist 
din S.U.A.

In cuvîntul rostit cu acest 
prilej, secretarul general al 
Partidului Comunist din S.U.A., 
Gus Hali, s-a referit la activi
tatea ziarului tn cei 45 de ani 
care au trecut de la apariția sa 
și la rolul care revine ziarului 
în sprijinirea acțiunilor îndrep
tate împotriva războiului dus 
de S.U.A. tn Vietnam.

români
In problema contri

buțiilor la Programul 
pentru Dezvoltare

NEW YORK 9 — Trimisul special 
Agerpres Romulus Căplescu trans
mite: Luni la Națiunile Unite dezba
terile politice generale au fost sus
pendate, ziua fiind consacrată 
conferinței anuale în care sînt anun
țate contribuțiile la Programul Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.). Reprezentantul permanent 
al României, Gheorghe Diaconescu, 
a arătat că activitatea de asistență 
tehnică a O.N.U. reprezintă o cale de 
colaborare și cooperare multilaterală 
de care beneficiază toate țările și în 
primul rînd cele în curs de dezvol
tare, asigurînd un schimb continuu 
de valori materiale și spirituale în
tre state. De-a lungul anilor, a arătat 
el, acțiunile întreprinse în baza 
P.N.U.D. s-au dovedit a fi utile prin 
aceea că au contribuit la sprijinirea 
eforturilor țârilor pentru mai buna 
utilizare a resurselor lor naturale și 
umane. România ca țară contri
buitoare și beneficiară va continua 
să-și dezvolte cooperarea cu P.N.U.D.

In Comitetul pentru 
problemele administra
tive și bugetare

Comitetul nr. 5 (pentru problemele 
administrative și bugetare) al Adu
nării Generale a O.N.U. dezbate în 
prezent proiectul de buget adițional 
pe 1967 prezentat de secretariatul 
O.N.U., potrivit căruia, în afară de 
creditele aprobate de sesiunea tre
cută, se prevăd cheltuieli suplimen
tare de peste 4 milioane dolari, ce 
urmează să fie aprobate la această 
sesiune. Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor. , reprezentantul român. 
Dragoș Șerbănescu, s-a referit la prin
cipalele cheltuieli suplimentare înre
gistrate la capitolul „misiuni speciale-' 
arătind că unele din ele ridică pro
bleme de principiu. Delegația ro
mână, a spus el, a mai avut prilejul 
să releve că statutul unor asemenea 
cheltuieli continuă să fie echivoc, că 
procedura de aprobare contravine, de 
fapt, prevederilor Cartei. Delegația 
română nu poate decît să-și reînno
iască aceste rezerve de principiu și 
să acționeze în consecință față de 
plata cheltuielilor menționate, so
licitată prin bugetul ordinar. Respec
tarea principiilor pe care Carta le 
indică cu privire la aceste cheltuieli 
este de mult timp necesară și n-ar 
face decît să faciliteze activitatea 
organizației și a Comitetului nr. 5.

■A-
Președintele celei de-a XXII-a 

sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., Corneliu Mănescu, a parti
cipat luni la un prînz oferit în cin
stea sa de ministru] afacerilor ex
terne al Pakistanului, Syed Shari- 
fuddin Pirzada. Prînzul la care au 
participat persoane oficiale s-a des
fășurat într-o atmosferă de cordia
litate

★
„lircea Malița, adjunct al mi

nistrului afacerilor externe, con
ducătorul delegației române la 
prezenta sesiune, a avut luni în
trevederi cu Sverker Astrom. re
prezentant permanent, șeful dele
gației Suediei, și cu George Igna
tieff, reprezentant permanent, șeful 
dekgației Canadei. în cursul că
rora s-a procedat la un schimb de 
vederi asupra problemelor aflate 
pe ordinea de zi a sesiunii. între
vederile au fost caracterizate prin- 
tr-un spirit amical

Unul după altul au 
eșuat planurile strate
gice elaborate de S.U.A. 
în încercarea de a În
genunchea poporul viet
namez. tn pofida uria
șei mașini de război 
desfășurată de agresori 
tn Vietnamul de sud, și 
a bombardamentelor 
cvasizilnice asupra o- 
rațelor și satelor nord- 
vietnameze, poporul e- 
roic al Vietnamului nu 
numai că rezistă, mo- 
bilizîndu-și întreaga e- 
nergie creatoare și pu
tere de luptă, dar reu
șește să dea puternice 
lovituri inamicului, atît 
în aer cît și tn înseși 
fortărețele lui. Recent, 
surse americane indi
cau că pierderile sufe
rite de agresori tn a- 
cest an sînt cele mai 
grele de la începutul 
războiului.

In pofida faptelor e- 
vidente ce atestă că 
poporul vietnamez, lup
tător pentru cauza 
dreaptă a libertății și 
independentei patriei 
sale, nu poate fi înfrint 
cercurile militariste 
continuă să se crampo
neze de aventura lor și 
elaborează mereu noi 
planuri în speranța de
șartă că vor reuși să-și 
impună voința. Ulti
mul din aceste planuri 
a fost anunțat de 
nistrul apărării, 
Namara, și constă 
construirea unei
fortificate de-a lungul 
paralelei 17 ce despar
te, vremelnic, cele două 
zone ale Vietnamului 
— de nord și de sud. 
McNamara a prezentat 
viitoarea „barieră" ca 
pe „o suită de sisteme 
variate, de la sîrma 
ghimpată străbătută de 
curent electric și mine 
anti-om, pînă la cel 
mai complex aparațaj 
electronic". Anunțînd 
punerea în funcțiune a 
zidului „cu ochi și u- 
rechi electronice" pen
tru începutul anului 
viitor, S.U.A. nu nu
mai că sfidează cereri
le insistente ale opiniei 
publice mondiale care 
cere cu fermitate să se 
puni capăt agresiunii, 
dar își arată intenția 
de a persevera pe ca
lea periculoasă pe care 
s-a angajat în Asia de 
sud-est. de a nesocoti 
în continuare dreptul 
sacru al poporului viet
namez la libertate și in
dependență.

„Bariera" se dove
dește a fi, tn esență, 
conturul concret al 
„impasului în care au 
ajuns S.U.A." — scrie 
ziarul armatei popu
lare vietnameze, „Quan 
Doi Nhan Dan"; iar 
scopul ei imediat — 
o nouă încercare de 
a izola forțele patri
otice din 
de sud de 
terioară. In 
buldozerele 
jungla 
stalării 
navele 
din
lează zi și noapte tn 
apropierea coastelor 
sud-vietnameze tn ten
tativa de a face impo
sibile — pe calea apei

— legăturile între for-

mt-
Mc 
în 

linii

Vietnamul 
lumea ex- 
timp ce 
defrișează

în vederea in- 
„barierei", iar 
flotei a Vil-a 

Pacific patru-

fele patriotici din re
giunile eliberate, tn 
rîndul extremiștilor a- 
mericani și ale juntei de 
la Saigon se aud tot 
mai multe voci certnd 
invadarea Cambodgiei, 
a cărei politică neutră 
stă ca un spin tn ochii 
intervenționiștilor. Este 
deci evidentă încerca
rea milltariștilor de 
a înconjura Vietnamul 
de sud cu un „cerc de 
foc" tn speranța deșar
tă că vor putea înfăp
tui ceea ce generalul 
Westmoreland a nu
mit un „Dien-Bien- 
Phu tn sens invers".

Dacă proiectul lui 
McNamara constituie o 
expresie concentrată a 
eșecului tuturor pla
nurilor de a fringe vo
ința de luptă a poporu
lui din Vietnamul de 
sud, tot atît de evident 
este că hotărîrea aces
tui popor de a fi liber 
și stăpîn tn țara sa nu 
va putea fi înăbușită 
nici de proiectatul „zid 
electronic". Acesta a- 
pare, după cum scria 
„Le Monde", drept „o 
nouă pulverizare în 
neant a cîtorva miliar
de de dolari pentru 
niște șanse de succes 
mai mult decît înguste, 
intr-un război sortit e- 
șecului". De altfel, în-- 
suși McNamara a de
clarat că se îndoiește 
de eficiența militară a 
odraslei sale. In pofi
da logicii și rațiunii, lu
crările de construire a 
fortificației se desfă
șoară totuși tn întreaga 
lor amploare. Aici in
tervine un alt aspect al

problemei, anume, 
tura financiari a 
iedului. ~ ‘ .
ceză „Le Nouvel Obser- 
vateur", referindu-se la 
aspectul financiar al 
construcției, arată că 
e vorba de o afacere 
deosebit de rentabilă 
pentru marea industrie 
americană. Profitorii, 
deci ? Iată-l: „Wes
tinghouse", „Hughes", 
„General Dynamics", 
„Sandia Corp", „Ho
neywell" — firme ce 
vor produce utilajul cu 
care urmează să fie do
tată construcția, 
ce le va 
evaluate 
la peste 
dolari.

Pe de 
nia McNamara", 
ziarul american 
national Herald Tribu
ne" nu este „nimic alt
ceva decît o strategie 
de perspectivă pentru 
permanentizarea divi
ziunii dintre Vietnamul 
de nord și cel de sud". 
Totodată, cum trans
mite agenția „France 
Presse" din Vientiane, 
cercurile guvernamen
tale laoțiene consideră 
că „o asemenea inițiati
vă, contrară tuturor o- 
biectivelor de neutrali
tate și pace definite 
prin acordurile de 
Geneva, ar implica 
lărgire a războiului 
sud-estul asiatic", 
nou plan agresiv, 
alt pas pe calea aven
turii — iată parametrii 
definitorii ai „liniei 
McNamara".
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pro- 
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3 miliarde de

altă parte, „H- 
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Dana HERA

■ SUCCESUL SOCIALIȘTILOR AUSTRIECI ÎN ALE
GERI MUNICIPALE ■ NOI EXECUȚII IN INDONEZIA
■ ACȚIUNI REVENDICATIVE ÎN FRANȚA

Executarea unor ofițeri 
indonezieni. Citind agenția in- 
doneziană de presă Antara, agenția 
Associated Press anunță că în Țava 
centrală a fost executat maiorul de 
aviație Muljono, condamnat la moarte 
de un tribunal militar special din Dja
karta sub acuzația de a fi fost implicat 
în evenimentele din toamna anului 
1965. In aceeași ri au fost executați 
alțl trei ofițeri indonezieni

în alegerile municipale de Ia Salzburg 
Șl Klagenfurt, car® ’•au desfășurat duminică, Partidul 
socialist austriac, partid de opoziție, a înregistrat un impor
tant succes. La Klagenfurt socialiștii au obținut majoritatea 
absolută de 54 la sută, cîștigînd trei mandate. Populiștii și 
liberalii au pierdut cite un mandat. La Salzburg socialiștii, 
obținînd 46,2 la sută, au cîștigat trei mandate.

0 delegație guvernamentală a Republicii 
Populare Democrate Coreene, condusă d® Li 
Diu-En, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri al B.P.D. Coreene, a sosit la 9 octombrie la Praga.

La încheierea convorbirilor dintre dele
gațiile guvernamentale economice ale R. S. 
Cehoslovace și R. D. Vietnam a fost semnat acor
dul cu privire la ajutorul economic și tehnic acordat de 
Cehoslovacia R. D. Vietnam in anul 1968 și în viitorii ani 
șl acordul asupra schimburilor de mărfuri și plăți pe anul 
1968. La 9 octombrie, Antonin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R.S. Cehoslovace, 
a primit delegația guvernamentală economică a R. D. Viet
nam, condusă de Nghiem Ba Duc, adjunct al ministrului 
comerțului exterior al R. D. Vietnam.

Partidul „Mișcarea revo
luționară liberală" a hotărî! 
să realizeze o alianță des
chisă cu Partidul Comunist 
din Columbia. Hotărîrea a fost 
adoptată la o consfătuire a partidului 
ce s-a desfășurat la Bogota cu parti
ciparea a peste 300 de delegați. A asis
tat și un reprezentant al partidului co
munist.

Al 38-lea Salon inter
național al alimentației 
și artelor menajere a fosi 
deschis la Bruxelles. România 
este prezentă cu un pavilion în 
care întreprinderile „Agroexport", 
„Prodexport", „Conservexport" 
expun o gamă variată de produse. 
Cu prilejul deschiderii oficiale a 
salonului ministrul problemelor 
economice al Belgiei, Van Of- 
felen, a făcut aprecieri elogioase 
în legătură cu calitatea și pre
zentarea exponatelor românești.

Stafia italiana de recepjionare a 
semnalelor sateliților de comunica
ții, construită recent la Avezzane, 

- nu departe de Roma. Ea are o înăl
țime de 27 metri

în Franța a început luni 
„Săptămîna acțiunilor re
vendicative" pentru majorarea 
salariilor, garantarea locului de mun
că și abrogarea ordonanțelor privind 
securitatea socială", inițiată și orga
nizată de Confederația Generală a 
Muncii și Confederația Franceză De
mocratică a Muncii. Direcțiile confe
derate ale C.G.T. și C.F.D.T. au cerut 
ca ziua de marți, 10 octombrie, cind 
Adunarea Națională va dezbate mo
țiunea de cenzură depusă de Federa
ția Stingi! împotriva politicii sociale 
a guvernului, să fie „momentul de 
vîrf“ al „Săptămînii acțiunilor reven
dicative".

Marți, peste 16 milioane 
de spanioli sînt chemați Ia 
Ume Pentru a desemna 102 deputați 
ai Cortes-urilor (Parlamentului), adică 
mai puțin de o cincime din numărul 
total al deputaților. Ceilalți parlamen
tari sînt numiți fie de șeful statului, 
fie printr-un gen de alegeri indirecte.

Timp de cinci zile micul oraș en
glez Scarborough a cunoscut o ani
mație deosebită : ca în fiecare toam
nă reprezentanții partidului laburist 
s-au întrunit pentru a discuta proble
mele care stau in fața lor. Trebuie 
remarcat de la bun început că. de 
cind laburiștii au venit la putere în 
1964, congresele anuale ale acestui 
partid au căpătat o importanță spo
rită, întrucît dezbaterile vizează în
seși liniile directoare ale politicii 
oficiale britanice, internă și externă. 
Iar hotărîrile adoptate, dacă nu In
fluențează în mod direct politica gu
vernului, cel puțin nu pot fi cu to
tul ignorate de către acesta. Ca în 
tr-o oglindă s-au reflectat la Con
gresul de la Scarborough fenomenele 
importante ce și-au făcut loc în sinul 
partidului de la ultima întrunire de 
anul trecut de la Brighton.

Se pare că cele mai importante au 
fost accentuarea tendințelor de stînga 
din sinul laburiștilor, creșterea numă
rului acelora pe care ziarele bri
tanice îi numesc „backbenchers"—de
putății care iau loc pe băncile de sus 
ale Camerei Comunelor, cei care se 
opun liniei urmate de cabinetul Wil
son. Este știut că, la sugestia monopo
lurilor, cabinetul laburist a luat o se
rie de măsuri de austeritate, cum 
ar fi „înghețarea" salariilor și creș
terea prețurilor. „La capătul «înghe
țării» s-au înregistrat peste o jumă
tate de milion de șomeri șl prețuri 
în continuă creștere", scria ziarul 
„Siiddeutsche Zeitung". Și, intr-ade
văr, statisticile indicau 600 000 de șo
meri în luna august, cifra cea mai 
ridicată din 1940. Pe de altă parte, 
situația precară a lirei sterline a de
terminat guvernul Wilson să se adre
seze băncilor americane pentru îm
prumuturi. in scopul de a salva sta
tutul lirei ca monedă de rezervă a 
lumii occidentale, alături de dolar. 
Fapt care, recunosc șl ziarele engle-

za, a dus la o dependență și mai ac
centuată a Angliei față de S.U.A.

întărirea opoziției de stingă la 
Scarborough a reflectat nemulțumi
rea adincă din partid față de această 
politică nepopulară. Și, dacă pînă 
mai deunăzi stînga laburistă își 
manifesta dezacordul față de o latură 
sau alta a politicii cabinetului, la re
centul congres ea a condamnat linia

toare : un sondaj recent efec
tuat de ziarul „Daily Telegraph" a- 
rată că 56 la sută din alegători 
dezaprobă politica guvernului. Ale
gerile parțiale pe care conservatorii 
le-au cîștigat luna trecută la Cam
bridge și Walthamstow sînt și ele 
destul de elocvente în această pri
vință : nu este lipsit de semnificație 
faptul că circumscripția Waltham-

se pune la loc cu cealaltă în- 
program pretențios de înar- 

nucleară, menit să susțină pre

La Scarborough,

APLAUZE PENTRU
OPINIILE REALISTE

politică a guvernului, tn ansamblu. 
In acest fel, întrunirea de la Scar
borough s-a desfășurat în condițiile 
unui conflict profund între „loialiști" 
și „backbenchers". Trebuie subliniat 
că divergențele de principiu manifes
tate in cursul dezbaterilor oglindesc 
o stare de spirit de decepție generală, 
nu numai în partidul laburist, ci și în 
sinul populației britanice față de po
litica internă și externă a actualului 
cabinet. Donă exemple sînt revela-

stow nu mal avusese un 
conservator din 1929...

Un moment important pe 
reuniunii de la Scarborough 
stituit dezbaterea asupra

deputat

agenda 
l-a con- 
politicii 

externe a guvernului. Aproape toți
cei care au luat cuvîntul au con
damnat menținerea cheltuielilor mi
litare la un nivel record după război 
— 2 miliarde lire sterline anual. S-a 
arătat că ceea ce se la cu o mină, 
prin retragerea unor trupe de peste

mări, 
tr-un 
mare 
tențiile desuete ale celor care vor ca 
Anglia să-și mențină prezența în di
versele părți ale lumii. Vorbitorii 
au arătat că singurul mod de a ieși 
din „cercul vicios" în care se zbate 
economia engleză constă în retrage
rea imediată a trupelor staționate la 
„est de Suez" și în R. F. a Germa
niei, ceea ce va face posibilă și echi
librarea balanței de plăți. Discutarea 
problemei Vietnamului a prilejuit 
un vot care a pus guvernul în mi
noritate, cu toate încercările minis
trului de externe Brown de a împie
dica adoptarea acestei moțiuni. Se 
cere încetarea imediată a bombar
damentelor asupra R. D. Vietnam. 
In același timp, rezoluția condamnă 
acțiunile agresive ale. S.U.A. în Asia 
de sud-est și cere disocierea guver
nului 
Unite 
bitori 
tenției 
sistem 
considerat__ ,_____  ,____
păcii". Ei au arătat că „Regatul Unit 
trebuie să se opună cu fermitate a- 
cestei acțiuni".

Un vot de ultimă oră a aprobat 
tratativele cu „cei șase" in vederea 
aderării Angliei la C.E.E. însă, se 
menționează că intrarea în Piața co
mună nu trebuie să aibă loc in con
diții care ar „leza suveranitatea bri
tanică".

Cercuri apropiate congresului ob
servau că, in mod semnificativ, la 
Scarborough guvernul a fost pus in 
minoritate în majoritatea probleme
lor externe. Ceea ce-1 făcea pe un 
comentator al ziarului „Times" să 
remarce zilele 
politice realiste 
mult in Marea

Wilson de politica Statelor 
în această regiune. Alți vor- 
s-au pronunțat Împotriva in- 

S.U.A. de a construi un 
antirachetă, acest pas fiind 

„un pericol pentru cauza

trecute că opiniile 
„iși fac loc tot mai 
Britanle".

Șerban BERINDEI

Sărbătoarea 

ziarului „Voix 
Ouvriere"

Tradiționala chermeză popu
lară anuală a ziarului „Voix 
Ouvriăre", organ al Partidului 
Muncii din Elveția, s-a desfă
șurat duminică în Palatul Ex
pozițiilor din Geneva. Nume
rosul public prezent a fost 
atras îndeosebi de „standul 
prieteniei", unde se afla o ex
poziție a organelor de presă 
ale partidelor comuniste și 
muncitorești din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, Iugosla
via, Polonia, R.D. Germană, 
România, Ungaria și U.R.S.S. 
Standul românesc reprezintă 
imagini ale „Scînteii" ilegale 
și ale actualei dezvoltări a 
ziarului nostru. Sînt expuse, ’ 
de asemenea, obiecte de arti
zanat românești. S-au mai re
marcat o expoziție de machete 
ale teatrelor de marionete intre 
care și teatrul „Țăndărică", 
machete ale teatrelor geneveze, 
precum și standurile speciale 
francez, italian, spaniol

Un interes particular « sus
citat programul de filme unde 
au putut fi vizionate pro
ducții sovietice, cehoslovace, 
belgiene și franceze. Scurt- 
metrajul regizorului francez 
Alain Resnais, „Guernica", 
a constituit punctul de a- 
tracție al programului. Res
nais explorează și animă in fil
mul său celebrul tablou al lui 
Picasso inspirat de bombarda
rea orășelului Guernica de 
către avioanele hitleriste, in 
timpul războiului civil din 
Spania.

După-amiază, Jean Vincent, 
consilier național și secretar al 
Partidului Muncii din Elveția, 
a rostit o alocuțiune. Vorbito
rul a anunțat că la începutul 
lunii decembrie se va inaugura 
la Geneva o placă comemora
tivă în amintirea șederii lui 
Lenin în acest oraș.

Geneva, 9.
Horia LIMAN

Festivalul 
ziarului 
„Akahata"

TOKIO 9. — Corespondentul 
Agerpres Florea Țuiu transmi
te : In pitoreasca pădure de pe 
malul lacului Tarna, din apropie
rea orașului Tokio a avut loc, 
duminică, cel de-a-l nouălea Festi
val al ziarului „Akahata", organ 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Japonia, 
înainte de 'începerea festivalului, 
cei peste 80 000 de muncitori, 
funcționari, reprezentanți ai opi
niei publice japoneze au partici
pat la un miting. Programele ar
tistice prezentate în cinstea zia
rului au durat pînă noaptea târ
ziu.

încetarea din viață 

a lui Andre Maurois
PARIS 9 (Agerpres). — Cunoscu

tul scriitor francez Andrâ Maurois 
a încetat luni dimineață din viață, 
în vîrstă de 82 de ani. El a publicat 
primul său roman — „Tăcerile co
lonelului Bramble" — cu prilejul 
primului război mondial și s-a im
pus curînd ca unul dintre cei mai 
prestigioși scriitori ai literaturii 
franceze contemporane. Succesul 
cel mai mare în Franța și în străi
nătate l-a repurtat cu romanul 
„Climate". Membru al Academiei 
franceze din 1938, Maurois a fost 
distins cu numeroase titluri acade
mice ale unor instituții de cultură 
de mare prestigiu din lume.
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