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In dezbatere
Răspunderea

omului de știință

Ridicarea pe o treapta 
calitativ superioară

a activității economice

Reportaj 
de Ovidiu GENARU

Construcția barajului de be
ton de la Poiana Uzului este o 
lucrare de mare artă ingine
rească, aș spune grandioasă, 
care focalizează cele mai varia
te utilaje și măsurători, munci
tori de înaltă calificare, mate
riale de construcții, energie u- 
mană și spirituală. Munca pe 
versanții abrupti, dinamitarea, 
transportul sfărmurilor s-au 
desfășurat în condiții vitrege. 
Dar oamenii nu s-au gîndit 
niciodată la cuvîntul supraome
nesc, deși acesta ar fi fost 
poate, de multe ori, cel mai 
potrivit. Ei spun, doar cu o 
satisfacție justificată, „a fost al 
naibii de greu“. Și zîmbesc. Mai 
mult chiar, la Poiana Uzului 
s-a aplicat cu succes mecaniza
rea excavatiilor grosiere pe 
versanți. Este o noutate pe care 
inginerul Radu Scutelnicu, șeful 
șantierului, mi-o comunică cu 
parcimonie. Adică, cu alte cu
vinte, a inova a devenit și aici 
un fapt obișnuit, cotidian.

Prof. ing. Constantin ARAMĂ
membru corespondent al Academiei

în contextul revoluției științifice 
și tehnice contemporane, organiza
rea științifică a producției și a mun
cii se manifestă ca un factor esen
țial, de natură să spore'ască și mai 
mult potențialul tehnicii moderne, 
atît sub aspect cantitativ, cit și ca
litativ. Din acest considerent, pro
iectul de Directive ale C.C. al P.C.R. 
cu privire Ia perfectionarea condu
cerii și planificării economiei națio
nale relevă importanța organizării 
științifice a producției și a muncii 
pentru ridicarea eficienței întregii 
activități economice. Consider că în 
cadrul dezbaterii acestui proiect este 
deosebit de util ca oamenii de știință 
să-și spună cuvîntul, întrucît este 
vorba, în fond, de o lărgire a răs
punderii lor care, pe lîngă cerceta
rea științifică propriu-zisă și aplica
rea rezultatelor ei în producție, va

RACORDAREA
LA CIVILIZAȚIA
SOCIALISTA
Sîntem la sud-vest de Alexandria, 

pe șoseaua ce merge spre „Turnu". 
Toamnă cenușie, cîmp negru. Șoseaua 
face o cotitură, coboară.

— Atenție. Peste cîteva clipe se va 
vedea satul, în vale. Iată-1 ! Dacă se 
poate, să încetinim viteza. Uite, este 
așa cum ți l-am descris. îți place ?

— Peisajul e frumos, recunosc eu, 
și apoi, după un răgaz de tăcere, îl 
întreb pe interlocutorul meu, sociolo
gul IOAN MATEI : Ce te-a făcut să 
alegi, pentru investigațiile dumitale, 
tocmai satul acesta de cîmpie, Furcu- 
lești ?

— Criteriile științei. Acum cîțiva 
ani, aflîndu-mă în serviciul Minis
terului Sănătății, mi s-a încredințat 
o investigație care să răspundă la în
trebarea : în ce fel trebuie efectuată 
„înzestrarea socială" a satelor noas
tre ? O temă de specialitate, însă 
pentru rezolvarea căreia trebuia să 
întreprind un studiu sociologic com
plex, pe un caz tipic.

— Astfel ca rezultatele cercetării 
să aibă o aplicabilitate mai gene
rală...

Convorbire și reportaj pe 
tema sistematizării satelor

a plugului tras de vite. Astăzi în 
viața satelor au pătruns mijloace de 
producție moderne, mecanizate, au 
apărut noi relații sociale. Elementul 
nou sint cooperativele agricole. A- 
cestea mu constituie numai unități 
economice, dar și niște organisme 
„sociale" : acordă asistență celor bol
navi și bătrîpi, alocă fonduri pentru 
cultură, îngrijirea copiilor etc. Ele 
influențează și schimbă formele de 
viață tradiționale, aduc elemente de 
„urbanizare" în mediul sătesc. De a- 
ceea, orice măsuri care se iau, chiar 
dacă vizează un domeniu de strictă 
specialitate, trebuie „racordate" la a- 
ceste realități noi. Mai mult, chiar

formateși celulele sociale majore, 
în cursul istoriei, cum sînt satele în
seși, trebuie „racordate" la acest ele
ment istoric nou, dinamic — instaura
rea socialismului la sate — care se 
vădește prin prezența unor instituții 
ale puterii locale și ale administra
ției de stat, prin mari ferme agricole, 
prin cooperative agricole de produc
ție etc. Problema este ca tot acest 
proces — de modernizare, urbani
zare a satului, de ridicare a standar
dului economic, să se facă în mod 
rațional și armonios, cu preluarea a 
tot ce a creat mai valoros în cursul 
secolelor (în port, obiceiuri, arhitec
tură etc.) „civilizația satului roma
nesc".

— Spunînd aceasta, te referi, de
sigur, la acțiunea preconizată recent

Verile NICOROVlCI

(Continuare in pag. a II-a)

ADUNAREA ACTIVULUI DE PARTID
DE LA RAFINĂRIA BRAZI

cuprinde și integrarea judicioasă și 
cu maximum de efecte economice 
a acestor rezultate, în ansamblul u- 
nor procese de producție. Aceasta 
cu atît mai mult, cu cît, analizînd 
științific realitățile acestor procese, 
ei pot contribui ia alegerea celor mai 
adecvate tehnologii, stabilirea unor 
fluxuri rationale de fabricație, desco
perirea și punerea în valoare a re
zervelor existente în toate fazele de 
producție, utilizarea rațională a 
timpului de lucru în fiecare unitate 
productivă etc.

în acest scop, pe baza hotărîrii 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., au fost întocmite, prin con
tribuția unui mare număr de specia
liști din întreprinderi și ministere, 
oameni de știință și cercetători, peste 
23 000 de studii privind posibilitățile 
unei mai bune organizări a muncii 
și producției în numeroase întreprin
deri. O bună parte din aceste studii, 
în care se analizează parametri atît 
cu caracter tehnic, cît și social-eco
nomic, au și început să fie aplicate 
în producție.

Desigur, desfășurarea largă a unei 
astfel de reașezări a activității pro
ductive pretinde cunoștințe la un ni
vel foarte înalt, pe care nu totdeauna 
Ie posedă încă specialiștii din pro
ducție. Conjugarea eforturilor lor cu 
cele ale oamenilor de știință, solici
tați în calitate de consultanți, fie de 
la caz la caz, fie în mod permanent, 
va putea sprijini această lipsă pină 
la crearea unui corp de specialiști în 
acest domeniu.

(Continuare in pag. a IlI-a)

Rafinăria Brazi 
una din cele mai ___
și mai moderne unități 
de prelucrare a țițeiului 
din țară. In adunarea 
activului de partid care 
a avut loc aici, operato
rii, inginerii, tehnicienii 
au dezbătut probleme 
de o excepțională im
portanță, cuprinse în 
proiectul de Directive 
ale C.C. al P.C.R. cu 
privire la perfecționa
rea conducerii și plani
ficării economiei. Ex- 
primîndu-și totala lor 
adeziune față de măsu
rile preconizate, menite 
să asigure fructificarea 
mai intensă a avantaje
lor planificării socialis
te, ridicarea pe o treap
tă nouă, calitativ supe
rioară a întregii econo
mii naționale, partici- 
panții au subliniat 
racterul creator al 
luțiilor.

— Proiectul de 
rective — a arătat 
BUJOR OLTEANU, di
rectorul general al rafi
năriei — stabilește di
recțiile hotărîtoare ale 
valorificării mai efici
ente a potențialului ma
terial și uman al țării. 
Din propria experiență, 
ne-am dat seama că se 
simțea necesitatea adop
tării de măsuri care să 
pună de acord metode
le și formele de condu
cere și planificare cu 
cerințele reale ale vie-

Președintele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit 
joi în audiență pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Iranului la București, Soltan 
H. V. Sanandaji, care a înmînat un 
partea Șahinșahului Iranului.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
de caldă cordialitate.

mesaj din

atmosferă

(Agerpres)

este 
mari

ca- 
so-

Di- 
ing.

ții noastre economice, 
în mod deosebit apre
ciez măsurile preconi
zate pentru apropierea 
conducerii de producție, 
pentru lărgirea atribu
țiilor întreprinderilor, 
întrucît rafinăria noas
tră face parte din cele 
71 de unități industriale 
în care se experimen
tează unele măsuri de 
îmbunătățire a planifi
cării, finanțării, credită
rii și conducerii între
prinderilor, de întărire 
a cointeresării și răs
punderii materiale, pot 
afirma că de pe acum 
devine vizibil efectul 
lărgirii atribuțiilor în
treprinderilor.

Inginerul șef TEO
DOR NiqOLAU, refe- 
rindu-se îndeosebi la 
specificul producției 
din rafinării, aprecia că 
este necesar să se or
ganizeze un flux infor
mațional rațional pen
tru a se urmări operativ 
și sistematic activitatea 
economică. „în felul a- 
cesta — preciza vorbito
rul —se pot adopta 
cele mai potrivite deci-

zii pentru conducerea 
proceselor economice, 
pentru înlăturarea la 
timp a eventualelor a- 
bateri de la disciplina 
de plan. Și pînă la apli
carea în practică a mă
surilor preconizate de 
proiectul de Directive 
se impun modificări în 
metodologie, care să în
lesnească estimările, 
conducînd la o infor
mație exactă asupra in
dicatorilor de preț de 
cost, cheltuieli la 1 000 
lei producție marfă și 
beneficiu. în prezent, 
întrucît realizările sînt 
cunoscute abia după 
10—12 zile de la expira
rea lunii de plan, aceas
ta nu ne ajută cu nimic. 
Ministerul economic, 
centralele Industriale 
trebuie să asigure un 
sistem de calcul rapid, 
eficace, prin stații și 
mașini electronice. Nu
mai așa se poate con
duce eficient activitatea 
economică a unei rafi-

(Continuare 
in pag. a IlI-a)
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— întocmai. Aveam nevoie de un 
sat din zona de cîmpie (specifică pen
tru mai bine de 30 la sută din satele 
românești). Aveam nevoie de un sat 
la o depărtare mai mare de centrele 
orășenești, ai căror locuitori, deci, nu 
au acces în mod curent la rețeaua 
de deservire urbană. Și aveam nevoie, 
în fine, de un sat aflat într-un com
plex de localități mari și mici, pentru 
a vedea, în această situație, cum se 
manifestă raporturile de atracție și 
de gravitare între ele. Ei bine, Furcu- 
lești satisface aceste criterii în mod 
excelent. E situat în plină zonă 
cerealieră. Pe hartă, iată-1, în mij
locul unui patrulater, la distanță 
aproape egală de orașele : Alexandria, 
Zimnicea, Turnu Măgurele și Roșiorii 
de Vede. Putem pleca ?

— O clipă doar. Spuneai că, inițial, 
ai pornit la un studiu de specialitate, 
dar că, ulterior, a trebuit să-i extinzi 
cadrul, pentru a face o investigație 
sociologică complexă. La ce consta
tări ai ajuns urmînd această pistă ?

— Fenomenele sociale sînt interde
pendente. E o constatare comună, dar 
o repet ca să înțelegeți mai bine de 
ce pentru a face recomandări privind 
amplasarea rețelei sanitare (dispensa
re, creșe, case pentru bătrîni etc), 
a trebuit să depistăm necesitățile de 
deservire în alte domenii (cultural, 
sportiv, comercial, meșteșugăresc), 
precum și tendința de evoluție a 
satelor din zona respectivă. în acest 
scop am procedat la alcătuirea unor 
adevărate monografii privind des
crierea cadrului natural și economic, 
am efectuat anchete de sondare a 
opiniei populației. Iată și deduc
țiile de ordin mai general Ia 
care am ajuns : Satele noastre, cum 
sînt cele din jurul Furculeștilor, de pe 
valea Urluiului, s-au constituit potri
vit necesităților tehnicii tradiționale,

Complexitatea peisajului' con
temporan al artei românești so
licită, desigur, criticii o pre
zență foarte activă, un efort ca
tegoric de înțelegere a determi
nărilor lăuntrice ale creației. 
Expresiile atît de diverse care 
întrupează gîndurile și senti
mentele artiștilor din toate ge
nerațiile cer criticilor adoptarea 
unui unghi de vedere, capabil 
să explice rațiunea filozofică, 
intensitatea poetică cuprinse in 
opera de creație. Mi se pare 
limpede că efervescența aceasta 
din cîmpul picturii, sculpturii, 
al graficii românești face as
tăzi imposibilă abordarea unui 
stil pur narativ ; criticul nu 
mai are dreptul să se rezume la 
o simplă povestire a subiectului, 
la o înseriere placidă a unor a- 
firmații cu caracter general. El 
este un participant la fenome
nul artistic, își afirmă propriile 
convingeri estetice cu aceeași 
pasiune cu care o face artistul 
însuși. Bineînțeles, aceasta nu 
îl dispensează de elementara o- 
bligație de a judeca toate ope
rele artistice cu egală înțelege
re a valorii lor. Ceea ce, fără 
îndoială, e foarte greu ; dar nu
mai în felul acesta analiza cri
tică își justifică existenta.

Tonitza a fost un artist a că
rui cultură larg umanistă i-a 
îngăduit să așeze creația unor 
confrați, cu concepții foarte 
diferite de ale sale, între 
coordonatele exacte ale unor 
definiții. între pictura sa și a- 
ceea a lui Ressu, de pildă, exis
tau deosebiri profunde, profilul 
celor doi artiști se contura clar, 
definind două personalități foar
te diferite. Și, totuși, pictorul

Critica 
și fenomenul 
artistic 
contemporan

Dan GRIGORESCU

Fetiței pădurarului a știut să 
descifreze în arta contempora
nului său semnul autenticității 
și să-1 releve cu o admirabilă 
obiectivitate. Sau Șirato, ale 
cărui solide studii privind im
presionismul (a cărui estetică o 
contesta) nu l-au împiedicat să 
se refere, cu respectul cuvenit 
adevăratei arte, la tablourile lui 
Steriadi. E cuprinsă aci o lecție 
de înțelegere superioară, de a- 
devărată intelectualitate ; pen-

I tru nici unul din marii creatori, 
arta nu s-a împărțit în cele 
două categorii pe care le des
lușim, parcă, uneori, la unii cri
tici și artiști ai noștri : ceea ce 
corespunde ideilor mele și, deci, 
e frumos — și restul care, deci, 
nu e frumos.

Intoleranța este, din acest 
punct de vedere, nu numai o 
culpă de gust, ci și una de lo
gică. Contemporan cu propria 
sa epocă, un critic de artă ește

Urmăresc mișcările unui braț 
de excavator ca pe o prelun
gire a mîinii și gestul redus la 
scara umană este asemănător 
în precizie cu ducerea linguriței 
la gura unui copil. Lîngă mine 
oprește un buldozer cu șenilele 
năclăite de ciment. Coboară un 
om cu pantaloni de catifea re
iată. Figura e blîndă, deschisă. 
Știe pentru ce-am venit și cred 
că-i pare rău că nu-1 întreb și 
pe el ceva. (Venisem să vorbesc 
cu excavatoristul, dar acum o- 
mul încărca o tatră cu sfărmuri 
de stîncă). Cînd ne surprin
dem privindu-ne, îl întreb 
unde lucrează. îmi arată 
versantul stîng al muntelui, ju
puit de pădure, descărnat de 
piatră. Acolo se va înfige ba
rajul. „Am lucrat chiar de la 
început, urcam buldozerul prin 
pădure, panta era mare, hăți
șul des. Dacă te uitai de jos, 
întotdeauna se vedea o șenilă 
în aer, locul era îngust. împin
geam sterilul în vale". A fost 
greu ? „A fost, nu-i vorbă că 
n-a fost, dar nu puteam în
depărta sfărmurile cu lopata, nu 
mai lucrăm ca pe timpuri, acum 
avem experiență. Trebuie să 
cîștigăm vreme. De cînd am co
coțat buldozerele pe munte am 
redus munca manuală și-am 
crescut productivitatea". El — 
Juncu loan — era unul dintre 
cei care înfăptuiau noutatea.

Toamna pădurea are spi
cul roșu, dar pe poale, unde 
rouă rece nu pătrunde și nici 
bruma, frunzișul este verde- 
gălbui. Mai este și căldura pie
trei și a pămîntului care-1 apără 
de toamnă. Uzul curge limpede 
ca sticla, se rostogolește peste

(Continuare in pag. a Il-a)

CABINET REGIONAL DE INFORMARE
TEHNICO-ECONOMICA

Numeroase panouri, 
grafice, fotografii și 
machete prezentate in 
cadrul expoziției des
chise ieri, din iniția
tiva Comitetului re
gional Bacău al P.C.R., 
la Cabinetul regional 
de informare tehnico- 
economică, înfățișează 
în mod elocvent rezul
tatele obținute în dez

voltarea economică a 
regiunii, 
direcțiile ......
spre care sînt îndrep
tate eforturile colec
tivelor de întreprin
deri din regiune în 
ampla acțiune de or
ganizare științifică a 
producției și a muncii 
inițiată de partid. Fie
care din cele 15 săli

precum și 
principale

ale expoziției cuprin
de una din laturile 
principale ale organi
zării producției. Ele 
se referă la utilizarea 
capacităților de pro
ducție și atingerea pa
rametrilor proiectați, 
normarea muncii, ca
lificarea cadrelor, do
cumentarea tehnică, 
programarea și urmă-

rirea producției, siste
mul informațional ș.a.

Sîntem în prima 
sală a expoziției, care

Gh. BALTA 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare 
in pag. a V-a)

o conștiință artistică, atentă și 
receptivă la un fenomen com
plex. în numele unor convingeri 
limpezi, el înțelege tot ceea ce 
e valoros, ceea ce e cu adevărat 
nou în arta vremii pe care o 
trăiește. Pasiunea afirmării nou
lui înseamnă, în primul rînd, 
înțelegere, înseamnă — aș spune 
— cultură, dacă acest cuvînt nu 
ar suna atît de grav. Criticul de 
artă are, printre altele și nu în 
ultimul rînd, menirea să explice 
aspectele majore ale unui pei
saj artistic ; și e clar că fără 
ca, mai întîi, să și le fi explicat 
sie însuși, el nu o poate face 
pentru alții. Și, în treacăt fie 
spus, nu înțeleg încă de ce sînt 
atît de puțini artiștii plastici 
care, în paginile publicațiilor 
noastre, discută operele confra
ților sau afirmă idealurile că
rora le servesc propriile lor 
creații. Știu că penelul sau dal
ta rămîn, mai presus de toate, 
modalitatea de expresie a cre
zului lor ; dar o discuție por
nită dinăuntrul artei (așa cum 
au știut să poarte Șirato sau 
Tonitza. așa cum sînt confesiu
nile lui Pallady sau ale maes
trului Marius Bunescu) ar avea 
darul să releve și mai mult, 
prin contrast, inferioritatea u- 
nor considerații improvizate, 
așa cum mai avem prilejul să 
citim în unele publicații.

E drept. însă, că — uneori — 
intervenția artiștilor derutează. 
Nu numai pe cititorul care vrea 
să înțeleagă opera discutată, 
dar și pe cel care ar dori să-l

Telegramă

(Continuare in pag. a IV-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al C.C. al P.C.R.

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, Prezidiului Sovietului Suprem și Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
exprimăm Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, între
gului popor român, sincere mulțumiri pentru felicitările calde ți bunele 
urări trimise cu prilejul coborîrii, pentru prima oară în istoria cosmonau
ticii, a unei stații automate sovietice pe suprafața planetei Venu».

L. BREJNEV N. PODGORNÎI
Secretar general al C.C. Președintele

al P.C.U.S. Prezidiului Sovietului Suprem
al U.R.S.S.

A. KOSlGHIN 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.
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FAPTUL! 

divers! 
Cine păgu- ! 

beste ?
I

S-au înmulțit cazurile de vîn- I 
zare incorectă, în detrimentul I 
statului, a mașinilor proprietate I 
de stat. Multe comisii tehnice nu ■ 
își fac datoria, evaluînd autotu- I 
rismele la un preț de vînzare I 
cu mult sub valoarea lor reală. • 
Iată un caz : Vladimir Cojoc, in- I 
giner șef la I.M.T.F.-Piatra 
Neamț și-a cumpărat o mașină • 
din parcul disponibil al între- I 
prinderii. A plătit 9 924 lei, așa I 
cum a stabilit comisia tehnică. ' 
S-a „omis" însă că în momentul I 
vînzării, mașina abia fusese I 
scoasă din reparații capitale (fă- ' 
cute în întreprindere) care au I 
costat 19 795 lei. Vasăzică, statul I 
a cheltuit 19 795 lei, din care a ‘ 
recuperat doar 9 924 lei. Cine I 
sînt cei care își permit să risi
pească banii statului ?

Chip I
de neom I

Nu și-a văzut copiii de 6 ani. I 
în 1961, și-a părăsit familia. So- • 
ția lui, fără niciun sprijin mate- I 
rial, a rămas să îngrijească cei I 
5 copii. Pe el, tatăl denaturat — • 
Ion Simon din Comănești (Moi- I 
nești) — nu l-a mai interesat I 
soarta familiei. Nu știe că doi ' 
dintre copii au murit. Iar acum, I 
cu o candoare vecină cu incon- I 
știența, Ion Simon scrie familiei: 
„Dragi copii, vă rog să mă ere- I 
deți că momentan nu am bani 
să vă trimit". Iar în încheiere 
scrie soției: „Bagă divorț f. f. f. I 
urgent să mă căsătoresc. Te rog I 
să-mi trimiți hotărîrea de di
vorț..." Puteți descifra pe acest I 
chip trăsături omenești ?

Reconsiderarea
profesiunii
de moașă

Premiile
ce se atribuie

la viitoarea
tragere de

Ce semeni...
întîmplarea a avut loc în pri- I 

măvară. Epilogul s-a consumat 
zilele trecute. Dar să reluăm fap- • 
tele : conducerea școlii profesio- I 
nale de mecanici agricoli din o- 
rașul Sf. Gheorghe (Brașov) a or- • 
ganizat un banchet în sediul I 
școlii. Dînd dovadă de incalifi- I 
C^bilă lipsă de răspundere, or
ganizatorii au permis elevilor să I 
consume, la discreție, băuturi al
coolice. Și, cu timpul, elevii au I 
Ieșit de sub influența pedagogică ■ 
a profesorilor, intrînd sub cea a I 
alcoolului. De față cu dascălii ’ 
lor, au provocat un scandal de I 
proporții : s-au lovit și rănit reci
proc. Recent, șase dintre foștii 
elevi au fost condamnați la în
chisoare între 4 și 5 ani. Profe- I 
sorii, martori la incident, au a- 
juns să înțeleagă (în sfîrșit 1) și 
ei, că „ce semeni, aduni" !

în dubiu |
Iată ce se intimplă atunci I 

cind I.O.V.L.F. București nu | 
ia din timp măsuri pentru des
cărcarea operativă a vagoane- I 
lor cu legume și fructe, care 
sosesc in Capitală: a) plătește 
locații C.F.R.; b) aruncă pe 
apa simbetei marfa stricată. I 
Concret: intre 15 septembrie 

| și 31 octombrie I.O.V.L.F. a I 
plătit locații in valoare de | 

' 299 000 lei, aruneînd totodată
I Za gunoi sute de tone de marfă I 

(numai la Oficiul nr. 1 de le- | 
gume și fructe s-au înregistrat .

I 166 tone „borhot" de pere și I 
mere, 32 tone ceapă și 40 tone | 
varză degradată etc. ca urmare .

| a nedescărcării vagoanelor la I 
timp). Cu alte cuvinte, un va- | 
gon de legume bune, proaspete . 
nu mai face nici cit o ceapă 
degerată. Ce să descărcăm mal | 
intii: vagoanele de legume — . 
sau „responsabilii" unor ase- I 
menea oficii de sarcina pe care |

I *“r I
Chemarea 
profesiei

Iată o întîmplare care vor- | 
I dește despre devotamentul . 

oamenilor in alb. Asistenta I 
medicală Simona Locusteanu | 

Ide la Policlinica „Alexandru ■ 
Sahia" a fost internată la cli- I 
nica de oftalmologie a spitalu- | 

IZui „Colțea" din Capitală, pen- . 
tru o intervenție chirurgicală.

In acest timp, o pacientă a fă- |

Icut o insuficiență respiratorie ■ 
acută, intrînd in colaps. Coma 
a durat două zile. Pentru sal- |

Ivarea bolnavei orice secundă > 
era prețioasă. Asistenta S. Lo- I 
custeanu, uitind că și ea este I

I pacientă, a venit în ajutorul | 
cadrelor medicale. Ea a supra
vegheat efectuarea operațiuni- I

Ilor de respirație artificială. | 
Contribuția ei la salvarea bol
navei a fost hotăritoare. La I 
(ieșirea din spital, asistenta Lo- I 
custeanu și-a arătat recunoș- I 
tința pentru îngrijirea primită. 1 

ILa rindul lor, medicii i-au I 
mulțumit pentru sprijinul a- I 
cordat. Chemarea profesiei.

I Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDĂR1ȚA •I Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Obstetrica a început cu 
moașele. Abia mult mai tîr- 
ziu ea s-a desprins din 
ansamblul medicinii ca o 
specialitate distinctă pen
tru asistența femeii la naș
tere —' naștere care poate 
uneori să pună în pericol 
sănătatea și chiar viața 
mamei sau a copilului, in 
această specialitate rolul 
moașei este covîrșitor; ca 
sfătuitor în perioada de 
graviditate, ca omul cel 
mai apropiat în momentul 
nașterii, cînd un cuvînt a- 
tent, o intervenție oportu
nă sau o indicație pot re
duce mult orice suferință. 
Ea este și aceea care de 
cele mai multe ori va se- , 
siza medicul de specialita
te de îndată ce observă cea 
mai mică abatere de la 
desfășurarea normală a 
gravidității, a procesului 
nașterii.

In prezent, cînd avem 
iarăși o natalitate ridicată, 
după ce timp de aproape 
zece ani aceasta marca o 
accentuată tendință des- 
crescîndă, solicitarea ca
drelor medicale de specia
litate este din nou foarte 
mare și se pune acut pro
blema de a avea un număr 
îndestulător de moașe cu 
o calificare cît mai bună. 
Numai la maternitatea spi
talului Brîncovenesc se 
nasc acum lunar de cinci- 
șase ori mai mulți copii 
decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Pentru a face față ce
rințelor s-au luat un șir 
de măsuri, printre care 
readucerea fostelor moașe 
din alte rețele și recalifi
carea lor, reluarea pregă
tirii unui mare număr de 
cadre medii în școlile de 
moașe. Totuși, cerințele în 
acest domeniu nu sînt încă 
acoperite și în special lasă 
de dorit calificarea unor 
cadre medii, modul lor de 
pregătire. Legat de aceas
tă cerință, mă voi referi la 
o experiență a noastră po
zitivă dintr-un trecut nu 
chiar atît de îndepărtat, 
cînd în țara noastră cali
tății pregătirii moașelor i 
se dădea o deosebită im
portanță. Astfel, încă 
înainte de război șl mai 
mulți ani după acesta, în 
funcție de dezvoltarea re
țelei de maternități, de ne
cesitățile asistenței la naș
tere în marile unități, se 
crease o ierarhizare a moa
șelor, întrucîtva asemănă
toare sau cel puțin inspi
rată din cea a medicilor — 
moașă internă, secundară, 
primară. Trecerea dintr-o 
categorie într-alta se fă
cea prin concurs. Unele din 
aceste concursuri pentru 
ocuparea unui loc de moa
șă primară sau moașă șefă 
se desfășurau în prezența 
unei comisii de specialiști 
în frunte cu o somitate în 
materie, deseori profesori 
universitari. Procedîndu-se 
astfel se făcea o selecție 
prin concurs, avîndu-se în 
vedere criterii cum ar fi 
pregătirea teoretică și prac
tică. vechimea, comporta
rea față de gravide și lehu- 
ze. Aceasta avea urmări 
pozitive nu numai prin 
faptul că se promovau cele 
mai capabile moașe — dar 
se ridica nivelul general al 
calificării de specialitate, 
toate fiind dornice să urce 
pe scara ierarhică. A- 
ceastă experiență poziti
vă a fost întrucîtva dată 
uitării în ultimul deceniu. 
Mai mult, s-a întîmplat 
ceva și mai grav : timp de 
șapte-opt ani nici nu s-au 
mai pregătit moașe.

Pornindu-se de la o idee 
bună — necesitatea unor 
cadre medii cu un nivel 
mai înalt de cunoștințe

(Urmare din pag. I)

dr. Alexe CRISTEA 
șeful Clinicii de obstetrică și ginecologie, 

directorul Spitalului Brâncovenesc

tehnico-medicale de specia
litate — s-a început pre
gătirea unor cadre medii 
de alt profil : asistente de 
obstetrică și ginecologie. 
Prin aceasta, s-a 
crearea unui corp de teh
nicieni medicali 
ajute nemijlocit 
la rezolvarea < 
intervenții, la 
curentă de 
în rețeaua de 
că și ginecologie.
ce ar fi permis o mai 
rațională folosire a cadre
lor medicale de specialiști. 
Nu s-a făcut însă și al doi
lea pas necesar : încadra
rea lor în muncă cu stabi
lirea și delimitarea precisă

urmărit
care să 
medicii 

diferitelor 
îngrijirea 

specialitate 
obstetri- 

ceea

colul descalificării, iar 
sistența la naștere în 
drul 
mici 
girea 
tințe 
ceea 
promovarea și ierarhizarea 
după vechime și calificare 
a moașelor și a asistentelor 
de obstetrică, cu ocuparea 
locurilor prin concurs, să 
se instituie și o formă or
ganizată de perfecționare 
și specializare a acestor 
cadre. Cursurile de îm
prospătare a cunoștințelor, 
așa cum se practică ele în 
prezent, nu sînt destul de 
eficiente, conțin o doză în
semnată de formalism, nu

ca- 
unor maternități mai 
nu contribuie la lăr- 
orizontului de cunoș- 
de specialitate. De a- 
opinez ca paralel cu

pe teme medicale

a atribuțlunllor. Aceasta a 
dus la oarecare demoneti
zare a profesiunii de asis
tente obstetriciene, care 
tot un fel de moașe au de
venit. Iar rețeaua noastră 
de specialitate nu a cîș- 
tigat nimic din această for
mă superioară de pregăti
re a unor cadre medii. Mal 
mult, socot că în anumite 
privințe chiar a pierdut. 
Majoritatea acestor asis
tente provenind de la o- 
rașe. s-au ivit greutăți 
cu repartizarea lor. 
special în 
le rurale, 
colo era 
nevoie de 
asemenea, ... ______
rea lor are lacune, fiind 
mult prea teoretică. La 
școala de la Pitar-Moși 
din Capitală, de pildă, la
tura practică a pregătirii 
nu este îndrumată și coor
donată de școală. La 
spitalul nostru sînt trimise 
grupe de eleve ale acestei 
școli, eu fiind rugat să nu
mesc un responsabil care 
să se ocupe de latura prac
tică a pregătirii lor. în 
loc ca aceșt lucru să fie fă
cut sub îndrumarea nemij
locită a cadrelor școlii. 
Iată de ce sînt de părere 
că pregătirea lor ar trebui 
făcută în mai strînsă legă
tură cu institutele de me
dicină. cu baza de clinici 
de care acestea dispun.

Nu de mult a fost re
luată pregătirea de moașe 
pe plan regional. Măsura 
este binevenită, dar nici 
în această privință nu 
s-a recurs la soluția op
timă. Cele mai bune rezul
tate s-au obținut dintot- 
deauna prin pregătirea 
moașelor ca interne la spi
tal. Practica de zi cu zi, 
prezența lor la nașteri în 
timpul nopții, cînd acestea 
sînt în mod obișnuit mal 
frecvente, atmosfera de 
maternitate și de activitate 
serioasă, atragerea la e- 
fectuarea gărzilor, la în
grijirea lehuzelor, maturi
zează și pregătesc elevele 
mult mai bine pentru a- 
ceastă meserie frumoasă și 
de mare răspundere socia
lă, decît un regim de școa
lă obișnuit, completat cu 
ore de practică.

Odată absolvită școala, 
moașa începe să lucreze pe 
teren în cadrul circum
scripției sau la maternități, 
asistînd nașterile. Ambele 
activități se completează, 
dar munca de teren este 
grevată întrucîtva de peri-

în 
circumscripții- 
Or. tocmai a- 

cea mai mare 
ele. Socot. de 
că si pregăti

stimulează cadrele medica
le medii la autoexigență, la 
însușirea de cunoștințe noi.

Cerința de cadre cali
ficate este foarte acută 
pentru mediul rural, un
de trăiește mai mult de 
jumătate din populația ță
rii și unde și procentul de 
natalitate este mai ridicat. 
De aceea. trebuie să 
se acorde o deosebită a- 
tenție calității cadrelor 
medii care lucrează la țară. 
Datorită distanțelor. a 
neprevăzutului care poate 
interveni oricînd în cazul 
unei nașteri, moașa este 
cea chemată să rezolve cele 
mai multe cazuri și să știe 
din timp să ceară spriji
nul specialistului. Se im
pune, deci. și pentru 
tru cadrele medii, într-un 
mod asemănător ca și pen
tru medici, introducerea u- 
nor forme mai eficiente de 
perfecționare, prin rotație, 
la cursuri de perfecționare 
de 2—3 luni în marile ma
ternități.

Complicațiile nu le re
zolvă însă moașele ci me
dicii. în majoritatea cazu-

rilor specialiștii în mate
rie. De aceea ar fi bine
venită schimbarea trepta
tă a profilului medicilor de 
circumscripție. In prezent 
în circumscripție sînt doi 
medici : un pediatru și un 
medic de medicină gene
rală, acestuia din urmă ce- 
rîndu-i-se să fie un atot
știutor, un fel de enciclo
pedie medicală, capabil de 
orice intervenție practică 
de urgență, inclusiv în ma
terie de obstetrică. Cerința 
aceasta nu poate fi înde
plinită întotdeauna în bune 
condițiuni. Din facultate 
actualul pediatru ar trebui 
să facă o specializare mai 
amplă, să fie profilat pen
tru a rezolva și problemele 
de obstetrică-ginecologie, 
tocmai pentru a căpăta 
profil materno-infantil și a 
fi în stare să dea o asis
tență specializată de cali
tate. Se va ajunge astfel 
la o împărțire mai echita
bilă a răspunderilor și sar
cinilor.

In ultimii ani s-au folo
sit diferite metode de pre
gătire a cadrelor medicale 
medii. In sectorul nostru 
au fost școli de felceri, 
moașe, asistenți de obste
trică. Unele au dat rezul
tate mai bune, altele mai 
puțin bune. Reînființarea 
școlilor de moașe șl dezvol
tarea lor nu înseamnă însă 
că ar trebui să se renunțe 
la pregătirea de asistente 
medicale de obstetrică și 
ginecologie, după cum se 
preconizează. Dimpotrivă, 
socotim necesară îmbună
tățirea profilului lor de 
specializare, a pregătirii pe 
lîngă institutele de învă- 
țămînt superior, ca prin 
tehnicizarea lor să devină 
primele cadre auxiliare de 
specialitate ale medicului. 
Deosebit de important este 
ca perfecționarea pregăti
rii teoretice în învățămîn- 
tul de specialitate să fie 
însoțită si de o pregătire 
practică corespunzătoare. 
Introducerea unor forme 
organizate de perfecționare 
și după absolvirea școlii, 
cu ierarhizarea funcțiilor 
pentru cadre medii și ocu
parea lor prin concurB, va 
contribui fără îndoială la 
îmbunătățirea deservirii în 
acest atît de important 
sector al ocrotirii sănătății.

autoturisme Loto
De la începutul anului și pînă 
prezent, Loto-Pronosport a 
ibuit peste un milion de cîști-

în 
atribuit peste un 
guri dintre care 700 autoturisme. 
Iată cîteva dintre premiile ce 
vor fi oferite la viitoarea tragere 
din 14 noeimbrie 1967 :

Autoturisme Renault 16, Sko
da 1000 M.B., Fiat 850, Trabant 
601 (cu huse de protecție) în nu
măr nelimitat; premii de 75.000 
de lei (un autoturism la alegere 
dintre cele patru tipuri acordate 
la categoriile I—IV și dife
rența în numerar) ; premii fixe 
în bani de 300 lei și premii de 
valoare variabilă. Se vor efectua 
21 extrageri cu 85 numere în 
total. Cu bilete J de 60 lei se 
poate participa la toate cele 21 
de extrageri cu 85 numere în 
total.

PRODUSELE UNEI
ÎNTREPRINDERI

u

GĂLÂTENE
întreprinderea orășenească 

de industrie locală nr. 1 
Galați produce și livrează 
fără repartiție mobilier comer
cial, precum și diferite piese 
de mobilier pentru cantine, 
cluburi și teatre. De asemenea, 
întreprinderea oferă spre vîn
zare tuburi, șpaliere de be
ton, adăpători șl hrănitori 
pentru pui. Se primesc și co
menzi pentru flori artificiale 
din mase plastice.

întreprinderea gălățeană 
mai produce și livrează, cu 
repartiție, conducte de iriga
ție de orice dimensiune, cu și 
fără flanșe, și armături de 
bronz pentru centrele de vlnifi- 
cație.

Toamnă brașoveană Foto : Gh. Vințilă

în proiectul principiilor adoptate de 
C.C. al P.C.R. privind îmbunătățirea 
organizării administrativ-teritoriale 
și sistematizarea localităților rurale.

— Da. Acest document de o mare 
însemnătate și actualitate constituie 
un plan vast, ce include, pe scară 
națională, cerințele realității înseși, 
pe care și noi sociologii, le depista
serăm în cercetările noastre de teren. 
Satele noastre, evoluînd rapid, au 
început să spargă vechile tipare, 
pentru a se situa, sub impulsul eveni
mentelor, într-o nouă albie. Si, în 
acest sens, situația de la Furculești 
e semnificativă...

Pornim la drum. La intrarea în sat, 
pe stînga, un șir de case cochete. O- 
prim în fața unei porți arcate. Sîn- 
tem la spitalul din Furculești, despre 
a cărui istorie inedită va fi vorba 
pe parcurs. Deocamdată ne întîmpină 
dr. Alexandru Săndulescu. și ..pri
marul” c.omunei, Const. Boboc, 
aflat întîmplător pe acolo.

Aflu, mai întîl — așa cum îmi spu
sese și sociologul Matei — că locui
torii de pe valea Urluiului „gravi
tează" spre Furculești.

Tov. Const. Boboc, „primarul”, 
îmi explică cum și de ce Furculești! 
atrag pe cei din satele vecine: „Pe 
aici trece drumul către Alexandria 
și Turnu. Aici, la noi, este poșta 
centrală, stația de radioficare, care 
deservesc întreaga vale a Urluiului. 
Este aici și sediul C.E.C.-ului. Ca să-și 
caute sănătatea, ce să mai spun, tot 
la noi, la spitalul din Furculești, vine 
lumea. Pe un islaz, în apropiere, e 
și „aerodromul" pe care aterizează 
„Aviasanul". Pe terenul sportiv se or
ganizează serbări, la care iau parte 
tinerii din toate satele din jur".

— Aici sînt condiții, mi se adre
sează sociologul Matei, să se stabi
lească nu numai centrul unei comu
ne mari, dar și un centru de deser
vire zonală pentru întreaga vale a 
Urluiului, dat fiind faptul că pînă 
la oraș e o distanță destul de mare.

Doctorul A. Săndulescu țină să

releve o altă „rezervă" puternică 
pentru propășirea comunei — dorin
ța oamenilor de a muncii benevol 
pentru folosul obștii. „Cel mai bun ar
gument este modul în care s-a lucrat 
pentru ridicarea acestui spital. Toată 
construcția e rezultatul muncii și con
tribuției materiale a localnicilor. 
S-au efectuat 50 000 de zile de muncă. 
Valoarea construcției se cifrează la 
un milion și jumătate de lei. Cînd 
am pornit la treabă, nu am avut 
aprobarea forurilor oficiale. Totuși, 
am continuat să muncim și în cele 
din urmă am izbutit".

— Din păcate, această dorință a 
oamenilor — continuă doctorul A.

tențe trunchiate, de verigi interme
diare care caracterizează actualul sis
tem de administrare a localităților. 
Recentele Documente ale plenarei 
C.C. al P.C.R. indică, în perspectivă, 
cum, prin eliminarea acestor anoma
lii si limite, comunele, devenind 
niște nuclee de administrare puter
nice, cu o largă competență, vor pu
tea pune în valoare întregul lor po
tențial — economic și uman, aportul 
cadrelor cu calificare superioară (in
gineri, medici, agronomi, profesori, 
etc). Asemenea perspective se deschid 
și în fața Furculeștilor.

Am ieșit, împreună cu sociologul 
Matei șl cu noile mele cunoștințe să

trasă" care să permită desfășurarea 
nestingherită a activităților sociale.

De altfel, și lacul care se află la 
cîțiva zeci de metri de cămin, con
stituie o excelentă zonă de amena
jare urbanistică. Cineva, din grup, 
spune că pe malul lacului ar trebui 
plantați pomi și amenajat un parc. 
„Pe insulă" s-ar putea așeza un han, 
cum există într-o comună vecină.

în altă parte a localității dăm de 
un șir de clădiri nefolosite. Sînt clă
diri încăpătoare, în bună stare, cu 
înfățișare de mici uzine. Pe vremuri, 
erau aici niște instalații auxiliare 
pentru cultura bumbacului, care

Civilizația socialistă
Jl

Săndulescu — întîmpină impedimente 
de ordin birocratic. Un alt proiect 
la care am pornit cu elan, avînd 
consimțămîntul populației, al mem
brilor cooperativelor agricole, care 
s-au angajat să asigure fonduri bă
nești — a fost sistat. E vorba de 
construcția unui cămin pentru bă- 
trîni. conceput astfel îneît cei la 
vîrsta părului cărunt si care nu 
mai au pe nimeni în familie, să nu 
se simtă nici singuri, nici inutili. Lo
catarii care mai puteau munci urmau 
să lucreze în sectoare care cer mi
gală. dar nu și mari eforturi, ca al- 
binăritul, cultura trandafirilor, a 
plantelor medicinale. Proiectul a 
căpătat, într-o adunare, aprobarea 
obștii, dar apoi s-a împotmolit.

Este greu să se mai precizeze as
tăzi unde și cum s-a produs această 
„împotmolire", pe filiera avizărilor, 
datorită unui păienjeniș de compe-

vizităm localitatea. Semnele unei 
dezvoltări rapide sînt peste tot vi
zibile. Firme și inscripții așezate pe 
numeroase clădiri din „centru" vă
desc prezenta unor instituții, unități 
comerciale sau de deservire. „Școa
la", „Poșta", „Sfatul popular", „Ma
gazinul universal". „Farmacia" sînt 
doar cîteva din toate acestea, pe 
care le văd strînse roată în jurul u- 
nei piațete. Dar așezarea lor laolal
tă poartă pecetea hazardului. O re
cunosc si însoțitorii mei. „Le-am a- 
șezat unde am apucat, și nu după un 
plan bine gîndit". Cum va trebui 
să arate centrul „sistematizat" al 

Matei spu- 
noi orien
ta genere, 

obștești să

localității 7 Sociologul 
ne că. potrivit unei 
țări, ar fi indicat, 
ca asemenea centre 
nu fie așezate „la asfalt", în pli
nă circulație de tranzit, în continuă 
creștere, ci într-o poziție „mal re-

si-au încheiat de mult activitatea. In- 
tr-una din clădiri s-a stabilit un de
pozit „Vinalcool". Celelalte stau și 
așteaptă... Ce anume 7 S-ar putea 
înființa. îmi sugerează interlocutorii, 
o mică fabrică de conserve, care ar 
folosi mîna de lucru locală, s-ar pu
tea amenaja o moară pentru măcina
rea furajelor concentrate, care să 
aprovizioneze crescătoriile de a- 
nimale din zonă. Propuneri de 
„intensificare" a activității eco
nomice. prin extinderea legumi- 
culturii, plantațiilor de vită de vie 
etc., am consemnat și într-o discuție 
cu un grup de cooperatori, în satul 
Spătărei — ca dovadă că asemenea 
preocupări sînt generale.

Vizităm și comuna vecină, situată 
tot pe malul Urluiului — Moșteni. 
Dacă nu ar fi tabela indicatoare, 
nici n-ai bănui că te afli într-o 
altă localitate. După un kilometru-

Stațiunea balneo-climaterică Olănești

„DE TRECI PRIN

ACESTE LOCURI..."
(Urmare din pag. I)

bolovani rotunjiți de drumul apei. 
La dreapta și la stînga rîului sînt 
munții care-1 însoțesc de foarte de
parte, de la origini. Și dintr-odată, 
din necesitate și prin voința omu
lui, la Poiana Uzului mersul apei 
va cunoaște un destin nou. In dru
mul ei 1 se va ridica împotrivă un 
zid de netrecut. Prundișul albiei va 
avea și el alt destin. Nu va mai 
aștepta cimentarea timpului. Ridicat 
în cupe mari de oțel, trecut prin 
site, va cunoaște constrângerea ci
mentului. De la amnar — întîia în
nobilare a funcției de piatră — la 
a fi coloana vertebrală a unui baraj, 
este o istorie a pietrei. Apa vioaie 
de munte se va aduna într-un lac 
de acumulare lung de zece kilome
tri, în care natura își va vedea mai 
departe de rosturile ei primordiale : 
păstrarea și reproducerea florei și 
faunei. Nou este faptul că Uzul îm- 
blînzlt în lungi conducte va alimen
ta cu apă potabilă și industrială în
treaga platformă industrială a Văii 
Trotușului. adică Borzeștii, Tg. 
Ocna, Dărmăneștii, Comăneștii, Moi- 
neștii și orașul Gheorghiu-Dej. De 
asemenea, există posibilitatea con
struirii unei hidrocentrale de mică 
capacitate.

Barajul de .beton de tip ciupercă 
cu contraforti va avea un volum de 
850 000 metri cubi, adică jumătate din 
volumul celui de la Bicaz. Inginerul 
Radu Scutelnicu, de care am mai vor
bit. îmi desenează cu precizie toate 
profilurile acestui tip de baraj și-mi 
explică în ce constă economicitatea 
lui. E simplu, intr-adevăr simplu ! 
dar eu mă uit mai mult cît este el de 
tînăr și mai puțin la ceea ce expli
că. A terminat facultatea la Iași în 
1960. Adevărata lui biografie începe 
după această dată. Numele, și nu nu
mai atît, aportul, calificarea, viața lui 
se confundă cu viața șantierelor de 
la Bicaz, Argeș, Valea Bistriței. După 
șase ani de la absolvirea facultății a 
fost învestit cu această mare respon
sabilitate, cu coordonarea efortului a 
1 300 de muncitori. Acesta mi se pare 
a fi tipul de inginer necesar pretu
tindeni : frămîntat, căutînd soluția 
cea mal fericită, informat și veșnic 
nemulțumit de lipsa timpului liber 
pentru o informare și mai completă, 
praotic, abolind schemele clasice șl 
căutînd dificultatea pentru ca, învin- 
gînd-o. să dobîndească o experiență

proprie. Despre experiența proprie 
îmi vorbea și inginerul Andrei Cor
nel, tîinărul meu însoțitor prin șan
tier. Urcam cele peste trei sute de 
trepte de pe versantul drept al mun
telui și-n clipele de răgaz îmi măr
turisea că fără experiența dobîndită 
pe șantierele de la Vaduri, Gîrlenl, 
Bacău I, Bacău II, în amploarea lu
crărilor de la Poiana Uzului, s-ar 
simți ca într-o țară a cărei limbă n-o 
cunoaște. „A înoepe cu șantiere mai 
mici, unde poți lua ușor o hotărîre, 
este o cale bună pentru formarea tâ
nărului inginer. Noi sîntem un fel de 
gradați, știm teorie, dar trebuie să 
învățăm să ne orientăm. De pildă, 
noi am găsit mai rațională amplasa
rea fabricii de beton chiar lîngă ba
raj, modificînd astfel proiectul inițial 
care prevedea două transporturi ale 
balastului". Andrei Gomei e foarte 
tînăr, a absolvit facultatea ta 1961, 
la București, și e șeful lotului baraj, 
întreaga echipă de ingineri de aici e 
foarte tînără și bine sudată. Ii spun 
că vreau să discutăm o chestiu
ne de mare sinceritate si el se
sizează direcția. „A trăi în a- 
oest mediu a devenit pentru mine o 
necesitate. Un timp foarte scurt a 
trebuit să lucrez într-un birou și, vă 
sipun, aveam senzația sufocării. Am 
locuit întotdeauna pe șantier ori pe 
aproape, fără să ignor forța de atrac
ție ca și emanația culturală a orașu
lui. Le cunosc, le aprob. Eu mi-am 
ales singur modul de a exista, deși 
cei din afară spun : e greu la voi, e 
noroi, munciți mult, bateți munții. 
Adevărat, dar ce e incomod pentru 
alții, pentru mine e comod. Cred că 
trebuie să-ți faci o adevărată „reli
gie" din a învinge greutăți, din a ta 
depăși. Am satisfacții care compen
sează orice efort și mai știu un lu
cru : ca om trebuie să lași ceva în 
urmă care să amintească și altora că 
tu ai trecut pe-alcl, ori pe-acolo".

Ne uităm de sus, acolo unde acum 
e un gol imens, unde va fi viitoarea 
talpă a barajului. Mașini portocalii 
pigmentează cenușiul pămîntului. 
Totul se mișcă într-un sens bine pre
cizat, coordonat în zile șl nopți, toa
tă materia dislocată își va găsi locul 
ei. Și peste toate se aude limbajul 
omului.

doi vine un alt sat — Voivoda, care 
aparține tot de Moșteni. Toată co
muna numără 2 522 de suflete. Pe 
cînd Furculești! (împreună cu satul 
Spătărei) au 3 892. Toate cele patru 
așezări constituie „un singur tot", 
care gravitează către locul de în
crucișare a drumurilor, la Furcu
lești. De ce această pulverizare ad
ministrativă 7 Consecințele acestor 
stări de lucruri se reflectă mai preg
nant în înfățișarea comunei Moșteni, 
așezată lateral fată de „asfalt", deci 
aflată mai puțin în obiectivul con
troalelor de la raion și regiune.

Spre înserat, eu și sociologul Ma
tei. luăm calea întoarsă către Bucu
rești. Peisajul este învăluit într-o 
boare albastră.

— Cred că te-ai convins de ma
rile posibilități. în perspectivă, ale 
acestei comune — îmi spune el.

— Da. Premise economice, re
surse omenești, ca forță de lucru și 
dorință de a prospera, există. E ne
voie doar ca aceste posibilități șl 
dorințe să capete suportul ferm al 
organizării, al unei perspective mi
nuțios și temeinic elaborate.

— Cred că aceste chestiuni vor 
trebui să preocupe viitoarele „con
silii județene". Mai ales pe linia u- 
nel îndrumări competente, la un ni
vel de înaltă tehnicitate. Planul 
de sistematizare, cît șl proiecta
rea în detaliu se elaborează de 
arhitect. Ele însă constituie con
cluziile finale ale unei activi
tăți complexe de studiu și de in
vestigare. la care trebuie să ia parte 
sociologi, geografi, economiști și, de 
la caz la caz, igieniști, specialiști 
în căi de comunicație etc. Ei trebuie 
să stabilească „profilul" social-econo
mic al fiecărei localități, precum și 
„funcțiile" ei. Pe baza aceasta se 
stabilesc încadrarea în teritoriu și 
în rețea, dotările. Și să nu uităm — 
problema fiind iarăși de mare im
portantă — aspectul arhitectural. Sa
tele noastre să nu-si piardă farme
cul si pitorescul lor, dobîndite în 
cursul secolelor. Ci, dimpotrivă, să 
si le sporească.

Coborîm pe solul umed. Pretutin
deni, tiparul șenilelor și al cauciucu
rilor. stîlpi culcați.-țevi stivuite, ma
teriale. într-o aparentă dezordine. 
Printre glasurile difuze. întretăiate 
în spațiu, sînt și cele ale lui Imbe 
Anton. Tupu Constantin, Scurtu Ște
fan. Pașcanu Dumitru. Călin Vasi- 
le. oameni priceput! și harnici, a că
ror muncă se simte în realizările ce
lor de pe șantier. N-am dat nici un 
nume de șofer. îi vezi doar trecînd 
ca nălucile. El sînt cărăușii ce schim
bă locul muntelui.

Iată baracamentele. locuințele de 
totdeauna ale unui șantier. Paralele, 
îngrijite. In dreptul fiecărui aparta
ment sînt grădinițe împrejmuite. 
Flori de toamnă, moi. Frînghii cu 
rufe albe și colorate. „Dar interiorul 
lor l-ați văzut 7“ Au încălzire cen
trală. baie, dependințe, apă caldă".

In peisajul de munte, cu porți ma
sive de lemn cioplit și încrustat cu 
fierul înroșit, și-a făcut apariția un 
nou peisaj, cel industrial. S-au ivit șl 
alți oameni. Acești oameni călătoresa 
mereu, ai crede că sînt niște singu
ratici. că schimbarea locului îl în
străinează. Ei bine, nimic mai fals 
decît o asemenea părere. Ei merg 
împreună și vin împreună de pe al
te șantiere, sînt aceiași vecini, ace
iași prieteni cimentați si la bine și 
la greu. Chiar au prins gustul schim
bării locului, cum îmi spunea ex- 
cavatoristul Stroie Toader. Șl 
biografia lui mi se pare caracteristi
că. „Am fost macaragiu, fochist, me
canic de utilaje grele, rutierist, știu 
ceva meserie șl am doar 34 de ani. 
Și am și patru băieți și aș fi vrut să 
fac și-o fată fiindcă cîștig bine și am 
cu ce să-i țin. Aici sîntem multi, ve
nim de pe Valea Bistriței și nu ne 
despărțim nici în ruptul capului. 
Sîntem o mare familie stabilă. Vă a- 
sigur că nu vom sta mult nici pe a- 
ceste locuri, trebuie să vedem si alt 
colt de tară". Omul a ieșit din ca
bina lui proaspăt bărbierit și. instinc
tiv. mi-am pipăit obrazul. „Dăm noi 
gata totul înainte de 1972".

M-am gîndit din nou auztadu-<l, la 
un gînd mai vechi al meu. Să nu 
uităm să săpăm inscripția care să 
reamintească tuturor efortul creator 
al celor ce ridică astăzi barajul : 
„Această lucrare s-a săvîrșit în anul 
una mie nouă sute șaptezeci și doi, 
din hotărîrea Partidului Comunist 
Român, prin munca plină de abne
gație a muncitorilor și inginerilor... 
Călătorule, de treci prin acest» 
locuri...".
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DOCUMENTELE PLENAREI C. C. AL P. C. R.
din 5-6

octombrie

Indicatori care stimulează
inițiativa și autonomia

De la 1 iulie, uzina noas
tră experimentează unele 
măsuri de îmbunătățire a 
planificării, finanțării, credi
tării și conducerii activității 
economice, de întărire a co
interesării și răspunderii ma
teriale — care se circum
scriu în contextul proiectu
lui de Directive ale C.C. al 
P.C.R., adoptat de plenara 
din 5—6 octombrie a.c. Ca 
urmare, în cele cîteva luni 
care au trecut, colectivul u- 
zinei a avut prilejul să in
vestigheze noi formule și 
metode de impulsionare a 
eficienței activității produc
tive, să obțină rezultate con
cludente în valorificarea u- 
nor importante rezerve de 
creștere a producției și pro
ductivității muncii, a bene
ficiului și rentabilității.

Aceste rezultate reprezin
tă doar un început în ampla 
acțiune de așezare pe baze 
științifice a producției și a 
muncii. Avem multe de fă
cut pentru a atinge acest 
scop, pe baza prevederilor 
din recentul proiect de Di
rective. Dar, în același timp, 
avem și certitudinea că toa
te problemele se vor solu
ționa, întrucît

colectivul și conducerea 
uzinei nu se vor mai o- 
cupa de obligații colate
rale, nu vor mai fi lăsate 
să se descurce cum pot 
in chestiunile de aprovi
zionare, de achiziționare 
a unor utilaje, de livrare 
a producției fabricate.

Prin crearea sistemului în
treprindere, centrală in
dustrială, minister economic 
se precizează mai rațio
nal atribuțiile, se apropie tot 
mai mult conducerea de 
producție, 
deci și 
se vor bucura de o mo
bilitate sporită și de auto
nomie funcțională în înde
plinirea sarcinilor încredin
țate. Chiar de la început, 
în acest domeniu, se impu
ne, după părerea mea, o 
precizare. Mă refer Ia 

indicatorii de plan, care 
așa cum vor funcționa ei 
între centrala industrială 
și uzină vor înlesni con
centrarea întreprinderii 
spre dirijarea eficientă, 
efectivă a activității de 
producție și financiare, 

permițîndu-se preîntîmpina- 
rea irosirii și fărîmițării 
muncii conducerii tehnico- 
administrative cu chestiuni 
colaterale, poate chiar inu
tile. S-ar părea, la prima 
vedere, că numărul de indi
catori ar fi mai mare decît 
cel care s-a comunicat prin 
acțiunea de experimentare, 
în care ne găsim acum an
grenați. Aceasta, întrucît 
unii din acești indicatori se 
regăsesc în alții. De pildă, 
numărul maxim de salariați 
se regăsește în indicatorul 
productivitatea muncii, sala
riul mediu în fondul de sa
larii. prețul de cost la prin
cipalele produse în cheltu
ielile la 1 000 lei producție 
marfă.

„Dublarea" aceasta a 
unor indicatori nu numai 
că este necesară, dar și 
strict utilă în relația în- 
treprindere-centrală in
dustrială. Autonomia și 
mobilitatea nu pot ge
nera indisciplină de plan, 

sau lăsarea problemelor efi
cienței economice la bunul 
plac al unor conduceri teh- 
nico-administrative. Gestiu
nea economică proprie 
trebuie să se desfășoa
re pe coordonate rigu
roase, să nu permită ni
mănui să promoveze stihia 
sau arbitrariul. Tocmai de 
aceea, impresia de la prima 
vedere este eronată, fiindcă 
în realitate indicatorii pre
conizați au puterea să ex
prime în cel mai sintetic 
mod activitatea fiecărei în
treprinderi, în funcție de 
interesele centralei industria
le, ale economiei naționale. 
Se distinge, în ultimă ana
liză, capacitatea acestor in
dicatori de a oglindi toate 
laturile activității unei uni
tăți industriale, de a pune 
accentul pe cele mai semni
ficative, de a servi la con
trolul reciproc, cînd e vorba 
de nivelul real al rezultate
lor în îndeplinirea planului.

Dintre indicatorii de plan 
care se prevăd mă voi re
feri la volumul livrărilor 
către fondul pieței și pen-

de
întreprinderile, 

uzina noastră,

întreprinderii
tru export, precum și Ia 
principalele produse ce tre
buie livrate altor întreprin
deri pentru consum produc
tiv. Dacă îi corelăm cu sar
cina centralei industriale, 
de a asigura uzinei un por
tofoliu de comenzi capabil 
să folosească integral 
citatea de produci 
dăm bine seama 
diții optime vom lucra. Nu 
ca în momentul de față, 
cînd încheiem, 
contracte trimestriale cu cîte 
1 000 beneficiari, care au 
peste 1 500 pînă la 2 000 
stații de destinație, cînd 
fiecare contract conține în
tre 2—20 de tipodimensiuni, 
cu diferite termene de li
vrare și în cantități mici, 
fărîmițate. Ca urmare, acum 
se pierd din vedere uneori

1 capa- 
lucție, ne 

în ce con-

în medie,

problemele mari, ale plani
ficării și conducerii produc
ției, ale desfacerii ei, chel- 
tuindu-se mult timp în mod 
inutil. în condițiile aplicării 
prevederilor din proiectul 
de Directive referitoare 
la sarcina centralei in
dustriale, de a se ocu
pa de aprovizionarea tehni- 
că-materială și de comercia
lizarea produselor pe piața 
internă 
va avea 
ficiente 
nalizeze 
lizarea exemplară a i 
doi indicatori esențiali.

Va fi soluționată și pro
blema legată de

planificarea și îndeplini
rea riguroasă a nivelului 
producției pentru ex
port.

și la export, uzina 
suficient timp și su- 
posibilități să-și ca- 
eforturile spre reș

celor

Uzina noastră exportă tn 
acest an, spre exemplu, a- 
proape 
ducția de țevi, în baza co
menzilor primite prin „Me- 
tal-import". Dar, cum aces
te comenzi nu le-am cu
noscut de la început, întîm- 
pinăm în unele cazuri o se
rie de greutăți în aprovizio
narea cu materii prime, cu 
mijloace de transport. Pre- 
luînd de la organizația de 
comerț exterior amintită a- 
ceste atribuții, centrala in
dustrială va încheia contrac
te la export, va răspunde 
de îndeplinirea planului în 
condiții ireproșabile, iar u- 
zina va putea evita indisci
plina livrărilor, îngrijindu-se 
îndeaproape de calitatea și 
ritmicitatea realizării comen
zilor. Este un cîștig excep
țional pentru uzină, ca și 
pentru beneficiarii ei din 
țară sau de peste hotare.

1, spre exemplu, a-
20 la sută din pro-

Ing. loan SALAJAN 
directorul Uzinei 
metalurgice lași

Adunarea de
(Urmare din pag. I)
nării de proporțiile ce
lei de la Brazi".

Economistul VICTOR 
CHIRITOIU a subliniat, 
în cuvîntul său, nece
sitatea ca extinderea 
utilizării metodelor ma
tematice în elabora
rea și fundamentarea 
științifică a deciziilor, 
în conducerea și organi
zarea superioară a pro
ceselor de fabricație, 
se facă mai rapid, 
a arătat, totodată, 
crearea în unitățile 
conomice complexe 
unor colective de anali
ză operațională, forma
te din specialiști compe- 
tenți, receptivi la cele 
mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii condu
cerii, se face simțită 
încă de pe acum. Vorbi
torul a relevat că în 
prezent accesibilitatea 
specialiștilor la izvoare
le cunoașterii a tot ce 
este nou, util în știința 
mondială este încă re
dusă în ramura prelu
crării țițeiului. In rafi
năria de la Brazi nu e- 
xistă un centru de do
cumentare bine organi
zat, ceea ce în viitor nu

să
El 
că 
e- 
a

se mai poate concepe. 
CONSTANTA STAN, 

de la laboratorul uzi
nal, a propus ca, în ca
zul în care se vor crea 
un institut sau un cen
tru de cercetări în ca
drul centralei 
triale din care 
parte rafinăria, 
să acorde în 
rînd atenție studierii 
proceselor de fabricație 
din instalațiile existen
te, pentru a le perfec
ționa necontenit.

HARITON TAI- 
șeful serviciului 

și organizarea

indus- 
va face 
acestea 
primul

Ing. 
NA, 
Plan 
muncii, maistrul tehno
log MIHAI CHIRA, 
contabilul șef CON
STANTIN CASIAN, 
ing. ION GRIGORAȘ. 
ocupîndu-se de acele 
prevederi ale proiectu
lui de Directive care 
vizează asigurarea u- 
nei rentabilități și mai 
mari 
lor, 
în

a întreprinderi-' 
au subliniat că 
cadrul viitoarei

Proiectul de Directive prevede o 
largă extindere a relațiilor dintre uni
tățile de cercetare și întreprinderile 
beneficiare, pe bază de contracte. A- 
cest sistem de lucru în care obiecti
vele, termenele și obligațiile, vor ii 
stabilite cn precizie va contribui la 
mărirea eficienței muncii științifice. 
Relații contractuale au existat, în di
ferite cazuri și pînă acum, dar ac
tualele acte normative nu au îngăduit 
cuprinderea tuturor laturilor specifice 
relațiilor cercetare-întreprindere, re- 
zumindu-se la stipularea unor aspecte 
parțiale. Consider că se impune elabo-

dice Govora, Combinatul chimic Tir- 
năveni, Uzinele chimice Turda și even
tual Uzina „Carbochim" din Cluj. Pro
pun, de asemenea, ca această centrală 
să reunească și principalii furnizori de 
materii prime. Centrala industrială ar 
mai trebui să cuprindă și o întreprin
dere constructoare de utilaj chimic, 
în care scop ar putea fi profilată în
treprinderea metalurgică Aiud.

Ing. Aurel LAZAR 
directorul

- Uzinelor de produse sodice 
din Ocna Mureșului

Cooperativele agri
cole să se dezvolte

PROPUNERI
rarea de către C.N.C.S., cu consultarea 
unor reprezentanți ai ambelor părți, 
a unui regulament special care să o- 
fere cadrul juridic adecvat noilor re
lații, stabilind in amănunt drepturile, 
răspunderile și obligațiile celor două 
părți, cît și ale factorilor chemați să 
coordoneze eforturile lor.

Ing. Șerban SÂNDULESCU 
cercetător științific principal 
la Institutul de mecanica fluidelor

In legătură cu sistematizarea sate
lor propun ca la stabilirea satelor 
centre de comună și vetrelor de sat, 
să se aibă în vedere, pe lingă posi
bilitatea concentrării într-un punct 
central a unităților administrative și 
de deservire, și crearea unei piațete 
libere pentru adunare șl plimbare, 
care să se paveze sau asfalteze și pe 
unde să nu circule căruțele, tractoa
rele etc. De asemenea, cu timpul să 
se treacă la scoaterea Ia marginea co
munei a construcțiilor zootehnice.

Prof. Laurențiu DRAGOI 
comuna Strunga-lași

după un program 
bine chibzuit

Cred că In componența viitoarei 
noastre centrale industriale ar trebui 
să intre Uzinele de produse sodice din 
Ocna Mureșului, Uzina de produse so-

Comitetul executiv al sfatului popu
lar comunal să poată aproba construc
ția de locuințe pe teritoriul comunei, 
cu respectarea strictă a planului de 
sistematizare, deoarece în forma ac
tuală aprobările se obțin cu mare 
greutate, cu intîrzieri.

Vasilo RUSU
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular comunal 
Aroneanu — lași

la Rafinăria Brazi
centrale industriale de 
rafinării, care ar fi ni
merit să ia ființă la 
Ploiești, unde există un 
mare număr de aseme
nea unităti. să se cree
ze sectoare bine pre
gătite in domeniul a- 
provizionării cu materii 
prime (actualele uni
tăți : întreprinderea
transporturi țiței-con- 
ducte și Baza de apro
vizionare rafinării nu 
satisfac întru totul ce
rințele). în domeniul

desfacerii produselor pe 
piața internă și externă, 
precum și o întreprin
dere specializată pentru 
întreținere și reparații 
și o întreprindere de 
construcții montaje. De 
asemenea, centrala să 
cuprindă un comparti
ment de analiză econo
mică. S-a propus, de 
asemenea, ca pentru 
folosirea mai judici
oasă a instalațiilor, 
pentru diminuarea chel
tuielilor de regie. Rafi-

năria Brazi și Combina
tul petrochimic Ploiești, 
două mari unități in
dustriale aflate una lin
gă alta și care au pro
cese de fabricație core
late. să facă parte din 
aceeași centrală indus
trială.

Alți participant! la 
dezbatere s-au ocupat 
îndeaproape de proble
mele de investiții. Sub
liniind faptul că și în 
viitor la Brazi se vor 
pune în funcțiune noi

PARTICIPANȚI1 LA ADUNAREA DE LA RAFINARIA 
BRAZI AU TRIMIS O TELEGRAMA COMITETULUI CEN
TRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
personal, în care se spune :

„Activul de partid al Rafinăriei Brazi, întrunit pentru dez
baterea documentelor Plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 octom
brie 1967, iși exprimă încrederea deplină și totala adeziune 
față de măsurile preconizate pentru continua dezvoltare a eco
nomiei naționale și înflorirea patriei noastre socialiste.

Măsurile înscrise în proiectul de Directive cu privire la per
fecționarea conducerii și planificării economiei naționale, co
respunzător condițiilor noii etape de dezvoltare socialistă a 
României, se încadrează organic în concepția unitară a parti
dului nostru cu privire la principiile călăuzitoare in domeniul 
planificării, organizării șl conducerii întregii activități eco
nomice. Succesele obținute pină acum, ca și cele ce vor rezulta 
prin aplicarea complexului de măsuri stabilite in documente,

vor ridica pe o treaptă și mai înaltă eficiența economică a pro
ducției materiale.

Cu acest prilej, raportăm cu mîndrle conducerii partidului 
nostru că pe primele nouă luni din acest an colectivul Rafi
năriei Brazi a îndeplinit și depășit planul la toți indicatorii, 
fabricînd și livrînd peste plan produse petroliere 
32 247 000 lei, în condițiile reducerii cheltuielilor 
sub cele planificate cu 10 151 000 și obținerii unui 
plimentar de 6 784 000 lei.

Pătrunși de însemnătatea covirșitoare pe care 
întregul nostru popor măsurile preconizate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 5—6 octombrie 1967, asigurăm conducerea partidului 
că vom depune toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce ne 'revin, că vom întîmpina Conferința Națională a P.C.R 
cu noi și importante succese. Ridicind pe trepte superioare 
eficiența întregii activități economice a Rafinăriei Brazi, . vă 
asigurăm că vom lupta pentru a da viață tuturor măsurilor 
ce urmează a fi hotărîte în interesul prosperității scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă România".

în valoare de 
de producție 
beneficiu su-
o au pentru

instalații, ing. ZBEREA 
VIACESLAV a 
că în cadrul centrale
lor trebuie să se a- 
sigure proiectarea, or
ganizarea și execuția 
complexelor de rafină
rii în termene decalate, 
încît să se creeze posi
bilitatea intrării lor în 
funcțiune la datele sta
bilite și realizării de lu
crări de calitate la con
strucții și montaje.

Rafinorii de la Brazi 
au legat problemele de 
viitor cu cele prezente. 
Ei au analizat cu serio
zitate posibilitățile pen
tru a utiliza cît mai de
plin capacitățile de pro
ducție ale instalațiilor, 
pentru a asigura valo
rificarea la un grad su
perior a materiilor pri
me, exprimîndu-și ho- 
tărîrea de a îndeplini 
riguroș sarcinile ce le 
revin.

arătat

Constantin CĂPRARII 
corespondentul 
„Scînteii"
Nicolae NICOLAE 
redactor al ziarului 
„Flamura Prahovei 
Ploiești

Foto : Gh. VințilăRAFINARIA BRAZI — VEDERE PANORAMICA

Printre prevederile proiectului de Directive ale C.C. al 
P.C.R. cu privire la perfecționarea conducerii și planificării 
economiei naționale, corespunzător noii etape de dezvoltare 
socialistă a României, se înscrie la loc de frunte și aceea 
referitoare la participarea tot mai largă a oamenilor muncii 
la elaborarea planului economic, a măsurilor tehnice, eco
nomice și organizatorice, menite să ducă la rezultate supe
rioare. Vom avea astfel ocazia să îndreptăm unele lipsuri 
și deficiențe ce s-au manifestat pînă acum în acest dome
niu, în scopul întăririi și dezvoltării producției în coopera
tivele agricole. Directivele ridică și în domeniul agricol 
probleme numeroase, de mare importanță, iar prin dezba
terea lor de către masele populare vor ieși la iveală noi me
tode și soluții care, puse în aplicare, vor duce la creșterea 
nemijlocită a producției agricole vegetale și animale.

Cooperativa noastră este situată în apropierea unui pu
ternic centru industrial, Brașovul. Aceasta a determinat în 
bună măsură și profilul stabilit în planul de perspectivă. 
Spre exemplu la noi se dă maximă atenție dezvoltării secto
rului de creștere a vacilor de lapte. Producțiile bune pe ca
re le obținem ne aduc însemnate venituri bănești.

Rezultate satisfăcătoare am înregistrat și în sectorul vege
tal. Așa, bunăoară, la cartofi și sfeclă de zahăr noi am 
obținut în ultimii patru ani, în medie, peste 20 000 kg și 
respectiv 25 000 kg la ha. Toate acestea au permis coope
rativei agricole să vîndă statului însemnate cantități de 
produse, să realizeze an de an venituri tot mai mari. Ele 
se reflectă și în valoarea zilei-muncă care anul trecut a 
ajuns la 37 lei, din care 24 lei în numerar.

Firește, posibilitățile unității noastre în sporirea produc
ției sînt departe de a fi epuizate. Avem condiții favorabile 
atît în sectorul zootehnic, cît și în cel vegetal să obținem 
creșteri și mai substanțiale.

în Directivele C.C. al P.C.R. cu privire la perfecționarea 
conducerii și planificării economiei naționale se subliniază 
că o principală cale pentru dezvoltarea producției agricole 
în cooperativele agricole, pentru creșterea neîncetată a pu
terii economice a acestora este organizarea rațională a pro
ducției pe baza unor planuri de perspectivă chibzuite, care 
să asigure coordonarea eforturilor țărănimii cooperatiste, 
mobilizarea tuturor resurselor materiale și a forței de muncă, 
valorificarea condițiilor pedoclimatice și economice exis
tente în fiecare unitate. Cu toate că noi am întocmit un 
plan de perspectivă, nu s-a ținut seama în măsura cuvenită 
de condițiile concrete existente, de tradiția locală în cul
tivarea anumitor plante, de posibilitățile de valorificare, de 
îmbinarea intereselor membrilor cooperatori cu cele ale 
statului, planul fiind modificat aproape de la an la an.

După cum se știe, planul cooperativei agricole se inte
grează în ansamblul programului de dezvoltare a întregii 
economii. De aceea este necesar ca întreaga activitate a 
consiliului de conducere, a tuturor cooperatorilor să fie 
îndreptată spre îndeplinirea acestui plan. Sînt cazuri cînd 
prin planurile anuale trebuie să se corecteze unele preve
deri cuprinse în planurile de perspectivă. Dar nu trebuie 
admise modificări mari deoarece ele determină o se
rie de neajunsuri, cum sînt efectuarea unor cheltu
ieli nejustificate, nerespectarea asolamentului, pregătirea 
necorespunzătoare a terenului după cerințele fiecărei plante, 
aplicarea nerațională a îngrășămintelor naturale și chimice.

In ce privește stabilirea sarcinilor de plan pe culturi, am 
propus să reducem suprafața cu sfeclă de zahăr, iar în 
schimb să mărim suprafața cu cartofi, dat fiind faptul că 
unitatea noastră s-a specializat în această cultură. Propu
nerea n-a fost luată în considerare de către organele agri
cole raionale. Acest lucru se putea face cu ușurință deoa
rece multe cooperative agricole din raion și din regiune 
solicită să cultive sfeclă de zahăr. Deci amplasarea acestor 
culturi trebuie făcută cu mai multă grijă, urmărindu-se ca 
sarcinile de plan la culturile respective pe raion și regiuna 
să fie îndeplinite.

De asemenea, în cazul culturilor de legume, ținîndu-sa 
seama de neajunsurile care au existat, socotesc că este bine 
să se treacă urgent Ia o amplasare a legumelor în raport cu 
cerințele populației și ale economiei naționale, cu condiții
le fiecărei cooperative, să se creeze unități specializate în 
acest sens și să se stabilească sortimentele în raport cu 
condițiile de sol și climă. O bună planificare a producției în 
toate sectoarele de activitate a cooperativei agricole, reali
zarea producției prevăzute vor face ca fiecare unitate 
agricolă să realizeze cantități de produse mai mari pentru 
vînzarea pe bază de contract cu statul și în același timp 
venituri tot mai mari.

Ing. Zeno GIURGIU 
cooperativa agricolă Ghimbav 
Brașov
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RĂSPUNDEREA OMULUI DE
(Urmare din pag. I)

In direcția organizării științifice a produc
ției și a muncii, în numeroase țări se depun 
astăzi eforturi deosebite, fără să se fi elabo
rat încă metode de mare precizie, cu desă- 
vîrșire lipsite de erori. Intre acestea, s-a 
făcut remarcată totuși, prin efectele ei eco
nomice, metoda PERT, așa-zisă a „drumu
lui critic" Pe ' 
procesului de 
date studii de 
duce la o mai 
mijloacelor de 
operațional, a

baza cunoașterii amănunțite a 
producție și a unor aprofun- 

ordin matematic, metoda con- 
bună organizare a amplasării 
producție și de control inter- 

__ ,____ , _ transportului de la și la fie
care loc de muncă etc. Pentru ca această 
metodă științifică să dea întregul efect eco
nomic scontat este necesar ca toate măsu
rile luate să fie rezultatele muncii unor 
colective complexe din care, în afară de 
specialiști din producție, să facă neapărat 
parte economiști, precum și buni cunoscă
tori ai „engineering“-ului, specialiști ai 
aplicării rapide în industrie a proceselor 
tehnologice definitivate de cercetare.

în cursul unei recente vizite în Anglia

m-am putut convinge personal cît de frec
vent este solicitată o asemenea contribuție 
ori de cîte ori se pune problema realizării 
de produse noi. Așa, de pildă, acțiunea de 
organizare a unei linii noi de fabricație a 
blocurilor de cilindri la uzinele de motoare 
„Perkins" a fost condusă de un membru al 
lui „Royal Society" (Academia de științe 
din Anglia) care, deși savant cu renume 
mondial, a considerat cît se poate de fi
rească o astfel de contribuție și s-a ocupat 
personal de organizarea științifică a fluxu
lui tehnologic respectiv.

Academia noastră a luat, de asemenea, 
măsuri în acest sens, cerînd membrilor săi
— în special celor de la secțiile de științe 
tehnice — să activeze direct în întreprin
deri industriale de profil corespunzător. 
Dată fiind permanența preocupărilor de or
ganizare științifică a producției și a muncii
— în proiectul de Directive, se subliniază 
că ceea ce am realizat pînă acum în acest 
domeniu reprezintă doar începutul unui 
proces continuu, ce urmează să fie adîncit 
și extins în toate ramurile economiei — este 
de așteptat că, sprijinind întrepătrunderea

științei cu producția, oamenii noștri de 
știință și cercetătorii vor da amploarea ne
cesară acestei activități. Oamenilor de știință 
din Academie Ie este însă, după părerea mea, 
absolut necesară o „trăire" nemijlocită a 
proceselor de producție, care le-ar permite 
să cunoască în toate amănuntele datele a- 
cestei activități. De aceea, cred eu, ar fi 
de dorit ca aceștia să participe nu numai 
la luarea de hotărîri, dar chiar și la activi
tatea unor echipe de studii, în diferite sec
toare ale unor centrale industriale sau în
treprinderi, cît și a unor colective ce vor 
fi profilate pentru specializare in proble
mele de organizare științifică.

Cred, de asemenea, că anumite 
tați științifice marcante ar trebui 
zeze în junii lor preocupările de 
înlesnind crearea unor colective _ 
nente de specialiști, pentru a căror deplină 
formare este, evident, nevoie de timp. S-ar 
contribui astfel fără îndoială și la inocula
rea spiritului științific în rezolvarea acestor 
probleme. Aceasta cu atît mai mult, cu cît 
nu ne poate satisface preluarea mecanică 
a unor modele inspirate din surse documen-

personali- 
să polari- 
acest gen, 

perma-

STIINTĂ
tare, interesele majore ale economiei noastre 
cerind realizarea unor studii temeinice, care 
să țină seama de ceea ce este specific fie
cărei ramuri sau unități productive din țara 
noastră, fiecărui compartiment și produs.

Socotesc că ar prezenta un mare interes ca 
specialiștii noștri în științe economice să 
contribuie și la dezvoltarea unui domeniu 
oarecum neglijat pînă acum, deși repre
zintă un factor component important al orga
nizării științifice a producției. Este vorba 
de conducerea operațională a întreprinderi
lor, ca o premisă a desfășurării unei activi
tăți în raport cu o anumită conjunctură 
social-economică. Astfel, soluțiile științifice 
argumentate si bine întemeiate vor înlocui 
„flerul" conducătorilor care, de altfel, într-o 
mare întreprindere, în nici un caz, nu poate 
cuprinde toate aspectele posibile.

In proiectul de Directive se subliniază ne
cesitatea creării, atît in întreprinderi cit și 
la nivelul centralelor și ramurilor industriale, 
a unor compartimente care să se ocupe 
nemijlocit de studii și cercetări privind 
organizarea producției și a muncii, precum 
și da aplicarea in practică a măsurilor pre-

conlzate. finind seama de faptul că în con
strucția de mașini, de exemplu, se prevede 
înființarea în 1970 a unei unități de cerce
tare pentru organizarea științifică a produc
ției și că pînă la maturizarea acestei unități 
și obținerea unei eficiente corespunzătoare 
este necesar un interval de cîțiva ani, cred 
că pentru o ramură cu o pondere atît de 
însemnată în economia noastră națională, 
se impune înființarea unei astfel de unități 
de cercetare într-un viitor mult mai apro
piat. De altfel, unele calcule arată că pentru 
viitorii 5—7 ani vom avea nevoie în acest 
sector de un număr de specialiști cu mult 
mai mare decît este cel pe care-1 va putea 
furniza învățămîntul nostru superior. Soluția 
cred că ar trebui pregătită prin reprofilarea 
unor cadre cu experiență din producție. O 
altă cale pentru pregătirea specialiștilor 
necesari ar fi crearea — și în organizarea 
științifică a producției și a muncii — a 
posibilității de doctorantură, formă de învă- 
țămînt reprezentînd o cale de înaltă spe
cializare.

Folosind toate aceste modalități de pregă
tire într-un timp scurt, mobilizînd forțele 
creatoare ale oamenilor noștri de știință, 
vom reuși să formăm un corp competent 
de specialiști atît pentru activitatea propriu- 
zisă de organizare științifică a producției 
și a muncii, cît și pentru efectuarea cerce
tărilor în acest domeniu de mare impor
tanță în etapa actuală de dezvoltare a econo
miei noastre naționale.
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Casa de culturâ din Petroșeni Foto : M. Andreescu

Speranțe muzicale teatre

• O fată fericită — cinemascop : PATRIA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,30, LUCEAFĂRUL (completare Armonie) — 8 ;
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — I ; 10 i
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
• Profesorul distrat : SALA PALATULUI (seria de bilet» 
2158 — orele 19,30), REPUBLICA (completare Tămăduire) —
8.30 ; 10,30 ; 12,45 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, CAPITOL (completare 
Pilule II) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Operațiunea Crossbow — cinemascop : FESTIVAL — 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 ; 21,30, EXCELSIOR — 8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MO
DERN — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Subteranul — cinemascop : VICTORIA (completare Orașul) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRIVIȚA (completare Ziua 
recoltei 1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Slndbad marinarul : GLORIA (com
pletare O nuntă la Olteni) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 (la ambele
completarea Albina românească. Apis 
Melifica Carpatina).
• Răzbunătorii — cinemascop : LUMI
NA — 9—15,15 tn continuare ; 17 ; 18,45, 
GIULEȘTI — 15 ; 17 ; 19 ; 20,45.
• Sfidarea : CENTRAI__ 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

Ancheta noastră îșl propune o in
cursiune printre profesorii, printre 
muzicienii care participă activ la via
ța universitară, cu scopul de a vedea 
desfășurarea acelor talente ale con
servatoarelor de multe ori pierdute 
după anii studenției. Anii de studen
ție se termină, ii încununează un 
examen de stat și fiecare intră în 
circuitul muncii cu dorința de a se 
desăvîrși. „Ne bucură succesele ob
ținute de către mulți dintre absol
venții noștri la catedră, pe scenă, la 
concerte și în munca muzicologică — 
afirmă prof. univ. George Pascu de 
la Conservatorul din Iași — dar ne 
mîhnește numărul celor care se 
opresc pe drum. Unii plătesc negli
jența și dezinteresul cu care au lu
crat in conservatoare, unde s-au 
mulțumit cu cinciul salvator. Alții, 
însă, care au dovedit pregătire și 
probitate profesională, involuează 
siliți de împrejurări. Pe aceștia nu 
putem și nu trebuie să-i lăsăm în pă
răsire". Prof. Mircea Bîrsan sem
nala : „De ani de zile mă obsedează 
ciudățenia unui fenomen întristător. 
De ce atiția tineri instrumentiști, vio
loniști, violonceliști, pianiști, care în 
anii copilăriei și adolescenței vădeau 
impresionantă dăruire, speranțe de 
viitor, intră în penumbră 7".

Problema tinerelor talente este 
una din problemele cele mai di
ficile și de mare actualitate. „Pe lin
gă atîtea bogății materiale, afirma 
George Pascu, țara noastră posedă 
neprețuitul tezaur spiritual al dă
ruirii artistice, tezaur ce trebuie fruc
tificat în epoca optimă a tinereții", 
îndrumători ani de-a rîndul a zeci 
de generații, participanții pe care 
i-am solicitat la anchetă au în față 
nume care In conservator au făcut 
„nume" iar apoi au dispărut. „Ce a 
devenit Dan Podlowski 7 (se întreabă 
prof. Mircea Bîrsan) — o mare spe
ranță violonistică, înzestrat cu toate 
calitățile cerute pentru a deveni un 
instrumentist virtuos, de talie inter
națională 7 Ce a devenit Crlmhilda 
Cristescu 7 — un strălucit talent, cu 
o scînteletoare vervă pianistică în 
anii oopilărlel 7 Ce au devenit harni
cul Avi Abramovici, sensibila Maria
na Șoimaru, impetuoasa Alexandri
na Zorleanu, expresivul Petre Lef- 
terescu și atîția alții la fel de talen- 
tațl ?“. Răsfoim premianții primelor 
ediții ale Concursului internațio
nal „George Enescu". Alături de Pod
lowski, V. Cozighian, Alexandrina 
Zorleanu, întîlnim numele lui Con
stantin Iliescu, Teodor Paraschivescu, 
Elena Simionescu, Ion Iercoșan... (nu 
intră deocamdată, în discuție forma
țiile de cameră de tineret, de exem
plu cvartetul compus din Stoianovici, 
Crișan, Nica, Niculescu, care au ob
ținut Diploma de onoare în Festiva
lul republican 1964, și care formează 
bineînțeles, un mare capitol de inves
tigație). Sînt soliști pe care poate, din 
cînd în cînd îi mai întîlnești pe afi
șele filarmonicilor din țară, în rest 
programările sînt de domeniul fante
ziei. Sînt totuși tineri care au pătruns 
în viața muzicală 7 Da : Marina Kri- 
lovici, Ileana Cotrubaș, A. O. Popa, 
Agatha Druzescu, în special so
liști de operă, dar sînt prea pu
țini față de numărul celor care au 
primit afirmarea și care se vădeau 
drept talente autentice. Prof. Cella 
Delavrancea arată că : „Bineînțeles 
există și talente minore, care nu au 
seriozitatea despre care vorbeau E- 
nescu, Lipatti". Dar această categorie 
este similară cu cea a pedagogilor 
nechemați și se exclude de la sine. 
Tinerii muzicieni pe care i-am amin
tit ca fiind confirmați la festivalurile 
„Enescu", ocupă posturi de soliști la 
fllarmonicile din țară sau la teatrele 
din țară, de profesori, dar și acolo 
prezența lor nu este întotdeauna e- 
locventă. „Sînt preocupări extrașco- 
lare (unii din ei profesează) care iau 
și ultimul respiro — spunea Cella 
Delavrancea — pentru tînărul ade
vărat talentat care mai trebuie să se 
ocupe și de el. In esență, cursurile nu 
dăunează, ci, dimpotrivă, dacă ar fi 
judicios programate, ar ajuta ; înveți 
tu singur foarte mult, învățînd pe 
alții".

Profesor de teorie, de instrumente 
de canto, în posturi de secretari mu
zicali, membru în ansambluri vocale, 
instrumentist în orchestră — posturi
le în sine nu pot constitui decît teren 
fertil, de îmbogățirea cunoștințelor, 
de întărire a tehnicii. Ele nu trebuie 
să se transforme însă în munci care 
să limiteze, să frîneze, să devină pur 
și simplu căi de anulare a talentelor.

In primul rînd, pentru cei dotați 
cu calități deosebite de pedagogi, de 
muzicologi, așa cum spunea prof. 
Cella Delavrancea, activitatea la ca
tedră nu poate fi decît folositoare.

Tinerii profesori însă trebuie să fie 
chemați mereu la sesiuni științifice, 
la simpozioane pe teme de specialita
te organizate de conservator. Liviu 
Comes sublinia : „în afara faptului că 
trebuie rezolvate optim și în deplină 
urgență condițiile de lucru, ei tre
buie să aibă un permanent contact 
cu viața muzicală, cu conservatorul 
în care s-au format". Pot fi utile 
cursurile de vară pentru perfecționa
re și punere la curent cu probleme
le profesionale. „Stabilirea unor le
gături permanente între conservator

ancheta 
culturală

și foștii săi absolvenți — semnala 
Liviu Comes — este nu numai utilă, 
ci și cît se poate de necesară". Se pot 
organiza cabinete metodice prin co
respondență, utile pentru procurarea 
de material documentar, de lucrări. 
Acesta este drumul prin care tînărul 
absolvent să nu se piardă — antrena
rea lui în viața muzicală, solicitatea 
lui, și nicidecum înstrăinarea, indife
rența. Și George Pascu, pleda în cu- 
vîntul său pentru înzestrarea școli
lor cu materiale documentare, pentru 
crearea unui organ special în cadrul 
conservatorului, menit să urmăreas
că absolvenții și să se preocupe de 
perfecționarea lor.

Cred că este locul să subliniem că 
experiența învățămîntului superior 
muzical a demonstrat cu prisosință : 
prin secția „teoretică" a conser
vatoarelor nu se pot specializa șl 
viitorii secretari artistici ai institu
țiilor muzicale, și profesori, și cri
tici, șl dirijori de cor, și muzicologi, 
și folcloriști.

In privința facultăților de canto șl 
instrumente, ele de asemenea pot să 
pregătească instrumentiști-pedagogi, 
cîntăreți-pedagogi, apoi să facă 
cursuri speciale pentru soliști. Cinci 
ani în care totul este nediferențiat 
sînt ani nefructuoși. O carieră solis
tică trebuie pregătită aparte, deose
bit, trebuie urmărită apoi în mod 
cu totul special. „Diversitatea dota- 
țiilor, spunea prof. George Iarose- 
vici, de la Conservatorul „Gh. Dima" 
din Cluj, determină desfășurarea di
ferențiată a carierelor. Organizarea 
actuală a învățămîntului muzical su
perior vizează aproape în exclusivi
tate pregătirea interpretului virtuos 
și nicidecum nu se impune cea a 
pedagogului, instrumentist, sau cîn- 
tăreț".

în situația de față, chiar și cei 
virtuoși se pot pierde dacă nu sînt 
solicitați. Profesori sau în orchestră, 
sau în ansambluri corale, rămîn 
doar cu pregătirea inițială, fără să 
avanseze. Dacă cei din corul opere
lor mai beneficiază de o încredințare 
a unui rol. cei din corurile filarmo
nicilor, în afara faptului că au mai

puțină trecere decît coriștii vechi, 
nu au nici o șansă de evoluție, „Evi- 
tînd suprasolicitarea, creîndu-se con
diții de valorificare a forțelor artis
tice individuale — spunea George 
Pascu — s-ar crea un climat artistic 
mai elevat". Instrumentiști talentați 
trebuie de pe acum să fie solicitați 
de orchestre în concerte, la muzică 
de cameră......Mai există instituții —
spunea Sergiu Sarchizov — în care 
se nesocotește utilitatea muzicii de 
cameră, unde membrii orchestrei nu 
numai că nu găseso sprijin material 
(facilități de program, avantaje), dar 
nici îndrumare competentă". Star
tul... într-o carieră reclamă, în afară 
de talent, și muncă și curaj, și toc
mai aceste calități nu trebuie des
considerate. Prof. Cella Delavrancea 
afirma că talentele solistice trebuie 
să aibă o solicitare maximă la po
dium. „Toate orchestrele din provin
cie să le programeze, astfel pot că
păta siguranță, încredere". In aștep
tarea unei diferențieri a pregătirii, 
cei ce au absolvit facultățile de in
strumente, canto și sînt cu adevărat 
dotați, trebuie promovați de orches
trele bucureștene. Programarea „Tri
bunei tinerilor soliști" la radio este 
o inițiativă lăudabilă. Dar ea nu poa
te rămîne singură. Și celelalte or
chestre bucureștene (și nu mai pu
țin O.S.T.A.) ar trebui să acorde o 
mai mare grijă promovării lor, să 
organizeze cu maximum de eficiență, 
cu o publicitate adecvată, concerte, 
recitale. Dezvoltarea unui talent nu 
poate fi indiferentă.

„Dacă nu mă înșel — este părerea 
prof. Mircea Bîrsan — tot „exportul 
nostru interpretativ în centre de 
mare tradiție, care să permită o con
fruntare reală, se rezumă la citeva 
nume, (mereu aceleași de ani de 
zile). Tinerii care reclamă talent tre
buie să fie ajutați să pornească spre 
lansare, iar participările peste gra
niță ar trebui să aibă în vedere nu
mele cele mai noi ca stimulent, ca 
încurajare. Să nu ne considerăm cu 
socoteli încheiate dacă 
de studiu i-am acordat 
terpret o diplomă și 
schemă. Dacă e cazul 
să-l ajutăm să se afirme". Partici
parea tinerilor muzicieni la cît mai 
multe manifestări de prestigiu, la 
concursuri, la festivaluri, este o con
diție pentru dezvoltarea lor, pentru 
întregirea cunoștințelor, pentru con
tactul viu cu întreaga lume muzl-, 
cală.

Dorim ca afișele de concert, publi
citatea să fie mult mai largi, să aibă 
în atenție noua generație de muzi
cieni, să-i îndrume, să le dea în fie
care moment prilej de afirmare 
reală. Ar fi normal să existe în ca
drul conservatoarelor, la Consiliul 
Muzicii, la O.S.T.A., cadre care să 
se ocupe în permanență de urmă
rirea și sprijinirea evoluției talente
lor. Dăruirea artistică, tinerețea, ta
lentul muzical nu trebuie ignorate ; 
sînt bunuri care, fructificate, pot a- 
duce cele mal frumoase roade.

după 17 ani 
tînărulul in- 
un
să-l ajutăm,

post in
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Smaranda OȚEANU
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• Opera română : Amorul doc
tor ; o noapte furtunoasă — 19,30 
■ Teatrul de stat de operetă : 
Secretul Iul Marco Polo — 19,30 
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Castlllana
— 19,30, (sala Studio) : Domnii 
Glembay — 19,30 * Teatrul de 
Comedie : Un Hamlet de provincie
— 20 ș Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Un tramvai 
numit dorință — 20, (sala din str. 
Al. Sahla nr. 76 A) : Sftntul Mitică 
Blajinu - 20 ș Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : Au fost 
odată... două orfeline — 19,30, (sala 
Studio) : Scaunele — 20 e Teatrul 
„Barbu Delavrancea" : Ca-n filme
— 19,30 • Teatrul „Ion Creangă" :
Cel trei mușchetari — 16 • Tea
trul „Țăndărică" : Ileana Stn-
ziana — 17 ® Teatrul satlrlc-mu- 
zlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Scandal la Boema — 19,30, (sala 
Victoria) : Colibri Music-Hall — 
19,30 • Ansamblul artistic al Uni
unii Generale a Sindicatelor : Ma
gistrala tinereții — 20 e Circul de 
stat : Atracțiile manejului — 19,30.

OCOLUL"
premiera 

cinematografică
Săptămîna viitoare va rula, 

in premieră, la cinematogra
ful „Central" din Capitală, fil
mul „OCOLUL", o producție 
a studiourilor din R. P. Bulga
ria. Este un film inspirat din 
actualitate, realizat de Peter 
Kaișev, după scenariul scris de 
Blaga Dimitrova. Anul acesta, 
la Festivalul internațional al 
filmului de la Moscova, „Oco
lul" a fost distins cu Medalia 
de aur și Premiul Fipresci.

La deschiderea 
stagiunii

Orchestra de studio a Radiotele- 
viziunii și-a deschis stagiunea 1967—• 
1968 cu un concert prezentat joi sea
ra în Studioul din str. Nuferilor. Pro
gramul a cuprins două prime audi
ții : concertul de cameră pentru ba
terie și 12 instrumente de Filip La- 
zăr și opera „Zbor de noapte" de 
Luigi Dallapiccola, inspirată de ro
manul cu același titlu al scriitorului 
francez Antoine de Saint-Exupery, la 
care și-au dat concursul corul Radio- 
televiziunii și soliștii Emilia Petrescu, 
Valentin Teodorian și Nicolae Gafton. 
Manifestarea s-a bucurat și de parti
ciparea organistului G. Fischinger din 
R. F. a Germaniei, care a interpretat 
concertul în re minor pentru orgă și 
orchestră de Bach. La pupitrul or
chestrei s-a aflat dirijorul Ludovic 
Baci.

(Agerpres)

definească pe însuși artis- 
tul-critic. în paginile „Am
fiteatrului", de pildă, Ilea
na Bratu (care, în prefața 
catalogului propriei expo
ziții, mărturisea că por
nește de la davincianul a- 
dagiu „pittura ă una cosa 
mentale") semnează cîteva 
comentarii pe marginea 
Monei Lisa : „Din nevoia 
de idoli, de mulțl și de 
mari, ne îndreptăm inteli- 
genții noștri ochi fascinați 
de ceea ce nu există încă, 
orbiți de ceea ce 
există, uluiți mai 
de ceea ce știu că 
întotdeauna". Care 
rezultatul acestei 
a ceea ce există, ce deslu
șesc ochii artistei ? Ei pri
vesc „cu bunăvoință peste 
umăr la altădată nepretui- 
ții Căzanne, Matisse, Bra
que. cît despre impresio- 
niști...". O asemenea „bună
voință" acordată maeștrilor 
picturii acestui veac este, 
fără îndoială, semnul teri
bilismului juvenil, insufi
cient controlat.

Am însă impresia că a- 
tari concluzii încheie mai 
multe articole de critică a- 
părute în ultima vreme în 
diverse reviste. Unii cri
tici se simt îndemnați să 
devină „îngăduitori" cu 
marea artă universală, pre
cum și cu fondatorii artei 
noastre tradiționale. Nu 
știu dacă sînt semnele u- 
nei suficiente sau cu ade
vărat ale unei lipse de înțe
legere, dar numele lui Gri- 
gorescu de pildă e pomenit 
cîteodat.ă cu această „în
găduință" pe care artiștii 
noștri moderni un Luchian, 
un Tonitza. un Ciucurencu, 
nu si-au permis-o nicioda
tă față de maestrul de la 
Cîmpina. Poate că în locul 
acestui gest „binevoitor" 
s-ar cuveni să asistăm la 
discuții mai ample care să 
explice ce aparține numai 
epocii în care au trăit a-

pare că 
degrabă 

există 
e, însă, 
scrutări

• Amprenta : BUZEȘTI (completare Sub semnul trainicei 
prietenii romăno-bulgare) — 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Un Idiot Ia Paris — cinemascop : BUCEGI (completare
Perfecțiunea e rotundă) — s—13 în continuare '* ----
20,30, AURORA (completare Apartamentul) — 9 ; ; ro.ou ;
15,45 ; 18 ; 20,30, FLAMURA (completare Gustav îșl cumpără 
mașină) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele serii) : UNIREA — 10 | 
16 ; 19,30.
• Animalele : FLACĂRA — 14,30.
Seine călărește un tigru î FLACĂRA (completare Greierele 

furnica) — 16,30—20,45 tn continuare, VOLGA (completare 
jntllnlrea) — 9,30—14 tn continuare ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Sus mîinile domnilor polițiști 1 : VITAN (completare Se 
răresc norii) 14,30—20,30 In continuare.

• Agonie șl extaz — cinemascop : POPU
LAR (completare Permanențe) — 15t 
18 ; 21.
• Pasărea Phbnix — cinemascop : ARTA 
— 9—14,30 tn continuare ; 17,30 ; 20,15.
• Testamentul incașului — cinemascop 1 
MUNCA (completare Congresul lingviș
tilor) — 10 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Fantomas contra Scotland Yard — 
cinemascop : MOȘILOR (completare Ul- 

, 16,15 ; 18,30 ; 20,45, PROGRESUL (comple
tare Cancerul metalelor) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Povestea țarului Saltan — cinemascop : CRlNGAȘI (com
pletare Nota zece la sport) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Jandarmul la New York — cinemascop : COLENTINA — 
14,15 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30.
• Cum să furi un milion — cinemascop : RAHOVA (comple
tare Gustav Inovatorul) — 15,30 ; 18 ; 20.30.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) i — LIRA — 15 ; 19.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 : DRUMUL SĂRII (comple
tare Arhitectura universului) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : PACEA (com
pletare Gustav pesimistul) — 11 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Recompensa — cinemascop : COTROCENI (completare sub 
semnul trainicei prietenii romăno-bulgare) — 15,30 ; 18 ; 30,30.

; 16 ; 18,15 ; 
11,15 ; 13,30 ;

»;

cinema
• Sfidarea : CENTRAI__ _ ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
• Suflete zbuciumate : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14.
•
•• Veselie _ _______  _ _ .
brituri) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Pescarul din Louisiana : UNION (completare Nicolae Kircu- 
lescu) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Mărășeștl... 50 de ani — Orizont științific nr. 9/1967 — Micii 
înotători — Mlaștina tăcută — Sttrcul, pasăre reptilă — 
Efemere : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Prostănacul — cinemascop : DACIA — 8—20,45 tn conti
nuare, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, FLO- 
REASCA — 8 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.

Ceapaev : LUMINA (completare Lenln tn Samara) — 20,45. 
Program pentru copil i DOINA — 9 ; 10.
Veselie la Acapulco i DOINA (completare Fetița cu ehi-

tlm* țigară) — 14 ;

JUBILEUL TEATRULUI MAGHIAR

DE STAT DIN CLUJ
Ultimul deceniu al secolului XVIII, 

secol denumit „al luminilor", la doar 
cîțiva ani de la izbucnirea Revoluției 
franceze și a adoptării Dealarației cu 
privire la drepturile omului și ale ce
tățeanului, se caracterizează prin răs
pândirea rapidă a ideilor înaintate de 
libertate, egalitate și fraternitate în 
toată Europa. Aceste idei constituiau 
arme ideologice puternice ale 
burgheziei în formare împotriva feu
dalismului, a obscurantismului și ab
solutismului. în Transilvania, aflată 
sub dominația habsburglcă, noile re
lații sociale oare încep să se înche
ge, ca urmare a dezvoltării forțelor 
de producție, generează și fertili
zează Ideile generoase ale luminis
mului. Dăm ca exemplu pe românii 
din Transilvania, care formau majo
ritatea populației, aflați în tot de
cursul secolului al XVIII-lea, dar 
mal ales în ultimele decenii ale a- 
cestui secol, într-o amplă mișcare 
națională și socială de cucerire a 
drepturilor lor legitime. E perioada 
ce culminează cu redactarea celebru
lui memoriu Supplex Libellus Vgla- 
chorum Transîlvaniae (1791) prin 
oare, în numele „întregii națiuni ro
mâne din Transilvania" se 
cunoașterea românilor ca 
constituțională. E perioada 
răscoalei lui Horia, Cloșca 
(1784). în lupta pentru
drepturilor naționale și sociale, lumi- 
niștil români, reprezentanți al Școlii 
ardelene, desfășoară acțiuni ample în 
vederea emancipării românilor, folo-

Teofil BUȘECAN

cerea re-
națiune 

Izbucnirii 
și Crlșan 
cucerirea

slnd istoria ca argument al continui
tății și existenței naționale șl cul
tura ca mijloc de educare șl luminare 
a maselor. In acest context social- 
cultural se înscrie și interesul cres- 
cînd pe cane tineretul, și în general 
intelectualitatea progresistă, română 
și maghiară, îl manifestă față de tea
tru, genul considerat foarte propice 
de a difuza Ideile Înaintate ale 
epocii.

înființarea unui teatru maghiar 
stabil la Cluj în 1792 a fost prece
dată de numeroase încercări de a- 
cest fel, atit la români, cit și la 
maghiari, luînd ca exemplu pe ger
mani, care, la Sibiu, încă din secolul 
XVII aveau stagiuni teatrale. Se 
cunosc astfel străduințele unui Fel- 
vinczi la Oradea, precum șl repre
zentațiile de la Brașov, Beluș etc. In 
ce privește teatrul românesc, el nu a 
luat ființă decît mai tîrziu, datorită 
asupririi habsburgice și a claselor 
dominante.

La 11 noiembrie se împlinesc o 
sută șaptezeci șl cinci de ani de 
cînd, într-o sală a casei Rhădey din 
Cluj, casă existentă șl astăzi, a luat 
ființă prima trupă teatrală stabilă 
în limba maghiară. începea istoria 
unei Instituții, care, cu toate fluctua
țiile, a desfășurat, In decursul celor

Vernisajul expoziției de gravură

contemporană japoneză
O 

rană 
zeului de Artă al Republicii Socia
liste România, oferă publicului bucu
reștean prilejul să ia contact cu opere 
reprezentative din acest domeniu ale 
artei plastice, cu frumoase tradiții în 
Japonia. Realizate de artiști distinși 
cu numeroase premii internaționale ca 
Șiko Munakata, Yozo Hamaguci, 
Kiyoși Saito, Kumi Sugai, Masao 
Ikeda și alții, cele 100 de lucrări ex
puse, aparținînd unui număr de 50 
artiști din diferite generații, creează 
vizitatoriloi o imagine de ansamblu 
asupra stadiului atins de gravura con
temporană japoneză.

La festivitatea de deschidere, care 
avut loc joi dimineața, au luat cu-a

expoziție de gravură contempo- 
japoneză, deschisă în sălile Mu-

vîntul pictorul M. H. Maxy, directo
rul Muzeului de Artă, Akira Shige- 
mitsu, ambasadorul Japoniei în țara 
noastră, și criticul de artă japonez 
Takemoto.

în asistența prezentă la vernisaj se 
aflau Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, prof. dr. do
cent Al. Bălăci, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, sculptorul Ion Jalea, președin
tele Uniunii Artiștilor Plastici, repre
zentanți ai conducerii I.R.R.C.S., aca
demicieni, artiști plastici, critici de 
artă, precum și șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

C R ETIC A.
cești artiști și ce e per
manent în opera lor. Expo
zițiile retrospective pot 
constitui și ele, de alt
minteri. unul dintre prile
jurile cele mai nimerite de 
analiză a creației unora 
dintre artiștii noștri -epre- 
zentativi, analiză realizată 
cu mijloace nuanțate. Cîte
odată judecata critică pare 
insuficient fundamentată 
logic. Cronicarul revistei 
„Steaua", Negoiță Lăptoiu, 
analizînd (ce-i drept cam 
sumar) regionala clujeană 
de artă se oprește asupra 
unui peisaj al lui Comei 
Cenan, care degajă „multă 
atmosferă și lumină" dar 
„nu consemnează un ciștig 
de meșteșug și concepție^ 
cerîndu-i în cele 
acestui grafician 
cu o îndelungată 
„să-și diversifice 
le de expresie".
darea mi se pare ciudată. 
Dealtminteri cred că „di
versificarea", „înnoirea", 
„căutarea" au început să 
devină la unii critici un fel 
de cuvinte fetiș. Ele sînt 
fluturate cam prea des și 
nu răspund întotdeauna u- 
nei necesități adevărate. 
Sînt artiști a căror consec
vență e exemplară și îm
plinirile lor sînt durabile 
fără ca „înnoirea" să se fi 
produs în sensul de răstur
nare a perspectivei artisti
ce reclamată de critic și 
numele maeștrilor Catargi, 
Ghiață, sînt, printre al
tele, de prestigiu, edi
ficatoare. După cum sînt 
alți artiști (Ciucurencu. de 
pildă), a căror permanentă 
tinerețe se tălmăcește în 
această neobosită preocu
pare pentru dobîndirea al
tor mijloace expresive. „în
noirea" sau ..perseverenta" 
nu sînt în ele însele scopu-

din urmă 
sexagenar 
activitate 
mijloace- 

Recoman-

ri ; ceea ce interesează e 
valoarea rezultatului. Se 
descifrează, cîteodată, o a- 
nume tendință de a expe
dia problemele specifice ar
tei, tendință provenind, de
sigur, și din necesitatea de 
a se conforma spațiului pus 
cu prea multă parcimonie 
la îndemînă de redacțiile 
revistelor. Pentru că numai 
așa se poate explica super
ficialitatea unor afirmații 
din notița semnată de V. 
Hîncu într-un număr re
cent al „Ramurilor". Des
pre expoziția sculptoriței 
Theodora Kițescu (de fapt, 
Kițulescu) se fac asemenea 
afirmații : „Din marele nu
măr de lucrări se detașează, 
prin calitățile lor (care ca
lități ?) mozaicul mural al 
Femeii cu pahar, ceramica 
pictată"... etc, urmînd o în
șiruire de titluri căreia cri
ticul nu se străduiește să-I 
dea vreun relief.

Din nefericire sînt încă 
numeroase cronicile care 
procedează astfel, înlocuind 
judecata critică, dezbaterea 
de idei printr-un fel de 
dare de seamă grăbită. Sau 
în alte cazuri printr-un fel 
de extaz liric fără acope
rire cum ar fi unele cronici 
inserate în „Scînteia ti
neretului" de pildă, aceea 
semnată de Vera Lungu la 
retrospectiva Brâncuși. Sin
gurul comentariu publicat 
de „Gazeta literară" la re
centa expoziție a lui Vin- 
cențiu Grigorescu a fost un 
fel de poem în proză fără 
ambiția de a descoperi e- 
sențialul din pictura artis
tului, pictură îndeajuns de 
greu explicabilă prin inter
mediul unor efuziuni lirice. 
E surprinzător cît de să
racă e recolta de idei ob
ținută într-o parcurgere a- 
tentă a cronicilor de artă

publicate tn ultimul timp 
în reviste. Avem fără în
doială personalități critice 
al căror prestigiu s-a con
stituit tocmai pe temeiul u- 
nei culturi foarte solide, al 
unui orizont cuprinzător, 
al pasiunii cu care au mi
litat pentru artă contem
porană, Petru Comamescu, 
Ion Frunzetti, Eugen Schl- 
leru, Dan Hăulică, Anatol 
Mîndrescu, Mircea Popes
cu, Vasile Drăguț. De 
ce atunci improvizația 
care guvernează activita
tea în acest domeniu 
a unor ziare și reviste ?

Critica nu-și poate aroga, 
evident, dreptul de a-i în
văța pe pictori sau pe 
sculptori tehnica meșteșu
gului lor. Cel care sînt 
chemați s-o facă. în con
formitate cu propriul tem
perament. sînt artiștii în
șiși. Stabilirea raportului 
dintre idee și exprimarea 
ei plastică este unul dintre 
obiectivele principale ale 
analizei critice, și în a- 
ceastă direcție se poate e- 
xercita funcția de îndru
mare a creației.

Adevărul e că rareori a- 
sistăm. în coloanele presei 
noastre, la dezbaterea u- 
nor probleme teoretice mai 
largi, de cele mai multe 
ori, periodicele de cultură 
șl presa 
tează la 
mult sau 
zătoare) 
Poate că 
ca de artă întîrzie să se a- 
firme ca o nrezență de 
prestigiu si, dintre cei pes
te treizeci de membri al 
secției de specialitate a U- 
niunii Artiștilor 
nu sînt foarte i 
pentru care 
permanentă de 
a fenomenului

cotidfană se limi- 
consemnarea (mal 
mai puțin pătrun- 

a expozițiilor, 
si de aceea criti-

Plastici, 
multi cei 
activitatea 
comentare 
contempo-

ran să fie o preocupare de 
prim ordin. Mi s-ar părea 
firesc ca membrii secției 
să aibă prilejul să dis
cute principalele mani
festări ale artei noastre, 
expozițiile, monumentele 
destinate celebrării unor 
personalități ale culturii 
noastre.

Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă prin con
siliul său al artelor plastice 
ar putea să propună dez
baterilor criticilor, artiști
lor plastici, arhltecților, 
monumentele ce urmează 
să fie ridicate în nume
roase orașe. E absolut ne
cesar ca aceste discuții să 
albă loc înaintea achizițio
nării acestor lucrări pen
tru ca avansurile acordate 
să nu devină o piedică în 
rezolvarea unor probleme 
estetice. Continuă să apa
ră asemenea monumen
te a căror valoare (mă 
refer la valoarea artis
tică) e îndoielnică, fără ca 
o confruntare cu publicul 
să fi avut loc. Cred că dis
cuția privitoare la statuia 
lui Eminescu e un argu
ment prea recent pentru a 
putea fi uitat.

„Critica e creație", spu
nea cîndva Hemingway. 
Spre acest ideal trebuie să 
aspire și critica noastră de 
artă. Ceea ce nu se poate 
înfăptui decît prin afirma
rea curajoasă a noului, prin 
exprimarea propriilor gîn- 
duri, fără să te gîndeștl 
neapărat dacă prin asta 
„ești modern" sau „placi". 
Cei mai de seamă critici de 
artă au fost receptivi 
creația epocii 
trăit. Destinul 
lui Delacroix 
testabil, legat 
lui Baudelaire 
pingînd academismul, pro-

__ la 
în care au 
artistic al 

este, incon- 
de cronicile 
care, res-

tv

18,00 — Stadion. Emisiune de ac
tualitate sportivă.

18,20 — Buletinul circulației ru
tiere.

18.30 — Pentru copil : A.B.C. —
De ce 7 „După ce sună 
clopoțelul*.

19,00 — Pentru tineretul școlar. 
Balade șl legende „Jude
cata domnească" de Călin 
Gruia.

19.30 — Telejurnalul de ocară.
19,50 — Buletinul meteorologic. 
20.00 — Studioul muzical.
20.30 — Ecran literar.
21,00 — Reflector.
21,15 — Filmul artistic : „Leac 

contra dragostei" — O co
medie a studiourilor po
loneze.

22,58 — Telejurnalul d» noapt».

clama „unitatea formei șl 
a culorii". Paul Valăry re
cunoștea arta Iul Degas în
tr-o vreme în care această 
recunoaștere era departe 
de a fi unanimă și cînd 
marele piotor șoca încă pe 
unii conservatori. Iar Apo
llinaire nu a șovăit, într-o 
perioadă în care pictura Iul 
Braque, a Iul Picasso și 
Lăger, a lui Rousseau-Va- 
meșul și a lui Juan Gris, 
era întîmpinată cu atîta 
rezervă, să se declare par
tizanul ei. Pentru că toate 
considerațiile critice ale 
acestor poeți Izvorau dln- 
tr-o profundă convingere, 
dintr-o necesitate spiritu
ală de a descoperi adevă
rata noutate care să ex
prime tendințele cele mal 
caracteristice ale unei e- 
poci. în această chestiune, 
„modernitatea" nu se poate 
mima, ea este o problemă 
de receptivitate sufletească. 
Ea este semnul unei trăiri 
cu adevărat contemporane.

Epoca noastră se expri
mă divers într-o artă bo
gată în semnificații. Uni
versul sufletesc al artistu
lui e din ce în ce mai larg, 
pe măsură ce cuprinde șl 
interpretează mai multe 
date ale societății noastre. 
Criticul de artă nu e che
mat să facă numai o operă 
de înregistrare a acestui 
proces complex, ci să-I ex
plice și să contribuie la 
desfășurarea lui ulterioară, 
la lămurirea determinări
lor lui cauzale, la dobîndi- 
rea unei expresii artistice 
tot mai specifice pentru 
fiecare creator în parte. O 
cunoaștere temeinică a ar
tei universale, a tradiției 
artistice românești va face 
ca această îndatorire plină 
de răspundere să se împli
nească întrutoțul convingă
tor și pentru public. Sepa
rarea între originalitate și 
epigonism e absolut obliga
torie în critica de artă, ca 
și în creația pe care e che
mată s-o discute.

o sută șaptezeci șl cinci de ani de 
existență, o muncă prodigioasă.

Noul teatru maghiar de la Cluj 
s-a bucurat de la început de spriji
nul material și moral al intelectua
lității luminate, învingînd prejude
cățile obscurantiste destul de puter
nice în acea vreme. în 1794 se repre
zentau Hoții lui Schiller și Hamlet de 
Shakespeare, iar în următoarele două 
decenii repertoriul cuprindea piese 
de Mollăre, Goldoni, Goethe. Se a- 
cordă atenție, pe lingă clasicii lite
raturii universale, și creației drama- 
tioe originale. Drama istorică a Iul 
Katona Jăzsef, Bânk Băn. devenită 
clasică, a fost scrisă pentru concursul 
inițiat de societatea Muzeul transil
van și reprezentată, ce-i drept, după 
moartea autorului, în 
clujeană, obținînd un 
ces.

Beneficiind din anul 
dire utilată după cele mai exigen
te cerințe ale epocii, se fac încer
cări de a introduce și spectacolul 
de operă. Avînd colaboratori di
rect! pe compozitorul Erkel Ferenc 
și pe renumita cîntăreață Dărynă, 
teatrul muzical alujean a reușit să 
corespundă cerințelor impuse de re
prezentarea celor mal dificile lucrări 
de operă.

în decursul activității sale, tea
trul maghiar din Cluj, pe lingă de
sele turnee pe care le organiza în 
orașele din Transilvania, a făcut în
cercări de a atrage si publicul ro
mânesc. Astfel, cu prilejul unor tur
nee la Sibiu șl Brașov teatrul a In
clus în program cîntece și dansuri 
românești și chiar p piesă. Solda
tul evadat, de Szlgllgeti Ede, In tra
ducere românească. Continuînd •- 
forturile de apropiere pe tărîm tea
tral între români și maghiari, tea
trul întreprinde un turneu la Bucu
rești în anul 1360. Răsplătind pri
mirea entuziastă de care a avut 
parte la București, artiștii maghiari 
îșl oferă scena. în 1870. trupei Iul 
Matei Millo. cu prilejul triumfalului 
turneu pe care teatrul bucureștean 
11 întreprinde prin Transilvania. In 
anii premergători războiului mon
dial. teatrul din Cluj încearcă pu
nerea în scenă a unor opere dra
matice românești, militînd în ace
lași timp, pe linia susținută de unii 
intelectuali români și maghiari, ca 
I. L. Caragiale, Emil Isac. Ady En- 
dre, șl Kuncz Aladar. de a realiza, 
pe linie teatrală, un contact cît mal 
strîns între cele două dramaturgii.

în perioada dintre cele două răz
boaie. teatrul maghiar, avînd în 
frunte un eminent om de artă, pe 
Janovics Jenă, bucurîndu-șe de spri
jinul intelectualității progresiste ma
ghiare grupate în jurul unor reviste 
(Korunk, Helikon, Napkelet) s-a 
străduit și a reușit să se mențină la 
un nivel artistic apreciabil. Pe lin
gă piesele aparținînd unor drama
turgi din Cluj 
și Nagy Istvf 
piese din dramaturgia universală. 
Teatrul maghiar clujean a acordat o 
mare atenție dramaturgiei românești. 
Așa, la acest teatru, au văzut lumi
na rampei piesele Zamolxe șl Cru
ciada copiilor de Lucian Blaga, ulti
ma în premieră pe țară, Prometeu 
de Victor Eftimlu, Meșterul Manole 
de Octavian Goga, precum și alta 
piese de N. Iorga, T. Mușatescu etc.

Anii de după eliberare au des
chis Teatrului maghiar, devenit de 
stat, o nouă și înfloritoare perioa
dă în istoria sa. Bucurîndu-se de 
sprijinul moral șl material al statu
lui socialist. Teatrul Maghiar de Stat 
din Cluj, în anii de după eliberare, 
avînd un colectiv talentat, dintre 
care amintim pe Păor LIII, Fekete 
Mihâly, Csăka Jăzsef, Kovâcs Gyărgy, 
Senkâlszky Endre, Delly Ferenc, 
Imrădl Gâza, Andrâsi Mârton, Flora 
Jeno, Lăszlă Gero, Doriân Ilona, 
Horvâth Băla. Bisztrai Măria, Orosz 
Lulza. actori, pe regizorii KBmilves 
Nagy Lajos. Rappaport Otto, Szabă 
Jăzsef. au reușit să-și formeze un 
repertoriu variat șl de calitate. Sha
kespeare, Moli&re, Schiller, I. L. Ca
ragiale, B. Șt. Delavrancea, Katana 
Jăzsef, Madâch Imre, Camil Petrescu 
din dramaturgia clasică, Horia Lovl- 
nescu, Nagy Istvăn, Aurel Baranga, 
Asztalos Istvăn, Lucia Demetrius, 
Silto Andrăs, Foldes Maria ș a., din 
creația dramatică contemporană, lată 
coordonatele moderne ale repertoriu
lui pe care-1 are Teatrul Maghiar da 
Stat din Cluj. înființarea pentru în- 
tîia oară în țara noastră, în anii pu
terii populare, a Operei Maghiare, 
împlinește o năzuință mai veche a 
înaintașilor teatrului maghiar de la 
noi.

Prin instituțiile sale teatrale șl mu
zicale — Teatrul Național, Teatrul 
Maghiar de stat. Opera Română și 
cea Maghiară, Filarmonica de Stat 
ș.a. — Clujul joacă un rol de seamă 
în viața culturală a țării, activitatea 
oamenilor de artă clujeni bucurîn
du-se de apreciere, de ecou în rîn- 
durile publicului. Turneele repetate 
pe care Teatrul Maghiar de Stat le-a 
întreprins și le întreprinde în orașele 
patriei și în Capitală, participarea la 
festivalurile teatrale organizate cu 
prilejul diferitelor manifestări cultu
rale, solicitudinea și aprecierile cri
ticii dramatice, toate, învederează a- 
tenția de care se bucură acest teatru 
în peisajul artistic al României. La 
sărbătorirea lui participă, alături da 
spectatorii numeroși pe care-1 are, 
totl iubitorii și animatorii teatrului 
din patria noastră.

1834, pe scena 
strălucit suc-

1821 de o clă-

ii, cum sînt Kăs Kâiroly 
ân, s-au pus în scenă
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Deschiderea Conferinței 
naționale de hematologie

Plecarea delegației Asociației
de prietenie sovieto-române

în Capitală au început joi dimi
neață lucrările celei de-a II-a Confe
rințe Naționale de hematologie, orga
nizată de Uniunea Societăților de Ști
ințe Medicale. Printre participant! se 
află academicieni, profesori universi
tari, cadre medicale de specialitate 
din întreaga țară, chimiști, precum și 
personalități ale vieții medicale inter
naționale din 13 țări.

După cuvîntul de deschidere, ros
tit de prof. dr. docent Ion Bruckner, 
vicepreședinte al Comitetului de or

FOTBAL

0 formulă promițătoare
La sfîrșitul meciului de ieri, ti

nerii jucători brazilieni din selecțio
nata statului Sao-Paulo se arătau 
mai mult decît bucuroși pentru re
zultatul de egalitate reușit în com
pania reprezentativei române. Era 
firesc ca ei să fie mulțumiți de sco
rul final, dar ni se pare la fel de fi
resc să nu uităm postura de „spar- 
ring-partener“ pe care au avut-o 
brazilienii Intr-o partidă de verifi
care a potențialului formației noas
tre naționale, prezentă pe teren cu 
o nouă formulă de echipă. Priviți 
din acest unghi de vedere, partenerii 
de joc ai tricolorilor, deși vizibil in
suficient de experimentați, au dat o 
replică bună datorită calităților teh
nice individuale (execuții fine, pre
cise, în regim de mare viteză) și am
biției de luptă.

Ce putem spune, pe scurt, despre 
noua formulă a reprezentativei noas
tre 7 (Nu ne propunem acum să dis-

întrecerea șahiștilor
după șase runde

campionatului mas- 
șah, runda a șasea

In turneul final al 
culin individual de 
i-a încheiat cu următoarele rezultate : 
Neamju — Pavlov 1—0 ; Soos — Vais- 
man 1—0 ; Partoș — Ungureanu remi
ză ; Demian — Troianescu remiză î 
Reicher — Gheorghiu remiză ; Rado
vici — Buza remiză ; Segal — Geor
gescu remiză ; Ghițescu a întrerupt cu 
Ciocîltea într-o poziție aproximativ 
egală, iar Fischer cu tînărul debutant 
Zare, care dispune de un pion avansat. 
In clasament continuă să conducă A- 
drian Buza cu 4 ’/z puncte, 
Troianescu și Soos cu cîte 
Gheorghiu cu 3 ’/a puncte, 
Georgescu și Ungureanu cu 
puncte etc. Astăzi, în runda a șaptea, 
vor avea loc, între altele, partidele 
Buza — Troianescu, Gheorghiu — Soos, 
Georgescu — Ciocîltea.

urmat de 
4 puncte, 
Radovici, 

cîte 3 (1)

Cabinet regional de informare 
tehnico-economică
(Urmare din pag. I)

și 
la 
de 
la 
de

din producția
din oțel, 39 
din producția 
caustică și 20,8 la 
din producția de

oglindește dezvoltarea 
regiunii Bacău în anii 
construcției socialiste. 
Panourile înfățișea
ză imaginile noilor 
platforme industriale 
de pe Văile Bistriței 
și Trotușului. Un gra
fic redă în cifre apor
tul regiunii Bacău la 
producția industrială a 
țării. Rezultă că în 
prezent întreprinde
rile din regiune reali
zează întreaga pro
ducție de cauciuc sin
tetic, 98,9 la sută din 
producția de fire 
fibre sintetice, 53,2 
sută 
țevi 
sută 
sodă 
sută 
hîrtie a României.

Am zăbovit apoi 
mai multă vreme în 
sălile rezervate între
prinderilor din indus
tria chimică — ramu
ră cu cea mal mare 
pondere în economia 
regiunii. Aici ne-au 
reținut atenția cîteva 
realizări mai deosebi
te. La Rafinăria din 
orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, în urma măsuri
lor aplicate, capacita
tea proiectată a insta
lației de solventare a 
motorinelor cu furfu
rol a fost realizată cu 
7 luni mai devreme. 
Prin automatizarea 
centralizată a fluxu
lui tehnologic, capa
citatea instalației de 
acid clorhidric de la 
Combinatul chimic 
Borzești a sporit cu 

80 la sută față de 
proiect.

O temă oglindită pe 
larg o constituie ac
tivitatea de cercetare 
științifică desfășurată 
în laboratoarele uzi
nale ale întreprinderi
lor din industria chi
mică a regiunii.

Un loc central în 
cadrul expoziției îl o- 
cupă tema „Creșterea 
eficientei activității e- 
conomice". Ani de-a 
rîndul, întreprinderi 
din regiune. printre 
care Rafinăria din o- 
rașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, întreprinde
rea minieră din Co- 
mănești, întreprinde
rea de prefabricate 
din Roman, au lucrat 
cu pierderi planificate. 
In urma măsurilor de 
rentabilizare a produ
selor, ca și a întregii 
activități 
anul acesta 
amintite își vor 
cheia activitatea 
beneficii, 
piu : dacă 
Rafinăria 
Gheorghe 
Dej a primit de la bu
getul statului o dota- 
ție de 36 milioane lei, 
in acest an ea va da 
beneficii în valoare de 
24 milioane lei.

O atenție deosebită 
se acordă in cadrul 
expoziției problemei 
reducerii prețului de 
cost al produselor. în 
această direcție, dem
ne de reținut sînt pre
ocupările colectivelor 
din întreprinderi pen
tru reducerea consu
murilor specifice, e- 
conomisirea metalului, 
creșterea indicilor de

economice, 
unitățile 

in- 
cu 

Un exem- 
în 1965 

din orașul 
Gheorghiu-

ganizare, conferința a fost salutată de 
Marin Voiculescu, adjunct al minis
trului sănătății și prevederilor sociale, 
Nicolaie Nestorescu, președintele 
U.S.S.M., prof. De Vries, vicepreșe
dinte al Societății internaționale de 
hematologie, precum și de alți repre
zentanți ai delegațiilor străine.

Timp de trei zile vor fi dezbătute 
probleme actuale în tratamentul și 
diagnosticul anemiilor liemolitice și 
diatezelor hemoragice.

(Agerpres)

SPORT

cutăm ideile tactice în așezarea 
4—3—3, cu Dobrin la mijlocul tere
nului și cu trei vîrfuri de atac). Deși 
încă insuficient omogenizată, echipa 
ni se pare că oferă unele promisiuni 
prin faptul că are din nou printre 
titulari cîțiva dintre cei mai buni 
jucători ai fotbalului nostru, gîn- 
dindu-ne în primul rînd la Dobrin, 
Dan, Ion Ionescu și Constantin, pre
zent! acum, pentru întîia oară îm
preună. într-o selecționată. Avem 
deci de a face cu o selecționare la 
nivelul 
balului 
tor ieri 

unor 
bunei

valorilor reale 
nostru și nu 
am asistat la 

faze excelente 
manevrări

ția 
tă

ale fot- 
întîmplă- 
oonstruc- 

datori-
a balonului 

de către Dobrin, Constantin și I. Io
nescu. Desigur, sînt posibile și nece
sare ulterioare retușări în formație 
(schimbările de după pauză nu ni 
s-au părut prea fericite), dar proble
ma principală a echipei, dată fiind 
apropierea imediată a noilor confrun
tări internaționale, nu credem că este 
aceasta, ci aceea a omogenizării. Re
amintim că numai în această toamnă 
au avut loc patru modificări radicale 
de loturi și cîteva „experimente" ne
fericite care au impietat asupra sta
bilității echipei reprezentative. Dacă 
am făcut în prezent o selecție mai 
apropiată de nivelul real al valorilor, 
să căutăm realizarea omogenității a- 
cestor fotbaliști, ca țel principal și 
urgent. In meciul de ieri am văzut 
la mijlocul terenului șl în atac cîte
va acțiuni atît de aerisite și specta
culoase, încît ne-am întărit convin
gerea că numai punînd laolaltă tot 
ce avem mai bun în fotbalul nostru 
putem obține ceva mai ca lumea. Pă
cat că ratările numeroaselor ocazii de 
gol, ca și cele două bare, „s-au opus" 
unui scor mai conform cu realitatea 
de pe teren. De asemenea, este regre
tabil că nu toți jucătorii au înțeles 
să abordeze un meci de verificare cu 
seriozitatea și ambiția lui Dan,

Cele două goluri ale partidei au 
fost înscrise de I. Ionescu, în minutul 
35, printr-o „foarfecă" peste cap șl de 
China, în finalul jocului pentru bra
zilieni, dintr-o lovitură liberă de la 
18 metri. Formația selecționatei ro
mâne a fost următoarea : Coman 
(Adamache) — Ivăncescu (Greavu), 
D. Nicolae, Dan, Mocanu — Gher- 
gheli (Libardi), Kozska — Năsturescu, 
Constantin, Dobrin, I. Ionescu.

Valeriu MIRONESCU

utilizare a instalațiilor 
si utilajelor, extinde-, 
rea mecanizării si au
tomatizării etc. Rezul
tatele obținute în 
reducerea prețului de 
cost al produselor sînt 
sintetizate în cele 241 
milioane lei. care re
prezintă suma econo
misită peste plan în 
primele trei trimestre 
ale anului.

La sfîrșitul vizitei, 
reținem cîteva cifre 
semnificative care de
monstrează potențialul 
economic, în plină a- 
firmare. al regiunii 
Bacău. Numai prin 
organizarea științifică 
a producției și a mun
cii — se arată pe un 
grafic — se va realiza 
în acest cincinal un 
spor la producția glo
bală de aproape 2 500 
milioane lei, fără noi 
fonduri de investiții 
sau sporirea numă
rului de salariati. In 
cele zece luni care au 
trecut din acest an s-a 
realizat o producție 
globală suplimentară 
în valoare de peste 
300 milioane lei. Cir
ca 20 la sută din pro
ducția industrială a 
regiunii este destinată 
exportului.

Expoziția de infor
mare tehnico-econo- 
mică din Bacău ur
mează să devină, prin 
dezbaterile care vor 
avea loc. consultațiile 
și expunerile ce vor 
fi susținute aici, o 
devărată scoală pen
tru specialiști, cadrele 
de conducere din în
treprinderi si din in
stituții. muncitori, ac
tiviștii din regiune.

a-

Joi seara a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie, delegația 
Asociației de prietenie sovieto-ro
mâne, conduse de Ivan Grigorovici 
Kovali, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C. 
din R.S.S. Tadjică, care ne-a vizi
tat țara, la invitația Consiliului 
general ARLUS, pentru a lua parte 
la manifestările prilejuite de săr
bătorirea semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Din delegație au făcut parte H. 
Muzafara, secretar al Comitetului 
de partid din orașul Samarkand, 
Eroul Muncii Socialiste M. I. Fro
lova, lucrătoare în colhozul „Ma-

în „Cupa campionilor 
europeni" la baschet

Steaua 82
Panathinaikos 65

Echipa masculină de baschet 
Steaua București a debutat în noua 
ediție a competiției „Cupa campio
nilor europeni" cîștigînd prima man
șă a întîlnirii cu formația greacă Pa
nathinaikos Atena, la scorul de 
82—65 (37—32). Campionii noștri, deși 
învingători la o diferență de puncte 
apreciabilă, au dat neașteptat de 
multe emoții numeroșilor suporteri 
prezenți ieri seară în sala Floreasca. 
După un prim sfert de oră de joc 
destul de bun, în care chiar dacă 
n-a evoluat la valoarea obișnuită a 
condus, totuși, cu 8—9 puncte, echi
pa bucureșteană a cedat pasul părînd 
obosită, lipsită de vlagă; aceeași 
stare (aducînd a semisomnolență) s-a 
manifestat o bună perioadă de timp 
și după pauză, în timp ce adversa
rii — fără să strălucească — au e- 
galat scorul (40—40 în min. 25). A- 
bia în ultima parte baschetba- 
liștii noștri s-au înviorat, apropiin- 
du-se ca ritm și randament de a- 
devăratele posibilități. Alin Savu, 
Dragoș Nosievici și Gheorghe Barau 
au dat tonul unui iureș care, în 
mai puțin de zece minute, s-a mate
rializat într-un avantaj de puncte 
(17) ce putea fi obținut, cu mai mul
tă voință, poate chiar... la pauza me
ciului. Pentru revanșa ce va avea loc 
peste o săptămînă la Atena, baschet- 
baliștii români se prezintă cu o „zes
tre" suficientă, credem, pentru a se 
califica în turul următor al „C.C.E.", 
dar nu fără a lupta, oricum, cu mai 
multă voință și seriozitate decît au 
făcut-o în partida de ieri.

Cei mai buni realizatori ai gazde
lor au fost Nosievici (25 de puncte) 
și Novacek (15); principalul reali
zator al oaspeților. Kolokitas (coșge- 
terul campionatului trecut al Gre
ciei). a înscris 27 de puncte.

In cîteva rînduri

Va fi „coș" ?
Foto : A. Cartojan

LA BAZINUL ACOPERIT DE 50 M 
DIN LENINGRAD Vladimir Kosinski 
(U.R.S.S.) a stabilit un nou record 
mondial în proba de 100 m bras : 
l’06"7/10 ; vechiul record — 1'06”9/10 
— aparținea compatriotului său Pro
kopenko.

SELECȚIONATA DE RUGBI A 
NOII ZEELANDE a jucat la Swan
sea cu o selecționată de vest a Țării 
Galilor, pe 
(10—6).

care au învins-o cu 21—14

„CUPEI UNGARIEI" LA 
între echipele Gyoer și 

a revenit fotbaliștilor
FINALA 

FOTBAL, 
Salgotar j an, 
din Gyoer cu scorul de 1—0.

A 5-A ETAPA A TURULUI CI
CLIST AL MEXICULUI, Toluca- 
Queretaro (200 km), a fost cîștigată 
de columbianul Martin Rodriguez, 
cronometrat în 4h38’29". în clasament 
conduce Pachon (Columbia) — 
20h32'37", urmat de Rodriguez (Co
lumbia) — 20h33’02” șl Dimitriev 
(U.R.S.S.) — 20h37’30".

ÎN RUNDA A 17-A A TURNEU
LUI INTERZONAL DE ȘAH DE LA 
SOUSSA (Tunisia), Portisch l-a în
vins pe Sharap, Byrne pe Suttles și 
Miagmarsuren pe Quellar. Partidele 
Gligorici-Reshewsky, Matanovici- 
Gheller și Ivkov-Gipslis s-au încheiat 
remiză, iar celelalte s-au întrerupt, 
în clasament conduce Larsen cu 11,5 
puncte din 15 partide, urmat de Gli- 
gorici cu 11 puncte din 16 partide, 
Gheller și Portisch cu cîte 10 puncte 
din 15 partide, Ivkov cu 10 puncte 
din 16 partide etc.

principal 
din Le-

Gării de

xim Gorki" din regiunea Moscova, 
A. I. Barmenkov, vicepreședinte al 
Asociației „Znanie" din R.S.F.S. 
Rusă, P. U. Manjosov, secretar al 
Comitetului de comsomol al de
poului de locomotive din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, regiunea 
Voronej, și Eroul Muncii Socialiste 
V. V. Ivanov, tehnician 
al Uzinelor de laminate 
ningrad.

La plecare, pe peronul
Nord, oaspeții au fost salutați de 
Ion Savu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al Comite
tului orășenesc București al P.C.R., 
Ion Moraru, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, membru în Biroul Consiliu
lui general ARLUS, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Institutu
lui român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, membru al Consi
liului general ARLUS, de membri 
ai Consiliului și de activiști ai 
ARLUS.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii
București, și membri

★
înaintea plecării, 

neral ARLUS a oferit o masă prie
tenească în cinstea delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-române.

(Agerpres)

Sovietice la 
ai ambasadei.

Consiliul ge-

In Editura Politică 
a apăruti

K. MARX-F. ENGELS
OPERE, voi. 24

592 pag. 15 lei

Lucrarea cuprinde volumul 
al II-lea al „Capitalului", în 
care Karl Marx analizează 
procesul circulației capitalului.

Cronica zilei
ÎNCHEIEREA VIZITEI 

OASPEȚILOR DIN TURCIA
Ministrul transporturilor și teleco

municațiilor din .Turcia, Saadetin 
Bilgic, a făcut joi dimineața o 
vizită la Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene, unde a avut 
o convorbire cu Ion Baicu, ministrul 
transporturilor auto, navale și aeriene. 
Cu acest prilej au fost discutate pro
bleme privind posibilitatea dezvol
tării în continuare a transporturilor 
aeriene și rutiere între cele două țări. 
La întrevedere au participat Haluk 
Arek, ministru, subsecretar de stat la 
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor, Sedat Tolga, ministru 
subsecretar de stat la Ministerul Tu
rismului, Sădi Kocas, senator, precum 
și Kâmuran Giiriin, ambasadorul 
Turciei la București.

★
Oaspeții au părăsit la amiază Capi

tala. La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți Ion Baicu, 
Petrache Trofin, vicepreședinte al 
O.N.T., precum și ambasadorul Kâ
muran Giiriin.

Aminteam într-un reportaj ante
rior despre acțiunile vaste ce vizea
ză transformarea naturii, prin lu
crări de irigații, împăduriri și dese
cări, întreprinse în sudul Franței, 
în regiunea situată la vărsarea 
Rhân-ului în Marea Mediterană. 
Aceeași operă, care antrenează in
vestiții masive de capital, numeroși 
specialiști din cele mai diverse do
menii de activitate, fantezie și in
ventivitate am reîntîlnit-o, dar în 
coordonate aparte, intr-o altă pro
vincie sudică a Franței — în Lan
guedoc.

Aici, pe țărmul Mediteranei, am 
avut prilejul să admir o imensă pla
jă cu nisip fin, ce se întinde pe mai 
bine de 150 km de coastă. Dincolo 
de plajă se zăresc lacuri împodobi
te cu vegetație de baltă, iar în linia 
orizontului către apus, la picioarele 
Pirineilor orientali, culmile masi
vului granitic Albâres. Din cînd în 
cînd plaja e întreruptă de stînci, 
care răsar din apa mării.

Frumusețea acestei porțiuni a li
toralului francez, cuprinsă între 
vestita Coastă de Azur și Coasta 
Brava din Spania, a fost de mult re
marcată și prețuită de turiști. Ei 
găseau aici lagune cuprinse între 
lacuri și mare, canale, mici gol
furi stîncoase. La atracția peisaju
lui sălbatic concurau creațiile hăr
niciei omului : vii și alte plantații, 
care, pe alocuri, coboară pînă la 
marginea plajei dominate de 
coline, de brădișuri. Dar cu toa
te aceste bogății și frumuseți 
naturale, porțiunea de litoral a- 
mintită vegeta 
atît din punct de vedere econo
mic, cît și turistic. Din motive di
ferite : lipsa drumurilor de acces, 
dificultăți în aprovizionarea cu apă 
dulce, existența unor imense zone 
de lagune, oare constituiau focare 
permanente de înmulțire a țînțari
lor. In plus, această zonă nu oferea 
acel minimum de confort cu care 
iubitorii de soare, apă și plimbare 
sînt obișnuiți în localitățile de pe 
alte plaje franceze cu renume.

Drept urmare, în ansamblul de 
măsuri hotărîte de guvernul fran-

nevalorificată,

Schimb de experiență
în Iugoslavia prietenă

c.c.
nouă

referi în rîndurile

eu fost în acest 
care le-am purtat

Caldă și plină de cordialitate a fost 
primirea de care s-a bucurat pretutin
deni în Iugoslavia delegajia de acti
viști ai P.C.R., care, la invitafia 
al U.C.I., a vizitat nu demult (ara prie
tenă. Această primire a constituit o 
expresie a relațiilor de prietenie și co
laborare tovărășească dintre popoarele 
și partidele noastre, dintre cele două 
țări.

In cursul călătoriei, am cunoscut 
nemijlocit realităfi ale vieții economice 
și culturale din țara vecină, preocupă
rile și eforturile oamenilor muncii din 
diferite domenii de activitate, realiză
rile lor în construcția socialistă, care 
reflectă vaste capacități creatoare. 
Ne-au reținut mai ales atenția unele 
aspecte din domeniul agriculturii, asu
pra cărora ne vom 
de față.

Deosebit de utile 
sens convorbirile pe 
la C.C. al U.C.I. cu tov. Danilo Kekici, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. 
al U.C.I., și alți activiști cu funcții 
de răspundere în C.C. al U.C.I. Rele- 
vînd aspectele principale ale dezvoltă
rii agriculturii iugoslave, interlocutorii 
noștri ne-au vorbit despre eforturile 
oamenilor muncii pentru crearea unei 
economii sătești cu o înaltă producti
vitate și eficiență, pentru ridicarea ni
velului de trai material și cultural al 
maselor. Pe această linie, o atenție 
deosebită este acordată combinatelor 
agro-industriale, unități economice de 
stat, larg generalizate în întreaga țară și 
menite să impulsioneze progresul relații
lor economice și politice din satul iugo
slav. Convorbirile la C.C. al U.C.I. și vi
zitele pe care le-am întreprins ulterior 
la combinatele agro-industriale de la 
Belije, Servo-Mihaly și Grocika, precum 
și la unele instituții de cercetări agri
cole, ne-au prilejuit concluzia că agri
cultura R.S.F. Iugoslavia are- particula
rități pronunțate, ceea ce arată odată 
mai mult că diversitatea condițiilor 
economice, politice, sociale și națio
nale, stadiul diferit de dezvoltare a ță
rilor socialiste, generează deosebiri în 
formele de construcție și metodele de 
organizare a economiei și vieții sociale.

re-

SEARĂ CULTURALA 
CU PRILEJUL 

ZILEI NAȚIONALE 
A ETIOPIEI

- Joi, Institutul român pentru 
lațiile culturale cu străinătatea a 
dedicat Etiopiei o seară culturală, 
organizată cu prilejul Zilei națio
nale a acestei țări. Cei prezenți la 
manifestare, în rîndul cărora se 
aflau conducători ai unor instituții 
culturale și alți oameni de cultură 
și artă, au audiat conferința ziaris
tului Corneliu Vlad, de la revista 
„Lumea", care a împărtășit impre
sii dintr-o călătorie în Etiopia.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

11, 12 și 13 noiembrie. In țară : 
vreme în general umedă, cu cerul 
temporar noros. Local ploaie slabă 
și burniță. Vint slab pînă la potri
vit. Temperatura în scădere ușoa
ră spre sfîrșitul intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse între zero 
și 10 grade, iar maximele între 
7 șl 17 grade. Ceață dimineața șl 
seara. In București : vreme re
lativ umedă, cu cerul temporar 
noros, favorabil ploii slabe, la 
începutul intervalului.

cez în vederea dezvoltării turismu
lui și lichidării rămînerii în urmă 
a unor regiuni vestice și sud-vesti- 
ce a fost cuprins și proiectul de a- 
menajare a litoralului din Langue
doc-Roussillon.

Sarcina de a coordona și supra
veghea această acțiune a fost în
credințată unei comisii interminis
teriale constituită în iunie 1963. A- 
ceasta a stabilit concepția generală 
a lucrărilor și a elaborat un plan 
de dezvoltare urbanistică a regiu- 

ÎNNOIRI
ÎN LANGUEDOC
însemnări de călătorie din Franța

geologice, 
comerciale

importante,

nil, în general, și a celor șase sta
țiuni turistice ce urmează a fi con
struite în următorii ani. Prin in
termediul forurilor administrative 
competente s-au întocmit în acest 
scop studii geografice, 
economice, sociologice, 
și tehnice.

Problemele cele mai 
de primă urgență și care comportau 
volumul cel mai ridicat de cheltu
ieli le-au constituit construirea de 
șosele și stîrpirea țînțarilor. 
Numai pentru această din urmă ac
țiune au fost alocate 73 milioane de 
franci. Aceste probleme sînt acum 
în mare parte rezolvate. Concomi
tent s-au întreprins mari lucrări de 
împăduriri și amenajări de lacuri 
cu apă dulce (pe colinele înveci
nate se vor planta 15 000 — 20 000

Constantin MÎNDREANU
membru supleant al C.C. al P.C.R., 

prim-secretar al Comitetului regional 
de partid Dobrogea

Cum am mai amintit, delegația noa
stră a vizitat combinatul agro-indusfrial 
din Belije. Trebuie spus că, în ge
nere, combinatul agro-indusfrial este 
o întreprindere de stat cu un larg pro
fil de producjie, agrar și industrial. 
Pentru a avea o imagine mai clară a 
ceea ce reprezintă această formă speci
fică în dezvoltarea agriculturii iugosla
ve să redăm cîteva din lămuririle ce 
ne-au fost oferite cu amabilitate de 
gazdele noastre — directorul, inginerii 
și muncitorii combinatului amintit. între
prinderea cuprinde secții de producfi» 
agricolă și animală, organizate pe o su
prafață de 35 000 hectare teren culti- 
vabil, și secții de prelucrare a produse
lor agricole : o fabrică de zahăr din 
sfeclă, una de preparate ale laptelui, o 
întreprindere producătoare de utilaje 
agricole, un abator, o fabrică de fu
raje combinate și un atelier de repa
rații. In combinat lucrează circa 6 000 
de salariați la care se mai adaugă, în 
perioada de vîrf de producție, 1 000 — 
3 000 de angajați temporar. In sectorul 
agricol am vizitat cîteva sectoare care 
includ, la rîndul lor, cite 2—3 unități 
economice ; de pildă, o secție zooteh
nică are 2 sau 3 ferme de animale. 
Unitățile și secțiile sînt dirijate de spe
cialiști cu calificare superioară.

Interlocutorii noștri au relatat că 
fiecare unitate și secție, ca de altfel 
însuși combinatul, reprezintă o între
prindere independență — cu planul, 
bilanțul și veniturile respective. Rela
țiile economice din combinat sînt com
plexe. Tof ceea ce se produce — cu 
excepția griului care o destinat direct 
vînzării — circulă între secțiile combi
natului pe bază de schimburi comer
ciale. De exemplu, fabrica de zahăr 
cumpără sfeclă de la secția agricolă 
care o produce, abatorul cumpără ani
male de la secția zootehnică etc. Pentru 
facilitatea operațiunilor financiare, la 
Belije s-a înființat o bancă internă a 
combinatului care, printre altele, stabi
lește volumul de credite, termenele de 
rambursare și întreține raporturi cu alte 
bănci.

In funcție de planul de producție, 
combinatul își stabilește volumul chel
tuielilor și cuantumul aprovizionărilor 
din țară sau din import. întreprinderea 
își procură, pe cont propriu, utilaj prin 
relații directe cu întreprinderi din țară 
sau străinătate.

Din discuțiile pe care le-am avut cu 
directorul și cu reprezentanți ai orga
nizației U.C.I., am reținut că principa
lul obiectiv al activității salariaților 
constă în sporirea permanentă a efica
cității economice, a rentabilității. De 
altfel, retribuția salariaților variază în 
funcție de îndeplinirea planului de pro
ducție și de venituri, de cantitatea și 
calitatea muncii.

In secțiile pe care te-am vizitat se 
manifestă o preocupare intensă pentru 
modernizarea proceselor tehnologice, 
sporirea producției și reducerea prețu
lui de cost. Ingrășămintele chimice șl 
introducerea unor soiuri productive 
cum sînt, de pildă, „Bezostaia" sau 
„Pastore", au oferit posibilitatea unei 
sporiri constante a producției de grîu. 
Combinatul folosește diferite tipuri de 
mașini și tractoare pe care le experi
mentează, oprind numai pe acelea cu 
productivitate mare. Eforturi pentru 
modernizarea producției se depun și in 
sectorul industrial al

Despre preocupări 
lare ne-au vorbit și 
citorii combinatului 
la Servo-Mihaly. Anul trecut, 
agricole ale combinatului au obținut, în 
medie, 6 200 kg porumb, 42 000 kg

combinatului.
și realizări simi- 
inginerii și mun- 
agro-industrial de 

secțiile

ha), care ajung pînă la marginea 
mării. Totodată s-au făcut studii și 
foraje pentru asigurarea apei po
tabile, curățirea și punerea în va- 

’ loare a principalelor obiective tu
ristice existente în regiune. Pentru 
navigația de coastă și practicarea 
sporturilor nautice se construiesc 
porturi.

Din discuția avută la administra
ția companiei interministeriale șl 
din bogata documentație primită am 
aflat că lucrările, în totalitatea lor, 

se desfășoară pe aproape 4 000 ha 
de teren de pe malul Mediteranei. 
Această suprafață va găzdui 6 sta
țiuni turistice dotate cu tot confor
tul necesar unei bune recreații și o- 
dihne. Am vizitat, împreună cu alți 
colegi români, una dintre stațiuni, 
cea de la Grande-Motte, cea mai 
apropiată de Montpellier, însoțiți 
de domnul Eduardo Bonnaud, di
rectorul serviciului regional de stu
dii pentru amenajarea turistică a 
litoralului Languedoc-Roussillon. 
Pasionat de misiunea ce îi revine, 
el ne-a explicat importanța acestor 
acțiuni pentru economia regiunii și, 
în general, pentru dezvoltarea turis
mului francez. După cum ne-a in
format, cel de-al cincilea plan 
francez prevede credite de aproape 
340 milioane franci, ceea ce repre- 

sfeclă de zahăr șl 2 400 kg floarea- 
soarelui la hectar, Iar fermele zooteh
nice — o producție de lapte variind 
între 3 500 — 4 200 litri la fiecare 
vacă furajată.

Vizitînd unele institute de cercetări 
agricole, am făcut cunoștință cu activi
tatea și realizările oamenilor de știință 
din domeniul respectiv. De menționat 
că și institutele de cercetări sînt orga
nizate pe principiul autoconducerii șl 
autofinanțării. Un consiliu, ales prin vot 
secret, veghează la stricta aplicare a 
regulamentului de funcționare, se ocupă 
de repartiția fondurilor etc. Institutele 
încheie contracte cu combinatele agro
industriale și alte întreprinderi de stat 
pentru studierea unor probleme care 
privesc îndeosebi producția, moderni
zarea proceselor tehnologice, ridicare» 
eficienței utilajelor etc. O dată cu în
cheierea contractelor, institutele primes# 
avansuri bănești ; iar statul asigură nu
mai 8—10 la sută din fondurile nece
sare activității lor științifice.

La institutul din Belgrad pentru me
canizarea agriculturii ne-a impresionat 
gama largă de preocupări ale oamenilor 
de știință. Printre altele, cercetătorii se 
ocupă cu problemele mecanizării com
plexe a legumiculturii, a pomiculturii și 
transportului în agricultură, mecaniza
rea pregătirii furajelor etc.

Cu interes am vizitat și institutul pen
tru cercetări în domeniul culturii po
rumbului, fot din Belgrad. Am văzut 
aici numeroși hibrizi simpli de porumb, 
cu o înaltă productivitate și diferit» 
perioade de vegetație. In secțiile insti
tutului se desfășoară o activitate labo
rioasă pentru experimentarea celor mal 
eficace metod» agrotehnice, îngrășă
minte chimice, lerbicide, ca și pentru 
mecanizarea culturilor de hibrizi. Se ur
mărește crearea unor hibrizi bogați în 
proteine, grăsimi și amidon. Caracte
ristic acestui institut este faptul că po
sedă suprafețe restrînse de teren pen
tru cercetări. Majoritatea experiențelor 
se desfășoară pe terenurile secțiilor a- 
gricole ale combinatelor agro-indus
triale, ceea ce lărgește colaborarea 
creatoare dintre știință și producție.

Contactul cu activiști al U.C.I. ne-» 
prilejuit cunoașterea mai aprofundată • 
muncii organizațiilor de partid. In în
treprinderi, comuniștii se preocupă de 
ridicarea eficienței economice, întărirea 
răspunderii colective, organizează dis
cuții cu privire la ridicarea productivi
tății, sporirea beneficiilor, străduindu-s» 
să devină ei înșiși fruntași în produc
ție, exemplu în muncă și conduită. De
legația noastră a împărtășit la rîndul ol 
activiștilor U.C.I. experiența acumulată 
de organizațiile de partid din țar» 
noastră în domeniul agriculturii.

Pe malul Mării Adriatic», ta Dubrov
nik, am putut cunoaște o altă imagin» 
a spiritului creator al popoarelor iugo
slave materializat în construcțiile vast» 
de hoteluri și sanatorii destinate re
creării oamenilor muncii. Frumusețile na
turale ale acestui colț dalmatin sînt în
tregite de arhitectura modernă a con
strucțiilor care iau amploare de la an 
la an. Nu degeaba se spune că Du
brovnik este o „perlă a Adrieficii*. Am 
folosit prilejul vizitei noastre pe litoral 
pentru a face un schimb de experiență 
cu conducătorii stațiunii și cu organi
zația IF.C.I. în problemele cazării și a- 
provizionării oamenilor muncii sosiți la 
odihnă.

Este incontestabil că vizita delegației 
noastre în R.S.F. Iugoslavia, convorbirile 
avute cu reprezentanți al organelor 
U.C.I., cu conducători de întreprinderi, 
ingineri, muncitori au constituit un rod
nic schimb de experiență, care ne-» 
îmbogățit reciproc cunoștințele. Căldura 
frățească și ospitalitatea care ne-au în
soțit pretutindeni sînt o mărturie în plus 
că relațiile de prietenie șl colaborare 
dintre partidele și popoarele noastre se 
dezvoltă continuu, în folosul reciproc și 
corespunzător intereselor cauzei socia
lismului și păcii.

din 
de a-

numai 20 
40 de km 
fi prima 
nou ame- 
Orientati

zintă desigur numai o parte 
valoarea fondurilor globale 
menajări.

Stațiunea Grande-Motte 
singură un teritoriu de 450 
ren — în trecut uitat șl părăsit 
oare a început să fie pus în valoare 
și amenajat din punct de vedere ur
banistic ; s-au făcut drumuri, cana
lizări, instalații de apă potabilă, 
s-au introdus cabluri telefonice, s-a 
făcut racordarea la rețeaua electri
că etc. Fiind situată la 
km de Montpellier șl la 
de Nîmes, stațiunea va 
care va răsări pe coasta 
najată a Languedoc-ului, 
spre sud, plaja acestei stațiuni se 
întinde pe o lungime de peste 4 
km, mărginlndu-se spre nord cu La
cul de Aur, care se întinde pe a- 
proximativ 3 000 de ha. Stațiunea 
e în așa fel concepută, încît din fie
care hotel sau din fiecare cabană 
să poți ajunge pe jos, la plajă, în 
mai puțin de 10 minute. Drumurile 
de acces la vile și hoteluri vor fi 
construite în subteran, evitîndu-se 
astfel circulația autovehiculelor în 
apropierea mării.

îndată ce lucrările de amenajare 
și desecare au fost terminate, s-a 
trecut la efectuarea construcțiilor 
propriu-zise. In multe locuri, pe te
renurile parcelate am văzut nu nu
mai noile ziduri, ci și panouri care 
indică, în scop publicitar, desigur, 
pe viitorii constructori. Stațiunea va 
avea o capacitate de 40 000 de locuri 
din care jumătate în hoteluri, 10 000 
în vile și 10 000 în campinguri. Pe 
cînd ne aflam la Grande-Motte, în 
noul port au pătruns primele am
barcațiuni cu pînze ce se legănau 
alene pe valuri.

Ca și Grande-Motte, care a înce
put să prindă contururile întocmai 
schițelor din albumele primite de 
la interlocutorii noștri, vor fi con
struite în următorii ani celelalte 
cinci stațiuni. Briza, cînd blîndă, 
cînd aspră îi va răsfăța pe turiștii 
care-și vor petrece aci o vacanță 
plină de soare și lumină.

deține
ha te-

Florea CEAUȘESCU



viața internațională
Dezbaterile din

Consiliul de Securitate
NEW YORK 9. — Trimisul spe

cial Agerpres transmite : Consiliul 
de Securitate s-a întrunit miercuri 
după-amiază sub președinția lui 
Mamadou Kante (Mali) pentru a 
discuta plîngerea guvernului Re
publicii Democratice Congo în le
gătură cu actele de agresiune co
mise împotriva teritoriului congolez 
de către trupele de mercenari care 
au trecut granița, venind din colo
nia portugheză Angola. La ședință 
au fost invitați șă participe, 
drept de vot, reprezentanții 
go și Portugaliei, precum 
statelor Burundi, Zambia și Alge
ria, care și-au exprimat această do
rință.

Luînd cuvîntul, Jean Umba di 
Luette, adjunct al ministrului con
golez al afacerilor externe, a 
clarat că este a treia oară în 
curs de un an cînd acest organ al 
O.N.U. se întrunește pentru a dis
cuta amenințările din afară la a- 
dresa statului congolez. El a acu
zat Portugalia de a fi organizat în 
Angola tabere pentru instruirea 
mercenarilor și a întărit aceste de
clarații prin fotografii și alte do
vezi concrete. înaintarea mercena
rilor a fost oprită, însă pericolul u- 
nor noi acțiuni persistă. Arătînd 
că Portugalia a încălcat rezoluțiile 
Consiliului de Securitate prin care 
se cere statelor să nu permită re
crutarea și folosirea de mercenari 
împotriva Congoului, vorbitorul 
s-a referit totodată la poziția du
plicitară a anumitor puteri occiden
tale și a cerut reafirmarea rezolu
țiilor anterioare, precum și con
damnarea fără echivoc a Portuga
liei și a principiului recrutării mer
cenarilor.

Reprezentantul Etiopiei, E. Ma- 
konnen, a subliniat că recentele e- 
venimente din Congo reprezintă o 
parte integrantă a ofensivei mai 
largi lansate de dușmanii indepen
dentei africane și că Angola con
stituie o „rampă de lansare" pen
tru activitățile mercenarilor, că
rora trebuie să li se pună fără în- 
tîrziere capăt.

Reprezentantul Uniunii Sovieti
ce, N. Fedorenko, a menționat că 
acțiunile mercenarilor fac parte 
dintr-un plan îndreptat împotriva 
independenței tarilor africane. El 
a declarat că se asociază cererii de 
condamnare a sprijinului acordat 
de autoritățile portugheze mercena
rilor.

Reprezentantul Franței. Armand 
Berard, a reamintit că tara sa a 
interzis prin lege orice încercări de 
recrutare de mercenari pe terito
riul său și a menționat că este gata 
să ia parte la orice fel de măsuri 
coordonate menite să împiedice re- 
activizarea mercenarilor în Congo.

In fața dovezilor de netăgăduit, 
și reprezentanții unor țări aliate 
cu Portugalia, respectiv S.U.A. și 
Anglia, au declarat că este greu de 
conceput că recentele operațiuni 
ale acestora ar fi putut avea loc 
fără cunoștința autorităților por
tugheze.

Reprezentantul Portugaliei, care 
s-a văzut în felul acesta izolat, 
încercat să respingă — fără a 
duce nici un fel de argumente, 
acuzațiile aduse de toți ceilalți 
vorbitori.

In urma unei înțelegeri interve
nite între membrii Consiliului s-a 
stabilit ca problema să fie exami
nată în continuare vineri de dimi
neață.

Un grup de patrioți din Vietnamul de sud în drum spre noi poziții de luptă
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Cuvîntarea șefului delegației României la F.A.O.

Cancelarul Austriei și

ministrul de externe al

Luxemburgului despre

■ ■

fără
Con- 

și ai

de- 
de-

Conferința de presă
a ministrului de
externe al Izraelului

NEW YORK 9. — Trimisul spe
cial Agerpres transmite : Miercuri 
seara a avut loc la New York o 
conferință de presă a ministrului 
afacerilor externe al Izraelului, 
Abba Eban, în care acesta a expus 
poziția guvernului izraelian față de 
unele propuneri de reglementare a 
conflictului din Orientul Mijlociu. 
Criticînd proiectul de rezoluție al 
celor trei state (India, Mali, Ni
geria), ministrul de externe izrae
lian a arătat că guvernul său nu 
intenționează să revină „la frontie
rele vulnerabile din 4 iunie". Re
tragerea de pe liniile încetării fo
cului, fără un aranjament de pace 
sau un acord cu privire la fron
tiere, este nerațională, a afirmat 
el.

Afirmînd că nici unul dintre 
proiectele prezentate „nu dă sufi
cientă greutate cererii Izraelului 
pentru negocieri directe", Abba 
Eban a respins implicit și proiec
tul de rezoluție american. Totodată, 
el s-a pronunțat și împotriva pro
iectului japonez care constă dintr-o 
formulă de compromis pe baza pro
iectului celor trei state și celui 
american.

Referindu-se la afirmația regelui 
Hussein al iordaniei că arabii au 
făcut un „demers pozitiv" pentru 
rezolvarea conflictului din Orientul 
Apropiat, Abba Eban s-a pronun
țat pentru tratative directe cu ță
rile arabe. Ideile și propunerile 
noastre, a spus el, pot fi aflate pur 
și simplu, acceptîndu-se să se ne
gocieze cu noi".

LA SEDIUL O.N.U.

NEW YORK 9. — Trimisul spe
cial Agerpres transmite: Repre
zentantul permanent al României 
la O.N.U., ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu, a organizat 
seara, în sala de concerte a 
tecii „Hammarskjoeld' 
diul Națiunilor 
extraordinar al 
tin Gheorghiu.

în sală se
Adunării Generale a O.N.U., Cor- 
neliu Mănescu, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, șeful delega
ției române la actuala sesiune, 
Mircea Malița, șefi și membri ai 
altor delegații, personalități ale 
viețții artistice și culturale new- 
yorkeze, ziariști. Recitalul, care a 
cuprins lucrări de Beethoven, 
Schumann, Schubert, Chopin și 
două piese de Paul Constantinescu, 
s-a bucurat de un deosebit succes.

de
Unite, un 
pianistului

miercuri 
biblio- 
la se- 
recital 
Valen-

aflau președintele

In voluminosul dosar al lucrărilor 
de pînă acum ale sesiunii Adunării 
Generale a Națiunilor Unite, capito
lului nediseminării armei nucleare 
îi sînt consacrate numeroase pagini. 
Multi delegați, între care persona
lități politice proeminente din dife
rite țări, și-au spus și își spun cu
vîntul, făcînd aprecieri variate și 
formulînd sugestii și propuneri în 
legătură cu un tratat de neprolife- 
rare a armei nucleare, care să co
respundă realmente țelului elimină
rii primejdiei unui conflict nuclear.

Este știut că necesitatea de a in
terzice folosirea armelor atomice, de 
a opri fabricarea lor, și în cele din 
urmă de a lichida cu totul aceste mij
loace de distrugere în masă care 
confruntă omenirea cu spectrul unei

LA O.N.U

„Ajutorul prețios 
al țărilor socialiste" 

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL R. D. VIETNAM
HANOI 9 (Agerpres). — La Ha

noi a avut loc o ședință a Consi
liului de Miniștri al R. D. Vietnam, 
prezidată de premierul Fam Van 
Dong, în cursul căreia vicepremie- 
rul Le Thanh Nghi a prezentat un 
raport cu privire la rezultatele vi
zitei de prietenie făcute în țări so
cialiste frățești de delegația guver
namentală economică a R. D. Viet
nam și la convorbirile cu condu
cătorii de partid și guvern din a- 
ceste țări în legătură cu ajutorul 
economic și militar acordat Vietna
mului pentru anul 1968. După cum 
se știe, delegația R. D. Vietnam a 
vizitat și România. In comunicatul 
cu privire la rezultatele acestei 
vizite, Consiliul de Miniștri subli
niază că toți conducătorii de partid 
și de stat din țările socialiste vizi
tate au dat o înaltă apreciere sem
nificației internaționale a luptei 
duse de poporul vietnamez. împo
triva agresiunii S.U.A., pentru sal
varea sa națională și și-au reafir
mat hotărîrea de a spori sprijinul 
și asistența multilaterală față de 
poporul vietnamez pînă la victoria 
sa finală. Consiliul de Miniștri a-

cordă, de asemenea, o înaltă pre
țuire simpatiei profunde și spriji
nului ferm acordat de partidele, 
guvernele și popoarele țărilor fră
țești, poziției juste a partidului și 
guvernului nord-vietnamez, a Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

Semnarea noilor acorduri de aju
tor economic și militar, se arată în 
comunicat, constituie un mare și 
prețios ajutor al țărilor socialiste 
față de poporul vietnamez în vede
rea sporirii capacității sale econo
mice și militare pentru înfrîngerea 
agresorilor.

Totodată, Consiliul de Miniștri 
cheamă întregul popor și întreaga 
armată, cadrele din toate domeniile 
și la toate nivelurile să-și întă
rească spiritul bizuirii pe forțele 
proprii, să-și mobilizeze întreaga 
capacitate și toate forțele creatoare 
și să folosească cît mai bine ajuto
rul țărilor frățești pentru a intensi
fica lupta patriotică și a pune ca
păt războiului de agresiune dus de 
S.U.A., pentru apărarea nordului, 
eliberarea sudului și reunificarea 
ulterioară a țării.

ROMA 9. — Corespondentul A- 
gerpres N. Puicea transmite : La 
cea de-a 14-a Conferință a Organi
zației Națiunilor Unite pentru a- 
limentație și agricultură (F.A.O.) 
continuă dezbaterile generale.

In ședința de joi a luat cuvîntul 
prof. dr. Nicolae Giosan, șeful de
legației române. „România, a spus 
vorbitorul, apreciază că F.A.O. 
joacă un rol important în intensi
ficarea cooperării internaționale, 
menite să constituie, în condițiile 
respectării suveranității statelor, 
un prețios aport la progresul con
tinuu economic și social al întregii 
lumi și cu deosebire al țărilor în 
curs de dezvoltare. Delegația ro
mână consideră firească și împăr
tășește îngrijorarea pe care o re
flectă F.A.O. față de criza existentă 
în situația alimentară mondială. 
Echilibrul alimentar precar din- 
tr-un mare număr de țări în curs 
de dezvoltare impune luarea unui 
ansamblu de măsuri, pe plan na
țional și internațional, de sporire a 
producției și a productivității în 
agricultură.

Folosind experiența propriei 
noastre țări, a spus în continuare 
prof. dr. N. Giosan, ne exprimăm 
convingerea că principala măsură 
de creștere a producției de ali
mente a acestor țări constă în uti
lizarea la maximum a rezervelor 
și posibilităților interne, a tuturor 
resurselor materiale și 
fiecărei țări.

Punerea 
materiale 
dezvoltare 
extinderea 
economică 
zează pe _ ...__
drepturi și avantaj reciproc. In Ro
mânia, dezvoltarea cooperării eco
nomice și tehnico-științifiee cu alte 
state a devenit una din direcțiile 
principale ale lărgirii relațiilor e- 
conomice externe. Delegația ro
mână apreciază, totodată, ca fiind 
probleme de mare însemnătate 
pentru progresul țărilor în curs 
de dezvoltare realizarea unor 
schimburi echivalente de produse, 
practicarea unor prețuri echitabile 
și înlăturarea barierelor și discri
minărilor care frînează încă dez
voltarea liberă a comerțului inter
național.

umane ale

în valoare 
ale țărilor 
poate fi realizată și prin 
sistemului de cooperare 
bilaterală care se ba- 
egalitate deplină în

a resurselor 
în curs de

VIENA 9. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Vizita pe oare ministrul de externe 
al Luxemburgului, Pierre Gregoire, 
a făcut-o timp de trei zile în Aus
tria 
reri 
cele

O 
vorbirilor a constituit-o, 
declarațiilor oficiale, rolul care re
vine țărilor mici în menținerea pă
cii. Cancelarul Klaus a menționat 
în cursul unei declarații că aceste 
state se pronunță pentru o cît 
strînsă colaborare economică 
vecinii lor apropiați sau mai 
părtați. Cu cît este mai mare 
mărul unor astfel de state cu lj 
rese identice si cu cît se prezintă 
ele mai omogen — a spus el — <_u 
atît~ mai importante devin vocile 
lor în marele concert al popoarelor. 
Păreri similare a exprimat și mi
nistrul de externe luxemburghez, 
care, într-o conferință de presă, a 
subliniat că glasul statelor mici nu 
mai poate să fie ignorat în proble
mele politicii internaționale. De a- 
semenea, ministrul de externe lu
xemburghez s-a pronunțat pentru 
intensificarea contactelor cu țări
le din răsăritul Europei.

a prilejuit un schimb de pă- 
privind problemele interesînd 
două țări.

temă abordată în cadrul con- 
potrivit

; mai 
cu 

de- 
nu- 

inte-

In multe cuvîntări s-a subliniat 
că un tratat de nediseminare tre
buie considerat ca o măsură parția
lă. ca „un pas în procesul continuu 
al dezarmării" (Ahti Karjalainen, 
ministrul afacerilor externe al Fin
landei). Obiectivul tratatului, 
șeful delegației Austriei, Lujo 
cic, „trebuie să fie un început 
în direcția reducerii si, în cele
urmă, a eliminării armelor nuclea
re". In legătură cu același aspect, 
ministrul afacerilor externe al Japo
niei. Takeo Miki. arăta că tratatul 
va avea o „bază morală" numai dacă 
statele nucleare își vor exprima în 
mod clar intenția de a păși la măsuri 
concrete al căror obiectiv final să 
fie distrugerea tuturor armelor nu
cleare.

arăta 
Ton- 
real 
din

nediseminării
CORESPONDENȚA DIN NEW YORK DE LA R. CAPLESCU

catastrofe fără precedent, reprezintă 
una din aspirațiile fundamentale ale 
lumii contemporane. Problema înlă
turării primejdiei nucleare a fost a- 
nalizată pe larg sub diferitele ei as
pecte cu prilejul dezbaterii politice 
generale din adunare. Aceste aspec
te, luate fiecare în parte, ocupă pon
derea principală în agendă reparti
zată spre examinare Comitetului po
litic al adunării. Intr-adevăr, din cele 
nouă puncte care alcătuiesc ordinea 
de zi a comitetului, nu mai puțin 
de patru se referă la măsuri menite 
să izbăvească civilizația umană de 
amenințarea pe care o reprezintă 
dezlănțuirea stihiilor atomului. Unul 
din aceste puncte, tratatul cu pri
vire la interzicerea armelor nucleare 
în America Latină, a și fost discu
tat, dezbaterea încheindu-se cu re
zultate pozitive, ceea ce a determi
nat majoritatea participanților să-și 
exprime speranța că aceasta va con
stitui un imbold în vederea abor
dării constructive și a celorlalte as
pecte ale dezarmării nucleare aflate 
pe agendă.

In ce privește problema nedise
minării, ea va fi examinată după 
ce Comitetul celor 18 de la Geneva 
îșl va prezenta concluziile sale prin 
raportul pe care îl va înainta Comi
tetului politic, care să servească 
drept bază de discuții. încă de pe 
acum ooordonatele 
ritelor state membre 
cizate.

Pornind 
latul că 
rezidă nu 
cerea armamentelor, pînă la faza ul
timă a dezarmării generale, și ma- 
nifestîndu-și în acest context ade
ziunea fată de ideea nediseminării, 
numeroși vorbitori la dezbaterile 
generale au arătat totodată că un 
instrument juridic poate fi util în 
acest sens numai prin neadmiterea 
unor privilegii si opțiuni cu carac
ter exclusivist.

pozițiilor dife- 
au fost pre

de la postu- 
internațională

în general 
securitatea
în înarmare ci în redu-

Evidențiind ideea că eficacitatea 
tratatului depinde de plasarea sa în 
contextul unor alte inițiative menite 
să ducă la eliminarea pericolului a- 
tomic, conducătorul delegației bir- 
mane, U Soe Tin, preciza că a con
cepe în alt mod proiectul de tratat 
înseamnă a face o serie de pași îna
poi care ar anula ceea ce s-a reali
zat pînă acum.

Un deosebit relief a fost dat unei 
alte cerințe de bază în ceea ce pri
vește tratatul și, anume aceea a unor 
garanții adecvate fată de statele ne
nucleare. în această direcție au 
î’eținut atenția remarcile minis
trului afacerilor externe al Nigeriei, 
Okoi Arikpo, care a spus că un tra
tat de neproliferare va sta în pi
cioare si va întruni o largă adeziu
ne pentru înfăptuirea obiectivului ’ 
său numai dacă va tine seama de 
cerințele legitime ale țărilor nenu
cleare.

în zilele noastre folosirea, struni- 
rea în scopuri pașnice a forței la
tente ascunse în atom — parte in
tegrantă a uriașului proces de re
voluționare tehnico-științifică prin 
care trece omenirea — a devenit una 
din premisele esențiale ale dezvol
tării economice și progresului teh
nic al omenirii. A îngrădi accesul 
la folosirea acestei inepuizabile sur
se energetice ar însemna condam
narea statelor la o situație de infe
rioritate. Tocmai de aceea s-a făcut 
clar auzită și a revenit ca un 
leit-motiv cererea de a nu se împie
dica „proliferarea tehnologiei nu
cleare în scopuri pașnice ca in
strument fundamental de pe ur
ma căruia pot beneficia tarile 
în curs de dezvoltare". Exprimare 
plastică ce aparține șefului delega
ției Indiei, Sardar Swaran Singh. 
Unii delegați latino-americani au 
preferat să folosească termenul „nu- 
clearizare pașnică nelimitată". „Cu 
aceeași tărie cu care ne opunem ne
diseminării, susținem extinderea fo-

losirii pașnice a atomului" — a de
clarat șeful delegației Paraguayului, 
Sapena Pastor. „Nimic nu poate con
traveni mai mult intereselor ome
nirii în general și intereselor țărilor 
a căror dezvoltare este întîrziată în 
particular... decît să vedem că _ la 
actualele deosebiri atît de mari în
tre nivelul țărilor industriale și ce
lor neindustriale să se adauge e- 
ventualitatea monopolizării folosirii 
atomului în industrie", a adăugat el.

In cursul dezbaterilor s-a contu
rat preocuparea și față de o altă 
latură a problemei și anume aceea 
a controlului, care, fără să știrbeas
că suveranitatea statelor, să asigure 
îndeplinirea strictă a obligațiilor a- 
sumate de părțile contractante. Fap
tul că proiectul de tratat „ignoră 
complet chestiunea controlului, nu 
poate fi considerat ca de bun au
gur" — declara în legătură cu a- 
ceasta minisțrul afacerilor externe 
etiopian, Ato Ketema Yifru. Iar 
conducătorul delegației Ceylonului, 
H. S. Amerasinghe, menționa la rîn- 
dul lui că proiectul de tratat „este 
incomplet fără un acord asupra pro
bleme! de importantă majoră a unui 
control internațional. El nu ne a- 
p roche de obiectul dezarmării ge
nerale si totaăe. El nu împiedică^pro- 
liferârea armeîor nucleare de către 
cei care le mosedă deja. Proiectul 
de tratat limitează și rezervă un pri
vilegiu. fără a impune restricții a- 
supra exercitării acestui privilegiu 
de către cei cărora le este rezervat".

Desigur, este greu ca într-un spa
țiu restrîns să poată fi trecute în re
vistă toate obiecțiile și observațiile 
pe care le-au exprimat diverșii dele
gați, animați de dorința îmbunătăți
rii actualului text care se dezbate la 
Geneva. Aceste remarci și obiecții 
pot fi rezumate în dezideratul sta
bilirii unui echilibru reciproc accep
tabil de responsabilități și obligații. 
Așa cum nu o dată au scos în evi
dență participanții la actuala sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., aces
te răspunderi și obligații reciproce 
sînt complimentare și reprezintă 
două fațete ale uneia și aceleiași 
probleme.

încă în rezoluția ne care a adop
tat-o anul trecut. Adunarea Generală 
a precizat principiile indispensabile 
pe care trebuie să le întruchipeze 
un tratat de neproliferare, ca a- 
ceasta să devină cu adevărat un 
instrument eficient, echilibrat și lip
sit de discriminări și să constituie 
un pas real în direcția dezarmării, 
în special a dezarmării nucleare, 
sub un control internațional eficace. 
Analiza pozițiilor exprimate la pre
zenta sesiune a Adunării Generale 
atestă existența unui consens, a unei 
aprobări largi față de aceste prin
cipii.

Subnutriția produce anual 
în Brazilia moartea prematură 
a 300 000 de copii de mai 
puțin de un an. Această im
presionantă revelație a fost 
făcută de doctorul Isaltino 
Costa, medic consultant la 
„Hospital de Jesus" din Rio 
de Janeiro. Conform datelor 
furnizate de acest specialist, 
„atrofia" (eufemism profesio
nal desemnînd foamea) stă 
la baza a 43,5 la sută din de
cesele înregistrate la copiii 
sub un an. Totuși, adaugă 
doctorul Costa, acest procen
taj nu se referă decît la ca
zurile în care subnutriția a

pe termen lung
cehoslovaci) - britanic

LONDRA 9 (Agerpres). — Marea 
Britanie și Cehoslovacia au semnat 
la Londra un acord comercial pe 
termen lung care reglementează re
lațiile economice și comerciale din
tre cele două țări pînă în 1972. A- 
cordul stabilește principiile de bază 
ale colaborării economice și schim
burilor de mărfuri. Un element 
nou al acordului — menționează a- 
genția C.T.K. — îl constituie inclu
derea cooperării industriale între 
întreprinderile industriale din cele 
două țări.

Ministrul de externe
al Norvegiei 
in Polonia

VARȘOV1A 9. — Coresponden
tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : La invitația lui Âdam Ra- 
packi, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Polone, la Varșovia a so
sit John Daniel Lyng, ministrul de 
externe norvegian. După cum pre
cizează agenția PAP, în cursul vi
zitei, care va dura pînă la 13 no
iembrie, Lyng va avea o serie de 
convorbiri cu colegul său polonez, 
A. Rapacki, și va discuta cu re
prezentanți ai Ministerului Comer
țului Exterior probleme referi
toare la schimburile de mărfuri și 
colaborarea economică polono-nor- 
vegiană.

CAPE 
preș). — 
turn—5“. 
109 metri 
aproape 3 000 de tone, care va 
servi la o eventuală aselenizare 
a cosmonauților americani pe 
Lună înainte de anul 1970. a 
fost lansată joi la orele 12,00 
Gmt intr-un zbor de încercare 
în jurul Pământului. Racheta a- 
mericană este purtătoare a u- 
nei cabine experimentale „A- 
pollo" cu trei locuri (fără echi
paj), 
ne de 
explozie 
gaja o 
produsă 
luen, racheta s-a desprins 
atracția terestră și s-a îndrep
tat în direcția est cu o viteză de 
9 800 kilometri pe oră. „Sa
turn—5“ s-a înscris pe o orbită 
circulară la o altitudine de 191 
km si o înclinație de 32 de 
de fată

KENNEDY 9 (Ager- 
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avînd o înălțime de 
și o greutate totală de

2 500 to- 
a cărui- 
ar de-

Avînd peste 
carburant, 
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energie egală cu cea 
de 500 tone trinitroto- 

de
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joi seara la ora

gra-
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amerizat _ ____
văzută, adică 20,37 Gmt, la cir
ca 9,6 km de port-avionul „Ben-
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• Anglia escaladează taxa de scont • Greva pro
fesorilor universitari din Uruguay • 8000 de km 
pe jos la vîrsta de 56 de ani

Frontul de eliberare a sudului ocupat al Yemenului 
(F.L.O.S.Y.) a dat publicității o declarație în care anunță că 
negocierile ce se 'desfășurau la Cairo de mai bine de o lună de zile cu Frontul 
Național de Eliberare din Arabia de sud (F.N.L.) au fost întrerupte. La numai 
24 de ore de la publicarea comunicatului referitor la acordul de principii inter
venit între F.L.O.S.Y. și F.N.L., se spune în declarație, poliția federală a 
simulat un atentat cu grenade, folosit drept pretext pentru uciderea unor 
membri ai conducerii F.L.O.S.Y., pentru arestarea unor adepți ai săi și pentru 
destituirea unor ofițeri din armata federală cunoscuțf ca sprijinitori ai acestei 
organizații. Atacul împotriva membrilor F.L.O.S.Y., se spune în declarație, este 
o încercare a forțelor colonialiste de spargere a unității mișcării de eliberare 
națională din Arabia de sud în lupta pentru cucerirea unei adevărate indepen-, 
dențe.

In cadrul unei ședințe 
comune a Vecei Federale și Vecei 
pentru problemele economice ale 
Skupștinei Federale, Mika Șpiliak, pre
ședintele Vecei Executive Federale, a 
făcut o expunere asupra situației și 
tendințelor actuale din economie și a 
prezentat măsurile ce urmează să fie 
luate anul viitor. El a arătat că rezul
tatele aplicării reformei economice

sînt pozitive, relevînd în această di
recție stabilizarea monedei, creșterea 
rezervelor de devize etc. Șpiliak a 
menționat că producția a diferite tipuri 
de mărfuri s-a încetinit după libera
lizarea importurilor, dar anumite ra
muri continuă să înregistreze o creș
tere semnificativă a producției.

JJ

ning ton", tn laroul insulelor 
Hawai.

In fotografie : „Saturn—5" la 
start.

impresionantă
fost cauza directă a decesti- 
rilor.

„Dacă ținem seama de ro
lul foamei în agravarea mor
talității infantile, prin bolile 
pe care le produce, adică 
deshidratare, pneumonie și 
alte boli, ajungem la consta
tarea că lipsa de hrană cores-

punzătoare este de fapt cau
za totală sau parțială a 80 la 
sută din cazurile de decese 
înregistrate la copiii de pînă 
la un an".

Conform altor statistici, in
dicele mortalității în rîndurile 
copiilor pînă la 5 ani este în 
Brazilia de 112 la mie.

Anchetele sociale și medi
cale efectuate cu regularitate 
arată că mortalitatea infantilă 
cea mai ridicată este atinsă 
în zonele rurale semideșer- 
tice, foarte sărace în culturi 
alimentare și lipsite aproape 
în întregime de asistentă so
cială și medicală. O altă zonă 
a foamei o constituie „bidon- 
villes”-urile marilor aglomera
ții urbane. In cele 300 de 
„favelas" din Rio, care
mără peste un milion de lo
cuitori, majoritatea copiilor 
sînt subnutrifi.

nu-

Mircea RAFA

Recunoașterea R. D. Ger
mane de către guvernul francez a 
fost cerută de deputatul comunist 
Franțois Billoux, în cadrul dezbaterilor 
de politică externă din Adunarea Na
țională Franceză.

0 călătorie excepțio
nală, caro însumează aproape 
8 000 de kilometri, a fost reali
zată de Soghra Aliabadi, ziaristă 
iraniană. Aliabadi, în vîrstă de 56 
de ani, a parcurs pe jos în șase 
luni teritoriile Turciei, Bulgariei, 
Iugoslaviei, Austriei, R. F. a Ger
maniei, sosind la 9 noiembrie la 
Paris.

Un comunicat publicat 
miercuri seara la Atena do 
Ministerul de Interne al Greciei a 
anunțat că 34 de funcționari acuzați 
de „propagandă în favoarea unei gru
pări politice” au fost traduși în fața 
unei comisii de disciplină de către 
ministrul de interne al Greciei, gene
ralul Patakos, relatează A.F.P. Pe 
de altă parte se anunță că 39 de pre
fecți și funcționari au fost concediați.

Profesorii universitari din 
Uruguay au aderat la greva 
inițiată luni de cadrele di
dactice d'n ?co^de primare și medii, 
paralizînd astfel activitatea tuturor in
stituțiilor de învățămînt idin țară. Gre
va a fost declanșată în semn de protest 
contra politicii financiare a guvernului 
care a devalorizat moneda națională cu 
sută la sută față de dolar.

Banca Angliei a anunțat 
majorarea taxei de scont 
de la 6 la sută la 6,5 la sută, cel mai 
ridicat nivel înregistrat după 16 mar
tie. Această măsură a fost adoptată 
pentru a se susține lira sterlină, care 
este supusă în momentul de față unor 
puternice presiuni.
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