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Tn universul restrîns al ate
lierului școlii, ucenicul își con
sumă nevoia de idoli pastișîn- 
du-și maestrul, colegul, cărțile. 
Intrînd apoi in lunga și incerta 
meserie a artei, liber de orice 
tutelă didactică, tînărul talent 
începe să se caute, în sine și în 
afară. Cît timp nu își va între
zări propriul său drum în artă 
— și acest lucru poate dura 
uneori destul de mult — va îm
prumuta cu fervoare scopuri și 
mijloace estetice străine, din 
necesitatea acută de a se expri
ma și afirma, avind iluzia că 
se exprimă pe sine și se afirmă. 
Viciul încetează, sau ar trebui 
să înceteze o dată cu apariția 
primelor semne ale bărbăției 
creatoare : curajul de a fi tu 
însuți, de a-ți Infringe timidita
tea pentru a dobîndi încrederea 
în propriile forțe, de a-ți domi
na vanitatea pentru a te mul
țumi cu propriile resurse, cu un

Ritmica unei
construcții de

mari proporții

BLUMINGUL

„1300Ci

Tn incinta marelui com
plex de laminoare de la 
Hunedoara s-a deschis. în 
urmă cu un an, un vast 
șantier. Aici se înalță cel 
mai mare laminor din țară 
— blumingul de 1 300 mm. 
Proiectele consemnează că 
acest agregat, de dimen
siuni gigantice, va func
ționa aproape în exclusi
vitate automatizat, asigu- 
rîndu-se o înaltă produc
tivitate a muncii. Aici se 
vor prelucra cele mai mari 
lingouri de oțel, de cite 
10 pînă la 14 tone fieca
re. Eficiența economică 
principală a noului agre
gat constă in faptul că se 
asigură laminarea întregii 
cantități de oțel produs 
la Hunedoara. Aceasta va 
permite creșterea indicilor 
de utilizare a tuturor la- 
minoarelor din cadrul 
complexului și obținerea, 
pe această cale a unor im
portante cantități supli
mentare de țagle și pro
file laminate.

...Am fost pe șantierul 
noului laminor, recent, în 
tr-o dimineață cețoasă de 
noiembrie. Toți munci
torii, și, alături de ei, mai
ștrii și inginerii, se găseau 
la punctele de lucru. „La 
noi, ne spunea inginerul 
Viorel Doda, șefiei șantie
rului montaj-instalații 11, 
lucrul începe efectiv la o- 
rele 7 dimineața și se în
cheie atunci cînd întune
ricul face imposibilă mun
ca la înălțime".

Intr-adevăr, ritmul de 
lucru este la „înălțime". O 
febrilitate rodnică, nu por
nită din grabă sau super
ficialitate, ci izvorîtă din 
raționamentul tehnic și e- 
conomic al creșterii efi
cienței investiției, din pri
ceperea și spiritul de înal
tă disciplină, de inițiati
vă, caracteristice între
gului colectiv. Echipele 
montorilor Nicolae Năs- 
tase. Ion Răuț, Gheorghe 
Golcea așează la înălțimi

fermele de închidere a 
halelor cuptoarelor adinei 
ale laminorului și a sălii 
mașinilor. Jos, la 
zero", echipele 
lor Ion Ispas 
Pitea continuă 
rile și zidăria 
ră la cele 14 celule 
cuptoarelor adinei. Fiecare 
om se încadrează perfect 
in mecanismul echipelor 
șantierului. Se lucrează 
metodic, respectîndu-se ri
guros programele și grafi
cele de execuție.

Aceasta este explicația 
faptului că, într-un timp 
foarte scurt, blumingul 
1300 a început să se ri 
dice vertiginos. Colectivul 
întreg, ales cu grijă din 
elita constructorilor hune-

cota 
maiștri- 
fi Ion 
betonă- 

refracta- 
ale

Laurențiu V1SKI 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a 11-a)

Siisirtiii președintelui
Vecei Executive Federale 

a R. S. F. Iugoslavia

Perspective bune pentru
CIMENTUL DIN MEDGIDIA
• ADUNAREA ACTIVULUI DE PARTID 
MEDGIDIA • TELEGRAMA ADRESATĂ 
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

La Fabrica de ciment din Medgidia a a- 
vut loc recent o adunare a activului de partid 
în cadrul căreia au fost dezbătute documen
tele adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 
5—6 octombrie a. c. Participanții la adunare 
și-au exprimat deplina adeziune față de mă
surile preconizate de proiectul de Directive 
cu privire la perfecționarea conducerii și pla
nificării economiei naționale, au făcut în lu
mina acestor măsuri o serie de propuneri.

— Ca un element distinctiv al complexu
lui de măsuri cuprins în proiectul de Direc
tive —- a spus ing. Constantin Savidis, direc
torul fabricii -— se desprinde apropierea con
ducerii de producție, prin crearea centralelor

DE LA FABRICA DE CIMENT
C. C. AL P. C. R., TOVA-

industriale. Se vor înlătura astfel neajunsurile 
actualei forme de organizare și conducere a 
activității economice, practicile de centralism 
excesiv, care prin efectele lor s-au făcut re
simțite și în întreprinderea noastră. Prin mo
dul în care sînt definite atribuțiile viitoarelor 
centrale industriale și ale întreprinderilor se 
vor crea condiții pentru o mai bună funda
mentare și elaborare a planului, se va asi
gura mai multă mobilitate și operativitate în 
conducerea activității economice, se vor sti
mula inițiativa și răspunderea unităților.

(Continuare în pag. a III-a)

IMPLICAȚIILE 
SISTEMATIZĂRII SATELOR

LARGI ALE

Dezvoltarea intensă și mul
tilaterală a economiei naționa
le, ca urmare a industrializării 
tării și a cooperativizării agri
culturii, constituie rezultanta 
politicii consecvente a parti
dului nostru, în vederea atin
gerii obiectivelor fundamen
tale specifice orînduirii socia
liste — ridicarea neîncetată a 
nivelului de viață, atingerea 
unui grad tot mai înalt de ci
vilizație, asigurarea condiții
lor de satisfacere deplină a 
cerințelor crescînde ale între
gului popor. Dacă industriali
zarea constituie premisa ur
banizării unei țări, iar urbani
zarea — în concepția noastră 
— este expresia materializată 
a unui confort ridicat ce tre
buie să se manifeste în toate 
compartimentele procesului de

prof. arh. G. GUȘTI
vicepreședinte al C.S.C.A S.

viață a colectivității urbane, 
atunci este de la sine înțeles 
că — tot așa cum se desfă
șoară transformări profunde 
pe plan economic, social și 
structural în organismele ora
șelor noastre — este necesar 
să apară modificări calitative 
în structura și înfățișarea lo
calităților ce constituie mediul 
rural. Se impune, în acest 
sens, ca, prin măsuri și căi a- 
decvate, să se determine o re- 
modelare de așa natură a ac-
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de Camilian 
DEMETRESCU

afacerilor externe, Ion Dragan, 
secretar general al Consiliului de 
Miniștri, Vasile Șandru,adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

A fost de față lakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membrii ambasadei.

In drum spre București, preșe
dintele Vecei Executive Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, Mika Șpiliak, 
a fost însoțit de Aurel Mălnășan, 
ambasadorul României la Belgrad.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a în
tîmpinat cu căldură pe 
urîndu-le bun 
noastră.

Joi dimineața a sosit în Capitală 
președintele Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, Mika 
Șpiliak, împreună cu soția, care. Ia 
invitația președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România. Ion Gheorghe Maurer, și 
a soției sale, face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

La gara Băneasa, In întimpina- 
rea oaspeților au venit tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, cu soția, 
Janos Fazekaș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, cu soția, 
Alexandru Boabă, ministru] petro
lului, Emil Drăgănescu, ministrul 
energiei electrice, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului

cuvînt personalitatea. Dar vi
ciul se prelungește uneori mult 
dincolo de vîrsta uceniciei sau 
a primei tinereți. Incetînd a mai 
fi în acest caz un fenomen ex
plicabil sau scuzabil, el devine 
un delict de domeniul morali
tății. Un-artist matur (deci for
mat), în postură de om care 
pastișează este un non sens ; 
nu-și poate permite gestul
decît în glumă, exersîn-
du-și darul de mim în
tr-un joc de țocletate, dar cînd 
îl practică în serios și încă cu 
veleități de originalitate, devine 
de-a dreptul absurd și ridicol. 
Nimic nu e mai grav pentru 
un artist decît să abdice de la 
propria sa identitate, indiferent 
dacă e mare sau mai mică. Per
sonalitatea, oricît de modestă, 
e în primul rînd o chestiune de 
demnitate. A deveni tu însuți, 
chiar dacă e mai puțin specta
culos decît a fi confundat cu 
altul mai mare, are cel puțin 
un avantaj : li se taie criticilor 
posibilitatea de a-și etala eru
diția și, nemaiavînd cu cine să 
te compare, te lasă în pace... 
Lăsînd gluma, dacă le-am face 
cu toții criticilor o astfel de far
să, i-am puhe efectiv pe gînduri 
obligîndu-i să ne privească lu
crările mai răbdători ți, vrînd 
nevrînd, să renunțe la etiche
tele pe care cu atîta ingenui
tate și dezinvoltură ni le aplică 
uneori.

Dar mai întîi ar trebui să că
dem de acord ce înțelegem prin 
?iastișă în pictură și sculptură, 

n mod curent se consideră că 
dacă ai pus un calc peste cutare 
operă și ai copiat-o exact, ai 
comis un plagiat. Dar dacă nu 
pui calcul direct, ci inversezi 
cîteva detalii și copiezi doar 
schema interioară, se spune că 
te-ai lăsat „influențat" și încă 
în mod „creator" (dacă ai intro
dus în schemă puțină dezordine 
personală...). Așadar, conform a- 
cestei păreri, pastișa s-ar re-

oaspeți,
sosit în țara

Convorbiri la Consiliul de Miniștri
joi la amiază unoferit-

saloanele palatului Con- 
Miniștri, în

soția, au 
dejun în 
siliului de Miniștri, în onoarea 
președintelui Vecei Executive Fe
derale, Mika Șpiliak ți a soției 
sale.

Dejunul s-a desfășurat într-» 
atmosferă caldă, prietenească.

In cursul dimineții de joi, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a avut o între
vedere, la palatul Consiliului de 
Miniștri, cu președintele Vecei E- 
xecutive Federale a R.S.F. Iugo
slavia, Mika Șpiliak.

La convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej au participat Janos 
Fazekaș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
ekterne, Aurel Mălnășan, amba
sadorul României la Belgrad.

Din partea iugoslavă au fost 
prezenți ambasadorul lakșa Petrici, 
Nisim Konfino, șeful de cabinet 
al președintelui Vecei Executive 
Federale, și George Popovici, prim- 
secretar al ambasadei Iugoslaviei 
la București.

In timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare multilaterală într» 
cele două țări.

★
Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer și

tualelor localități rurale, încit 
să devină posibilă apropierea 
treptată a condițiilor de viață 
de la sate de cele ce sînt 
proprii orașelor.

O atare sarcină, preponde
rent politică, implic» aborda
rea și rezolvarea unui com
plex de probleme de uriașă 
amploare. Documentele Ple
narei din 5—6 octombrie 1967 
enunță particularitățile struc
turale ale rețelei noastre de 
sate — dispersarea populației 
rurale într-un considerabil 
număr de localități, în general 
mici și foarte mici, folosirea 
nerațională a teritoriului — 
care nu numai că nu sînt în 
concordanță cu cerințele ți 
posibilitățile actuale sau a ce
lor considerate în perspectivă, 
dar devin prohibitive pentru 
îmbunătățirea calitativă a ce
rințelor de viață ale acestor 
așezări.

în condițiile desăvîrșirii 
construcției socialismului în 
țara noastră, se creează pre
misele favorabile și mijloacele 
adecvate de înfăptuire a unei 
fundamentale remodelări a 
mediului rural. în primul 
rînd, însăși structura social- 
econdmică a satului nostru, 
factorul precumpănitor al con
ținutului acestui fenomen, ia 
— în procesul cooperativizării 
ți modernizării agriculturii — 
aspecte tot mai complexe șl 
mai înaintate. Marea gospo
dărie socialistă deține o pozi
ție dominantă, generînd o 
productivitate superioară a 
muncii sociale, prin formele 
noi de organizare a produc
ției și prin posibilitatea de 
care dispune de a folosi în 
mod rațional mijloace de 
muncă avansate. Pe lîngă ță
ranul cuprins în procesul de 
producție agricolă, în structu
ra populației satului trebuie

(Continuare în pag. a IV-a)

VIZITA LA F.M.U.A.B
In cursul după-amiezii de joi, 

președintele Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, Mika 
Șpiliak, a făcut o vizită la Fabrica 
de mașini-unelte și agregate Bucu
rești.

Oaspetele a fost însoțit de Va
sile Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Aurel Mălnă- 
șan, ambasadorul României la Bel
grad, lakșa Petrici, ambasadorul 
Iugoslaviei la București, precum și 
de alte persoane oficiale române și 
iugoslave.

La sosirea în uzină oaspetele a 
fost întîmpinat de Nicolae Con
stantin, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, și 
conducătorii uzinei. Directorul ge
neral, Aurel Bozgan, a făcut o 
scurtă prezentare a profilului în
treprinderii și activității ei econo
mice. Au fost vizitate apoi cîteva 
din sectoarele de producție.

înainte de plecare, președintei# 
Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia a semnat în cartea de 
onoare, apreciind în mod deosebit 
activitatea desfășurată de colecti
vul uzinei.

Conferințele organizațiilor

regionale de partid
• CRIȘANA • OLTENIA

(Continuare în pag. a III-a) (Agerpres)
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Pe banda de montaj general a Uzinei 
de autocamioane din Brașov

Foto : Gh. Vințilă
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o noua mină
în Valea Jiului

O mină nouă — Băibăteni — își va Înscrie numele pe harta 
Văii Jiului. Constructorii subterani au început săparea ga
leriei principale de transport, prin care se va face și legă
tura cu exploatarea minieră Lupeni. In noua arteră subte
rană, din care vor pomi alte „drumuri’ în adîncuri spre zo
nele și straturile de zăcămînt, va fi montată o linie electrică 
de înaltă tensiune, pentru electrificarea galeriei și mecani
zarea transportului de cărbune. Aceasta se execută în așa 
fel încît să constituie și un sistem eficient de aerisire natu
rală a minei. Folosirea procedeului amintit contribuie la 
micșorarea cheltuielilor de investiții și la scurtarea duratei 
de dare în exploatare a noii unități miniere.

(Agerpres)

Este dificil de a se de
pista, într-o singură investi
gare, cauzele care duc la 
creșterea exagerată a formu- 
laristicii. Ele sînt — așa 
cum realitățile o demons
trează — extrem de diverse. 
Fiindcă, în acest sector, al 
„evidențelor primare", 
dezvăluie mai pregnant, 
în altă parte, procedeele 
mentalitățile birocratice, 
depistarea cauzelor este
prim pas pentru prescrierea 
unor remedii adecvate.

Iată o astfel de situație 
încîlcită, greoaie, 
un stil de muncă 
care duce la 
țcriptelor. „Știți 
dată completăm 
umplem coloane 
care servesc forurilor noastre 
tutelare nu pentru nevoi 
stringente, ci doar așa, ca 
Să fie, pentru orice eventu
alitate. Este vorba de „situa
ția documentației" de pildă, 
pe care șantierul nostru o 
înaintează trimestrial la Di-

creată de 
anacronic, 
fetișizarea 
că nu o- 
formulare, 

de cifre.

recția generală de construc
ții și montaj. Se specifică 
fiecare obiectiv, cu date a- 
mănunțite, de ordin tehnic, 
financiar. In ce scop ? 
Nouă, la șantier situația nu 
ne folosește la nimic, întru- 
cît, dacă avem nevoie de 
aceste amănunte cercetăm 
dosarul lucrării. Ce se în
tâmplă la direcție nu știu. 
Știu doar că o dată pe tri
mestru vine în inspecție un 
inginer care „confruntă" 
datele noastre cu datele lui. 
Toată această operație care 
durează și două zile se com
pune din întrebări de acest 
gen : „Aici, văd că nu v-a 
venit documentația. De ce ?“ 
Urmează un motiv oare
care. „Aveți grijă. Urgen
tați 1“ sfătuiește „îndrumă
torul" și trece mai departe. 
La ce pot folosi asemenea 
indicații ?“

Cel care 
tov. Const, 
viciului de planificare de Ia 
întreprinderea 1 Construcții,

ne vorbește este 
Mareș, șeful ser-

București. îl completează 
Liviu Sebe, economist spe
cialist la Ministerul Finan
țelor :

„La direcția respectivă 
se întîmplă o altă ano
malie : situația trimisă de la 
întreprindere e copiată în 
mod inutil, pentru a alcătui 
un centralizator. Știți pen
tru ce ?“

Intr-adevăr, v-ați gîndit 
la ce folosesc asemenea date 
adunate cu eforturi, reco
piate și verificate ? Ca, e- 
ventual, să nu li se repro
șeze celor de la direcția ge
nerală că nu cunosc „situa
ția concretă de pe teren", 
întrebați fiind, la rîndul lor, 
de pildă : „care e situația 
documentației la obiectivul 
X, ei să poată răspunde 
prompt, consul tind pe mo
ment scriptele".

— Dar nu s-ar putea ca 
lucrurile să se petreacă mult 
mai simplu ? — ni se adre
sează unul dintre interlocu
tori. Funcționarul de la di-

recția generală care a fost 
întrebat să răspundă astfel: 
e o chestiune prea de amă
nunt, dar dacă vă e necesar 
s-o cunoașteți, așteptați 
cinci minute să mă informez 
la întreprinderea respectivă 
(sau : infomiați-vă dv. la 
următorul număr de tele
fon). Ar fi mai operativ, 
mai practic, mai rațional, 
căci s-ar scuti astfel mulți 
oameni de eforturi inutile, 
ocupați actualmente să în
tocmească, copiind de pe o 
hîrtie pe alta, tot felul de 
situații a căror utilitate e 
cu totul infimă față de efor
tul depus“.

In aceeași ordine de idei, 
dar sub un alt aspect, sînt 
edificatoare investigațiile 
întreprinse de o altă echipă 
de „raționalizatori" care a 
activat la „Electronica", 
sub îndrumarea Ministeru
lui Finanțelor (Ion Țîrlea, 
Vasile Cristescu, din Direc
ția evidenței și dărilor de 
seamă contabile). Astfel, în

secțiile productive, maiștrii 
— pe motiv că „au răspun
dere", țin „evidențe perso
nale" în ceea ce privește 
prezența oamenilor la lu
cru, mișcarea materialelor 
etc., cu toate că aceste da
te se înregistrează și în evi
dențele oficiale ale secției. 
De aici se nasc asemenea a- 
nomalii : deși, pentru pon
ta jul muncitorilor există un 
formular tipizat, pe caro 
trebuie să-l completeze pon- 
tatorul, maistrul își face un 
registru aparte.

Care sînt consecințele ne
gative ale acestor paralelis
me, create din motive „su
biective" ? Faptul că în
tocmirea scriptelor în cele 
mai multe cazuri în 
inutil răpește din timpul 
productiv al oamenilor. Cei 
de la aprovizionare, în loo 
să dirijeze efectiv materia-

Vasile NICOROVICI

(Continuare în pag. a Il-a)

★
Joi seara, Mika Șpiliak și soția, 

împreună cu Ion Gheorghe Maurer 
și soția au asistat la un spectacol 
la Opera Română. Au fost pre- 
zenți Janos Fazekaș cu soția, și al
te persoane oficiale. Baletul Operei 
a interpretat piesele „Petrușka" de 
Igor Stravinski, „Tricornul" de 
Manuel de Falia, și „Bolero" de 
Maurice Ravel. La sfîrșitul specta
colului, artiștilor le-au fost oferit» 
flori.

în
tronică al Uzinei chimice din Pitești
______ _ (Foto : M. Cioc)

laboratorul ae microscopie elec-
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Noi blocuri turn la Petroșeni 
Foto : M. Andreescu

Comorile naturii șl mo
numentele durate de mîna 
omului reprezintă zestrea 
primară, fundamentală a 
patrimoniului turistic. Din 
acest punct de vedere, se 
poate afirma că țara noas
tră întrunește neasemuite 
valențe, irezistibile îndem
nuri la drumeție. Ne-o do
vedesc, o dată în plus, scri
sorile de la sfîrșit de va
canță : „împreună cu so
ția am făcut un sejur de 15 
zile la Mamaia. Aceasta a 
fost călătoria nunții noas
tre de argint și nici n-am 
visat că va fi atît de fru
moasă". (Emil Herdeg, 
Kusnacht-Ziirich, Elveția), 
„în timpul concediului am 
parcurs 2 500 km., dornic 
să cuprind cît mal multe 
din frumusețile patriei 
noastre. Și am avut multe 
satisfacții !“ (ing. Remus 
Măerușan, Timișoara). „Mă 
gîndesc cu drag la zilele 
trecute, sînt bucuros și fe
ricit că am avut posibilita
tea să-mi petrec vacanța, 
cu soția și copiii, în Ro
mânia". A. Roland, R. F. a 
Germaniei). O asemenea 
manifestare a satisfacției 
prilejuite de cunoașterea a- 
cestor meleaguri este îm
bucurătoare, ea nu mai ne
cesită comentarii.

Valorile potențiale devin 
bunuri turistice de largă 
circulație în măsura în 
care obiectivele purtătoare 
de valoare sînt integrate 
unei rețele organizate. Dar 
în conceperea rețelei, unul 
din elementele esențiale 
este considerarea în per
manență a specificului „be
neficiarului", conștiința 
faptului că turistul nu este 
un călător oarecare, ci unul 
de un fel deosebit. Pornind 
la drum, turistul evadează 
din sfera cotidianului, el 
este în căutarea neobiș
nuitului, neprevăzutului. 
Surpriza, mînuită cu abi
litate, constituie una din 
marile atracții, prin puterea 
ei de șoc, savoarea și ur-

Scrisori
către

mele adinei pe care le lasă 
In memorie. „Surpriza pri
cinuită de mînăstirile Bu
covinei — mărturisește Ma
rie Lannoy, din Alențon, 
Franța — mi-a răsturnat 
tot programul de vacanță. 
Mi-am amînat cu o săptă- 
mînă plecarea la Paris, ca 
să le pot vizita pe îndelete".

Turistul are o psihologie 
aparte. El vrea să se rela
xeze, să găsească pretutin
deni confort, atenție, solici
tudine. De aceea, pe cît de 
tonice sînt surprizele plă
cute, pe atît de supărătoare 
sînt cele nedorite. „Ospita
litatea, bunăvoința față de 
vizitatorul care intră în ex
celentul muzeu etnografic 
sătesc din Lupșa, la bise
rica cu fresce din Criscior 
sau la cetățile dacice din 
munții Orăștiel — ne scrie 
Lucian Cursaru din Bucu
rești — sînt semne emo
ționante, distincte, că oa
meni pasionați, dăruiți, se 
află zi de zi la locul 
lor, vrednici de cinste. 
Cu atît mai tristă este a- 
mintirea pe care ne-a lă
sat-o refuzul președintelui 
sfatului popular din comu
na Avram Iancu de a ne 
da posibilitatea să vizităm 
vestita casă-muzeu de aici. 
Precizăm că, la ora cinci

după-amiază, custodele lip
sea, cheia era de negăsit, 
iar președintele sfatului 
popular nu putea fi urnit 
din restaurant". Este de la 
sine înțeles că o asemenea 
„primire" cu totul neaștep
tată, nu-i îndeamnă pe vizi
tatori să revină, nici să re
comande altora repetarea 
experienței.

Mereu în căutarea unor 
valori care să-i rețină a- 
tenția, turistul se caracteri
zează prlntr-o deosebită 
mobilitate, ceea ce îl deter
mină să fie grăbit, în per
manență. El pretinde să fie 
informat operativ și eficace. 
Iată ce ne scrie Ștefan Mîr- 
zac, din Probota — Iași, 
în această privință : „De un 
mare folos sînt hărțile tu
ristice ale orașului și îm
prejurimilor, raionului și 
regiunii, amplasate la ve
dere, în locuri de mare a- 
fluență, de preferință în 
centrul orașului sau la gară. 
Asemenea hărți utile gă
sești la Suceava, Vatra Dor- 
nei, Cîmpulung-Muscel, 
Turnu-Severin și în alte 
localități. Ar fi bine ca mij
loace de informare de acest 
fel să poată fi găsite In fie
care oraș". Trebuie avut în 
vedere faptul că, dacă pen
tru orice călător posibilita
tea de a Be informa este de

o mores I

mare Importantă, pentru un 
turist ea devine indispen
sabilă, mai ales în cazul 
cetățenilor străini. „Anun
țarea camping-urilor ar tre
bui să se facă cu mai multă 
precizie — arată dr. Ale
xandru Apostol din Bucu
rești. Pe înserat mi-a fost 
greu să găsesc, de pildă, 
campingul de la Timișoara ; 
cum să se descurce turiștii 
străini 7 Intr-o situație ase
mănătoare se găsesc ame
najările de la Tușnad-Băi 
și Turda".

Precizia Informației este 
hotărîtoare pentru cel ce se 
află, cu toată casa lui, pe 
drum, în special în zonele 
unde posibilitățile de co
municare sînt reduse. Si
tuații ca aceea semnalată 
într-una din scrisori, cînd la 
un motel încă nedat în fo
losință s-au prezentat tu
riști cărora li se indicase, 
prin notele de repartizare, 
că acolo vor avea asigura
tă găzduirea, sînt de-a 
dreptul paradoxale, ele do
vedind slaba cuprindere de 
către organizatori a unor 
realități locale. Cazuri ase
mănătoare ne sînt relatate 
și de către Lucian Cursaru: 
„Am solicitat telefonic Ofi
ciului O.N.T. locuri la ca
bana Scărișoara. Ni s-a 
spus că în noaptea solici-

Să vorbim despre... 
fumat. Era o vreme 
cînd noi, fumătorii, e- 
ram „fruncea" cum 
epune bănățeanul. Du
pă niște legi nescrise 
îi dominam pe nefu
mători. Ba chiar îi des
consideram. Nefumă
tori I... Hm I

Aprindeam trabucul 
și aruncam rotocoale 
de fum în nasul vînză- 
toarei de după tejghea

vere, pe pufăit. Dacă 
vedeam vreo mutră de 
copil mai antipatică a- 
prindeam un trabuc 
„Ardealul" și aruncam 
fum spre el. Copilul 
lăsa prăjitura pe jumă
tate neconsumată și 
fugea... Ce distracție 1

Mă incomoda pre
zența vreunui tip din 
compartimentul trenu
lui cu care călătoream, 
aprindeam țigară după

foi leton
de Nicuță TĂNASE

care ne clntărea o li
tră de halva ori mai 
știu eu ce. Îmi plăcea 
t-o văd, t-o aud 
find. Ce timpuri I

In țedințe — 
doamne prin cîte 
dințe am trecut — 
fumătorul, nu aveam 
probleme. Voiam să 
fumez un pogon de 
tutun tntr-o ședință, 
un pogon fumam. Cit 
de mult îmi plăcea 
să-l văd pe nefumător 
îngălbenindu-se la fa
ță, tușind. Rînjeam. In 
pauze, noi, fumătorii, 
ocupam și holurile. 
Dumnealor, nefumăto
rii, își petreceau pau
zele dintre ședințe pe 
acoperiș La ședințele 
în care știam că am să 
fiu criticat scoteam din 
panoplie cea mai încă
pătoare pipă... Ce vre
muri !

Ne asociam dțiva 
fumători, intram într-o 
cofetărie, comandam 
dte o cafea și pune-te,

tu-

și 
șe- 
eu,

țigară. Dacă nu-mi ie
șea pasența apelam la 
țigara de foi, la pipă...

Pe nefumători îi 
dușmăneam încă de la 
apariția tutunului. In 
orice împrejurare li în- 
tilneam, pe dumnealor 
nefumătorii, „îi ar
deam". Le azvîrleam 
fum în nas în holurile 
teatrelor, ale cinemato
grafelor. Intram după 
ei cu țigara aprinsă, în 
alimentare, în frizerii, 
în magazinele univer
sale. Nu-i scăpăm nici 
în lifturi... li sfidam; 
eram cinic ; eram im
pertinent. De nimeni 
nu-mi păsa...

Dar iată că de la o 
vreme s-a ridicat îm
potriva noastră tot na
tul. Peste tot au apă
rut avize •

— „Fumatul oprit".
— „In acest birou nu 

se fumează".
— „Fumați, vă inte

resează. Dar nu ne 
otrăviți pe noi".

— „Ne place aerul 
neviciat".

— „Fumează la d-ta 
acasă".

Medicul te averti
zează : „Fumătorule, o 
să te doară rău de tot 
pe dinăuntru" !. Chiar 
și copilul tău pe care 
l-ai crescut cu sudoa
rea frunții îți spune: 
„Tăticule, nu vrei să te 
duci să fumezi pe bal
con, ori la vecinul ăla, 
al nostru, care m-a bă
tut cînd eram mic P"

Nefumătorii au ocu
pat poziții serioase. 
Chiar și fabricantul de 
țigări te avertizează că 
produsele lui sînt can
cerigene. Sîntem încol
țiți I

Doamne, cîți duș
mani avem I Pînă fi 
copiii din fașă sînt îm
potriva noastră. Ce ne 
facem, tovarășe Mihai 
Popescu ? (Mihai Po
pescu este un coleg 
mai mare de-al meu 
în ale gazetăriei și mai 
ales în ale fumatului. 
Dumnealui a scris in 
numărul trecut al re
vistei „Contemporanul" 
un chenar care pe mi
ne, ca vechi dușman al 
nefumătorilor fi mai 
ales al celor care vor 
să respire aer curat, 
m-a uns pe inimă). 
Ce ne facem, nea Mi- 
șule ? li lăsăm pe ne
fumători să-și facă de 
cap ? Să nu-i mai otră
vim ? Ce vremuri t.

Ai un foc ? Hai să 
fumăm o țigară. Eu 
mi-am făcut o groapă 
de fumat. Ca la arie. 
Hai să fumăm împreu
nă o țigară. Și să în
drăznească vreun ne
fumător să ne deranje
ze ori să ne otrăveas
că, cum spui matale...

o plută mare ar fi un bun 
prilej de destindere pentru 
copii — consemnează A. 
Roland referitor la a- 
menajările de la Mamaia. 
La fiecare sută de metri ar 
fi necesar un spațiu îngră
dit și acoperit, unde părin
ții să-și poată lăsa fără fri
că copiii de un an-doi, a- 
tunci cînd vor să intre în 
apă. Crede cumva O.N.T. 
că familiile cu copii nu pre
zintă importanță ? Pentru 
copii și adolescenți trebuie 
mai multe posibilități de 
distracție".

Sugestii dovedind diver
sificarea cerințelor ne par
vin și din partea turiștilor 
de munte. „Acolo unde 
condițiile locale o permit 
— opinează unul dintre a- 
ceștia — lîngă cabană ar 
fi bine să se găsească un 
teren de volei, sau tenis, 
un bazin de înot, o pîrtie 
de ski. Asemenea amena
jări ar asigura un plus de 

atractivitate, ar putea du
ce la permanentizarea a- 
fluenței de turiști. Ele ar 
fi posibile, printre altele, 
la cabane cum sînt Valea 
Aurie (unde se și află, în 
vecinătate, un bazin de 
înot ce nu necesită decît 
mici retușări), la Gura 
Rîulul sau Poiana Neam
țului". Răspunzînd unor 
asemenea solicitări, lăr
gind sfera de atracție a 
obiectivelor, ar putea fi 
făcuți pași serioși în înlă
turarea caracterului sezo
nier pe care drumeția în 
anumite zone îl mai păs
trează.

Turistul se străduiește ca 
ziua să-i fie bogată în eve
nimente. El umblă să vi
ziteze locurile, vrea să va
dă cît mai multe. Masa lui 
principală este masa de 
seară. Pentru ca luarea 
prînzului să nu 
timp, organizarea 
lor de alimentație 
destinate turiștilor 
să țină, la rîndul 
ma de particularitățile a- 
cestui tip de consumatori. 
Ni se sugerează, de pildă, 
extinderea rețelei de res
taurante cu autoservire, 
ca si prezența mai susți
nută, în gări, a bufetelor 
și chioșcurilor. Se cer ex
perimentate, în acest 
meniu, formule noi, 
să înlesnească o bună 
podărire a timpului, 
asigure călătorilor o 
mentație substanțială, 
riată și de calitate.

Șirul domeniilor parti
culare în care analiza psi
hologiei specifice turistu
lui ca element functional, 
capătă pondere de condiție 
esențială a unei rezolvări 
mulțumitoare se mai poa
te, desigur, continua. Este 
în Interesul nemijlocit al 
organizatorilor, al foruri
lor locale ca și al specia
liștilor ce-șl desfășoară ac
tivitatea în acest sector să 
tragă învățămintele cuve
nite dintr-o asemenea ana
liză. Pe această cale, pu
terea de atracție a bogatu
lui patrimoniu turistic al 
tării va cunoaște o creș
tere neîntreruptă.

BLUMINGUL
„1300“
(Urmare din pag. I) rul Francisc Foltlcska — 

acest ingenios grafic. Pe 
un perete întreg, sub 
schița de ansamblu a la
minorului, o întreagă re
țea de linii paralele și 
încrucișate marchează 
„drumul" principalelor 
activități. O linie roșie 
indică drumul critic. Și 
mai poartă acest uriaș 
grafic o însemnare strict 
tehnică: „O zi este ega
lă cu 5 mm". Lucrul pare 
extrem de simplu. Dar, 
pentru a parcurge aceas
tă infimă distanță sau 
pentru a ciștiga, zilnic, pe 
grafic, măcar un avans 
de o zecime de milime 
tru, șantierul declan
șează oră de ori o mun
că intensă, își dirijează 
și concentrează eficient, 
mai eficient, întregul po
tențial material, tehnia 
și uman. „Pentru că, ne 
spune directorul gene
ral, o dată elaborat gra
ficul, respectarea terme
nelor înscrise in el con
stituie elementul esen
țial. Zi de zi, oră de oră 
chiar, trebuie asigurată 
o sincronizare perfectă 
a aprovizionării cu ce
rințele punctelor de lu
cru, folosirea cu randa
ment sporit a întregului 
parc de utilaje și meca
nisme și a forței de mun
că. Altfel intervin dere
glări, restanțe greu de 
recuperat, care în final 
pot anula avantajele 
drumului critic",

Pentru a nu se ajunge 
la asemenea surprize 
nedorite, conducerea în
treprinderii acționează 
cu energie și operativi- 
tate maximă. In fiecare 
luni dimineață, coman
damentul blumingului se 
întrunește pe șantier. 
Timp de cel mult trei 
sferturi de oră se co
mentează modul de în
deplinire a programului 
de lucru și se stabilesc 
sarcinile de bază pentru 
săptămîna in curs. Aces
te analize urmăresc să 
găsească noi modalități 
de reducere a duratei de 
execuție la fiecare lucra
re în parte, fără a im
pieta cu nimic calitatea 
lor. Conducerea între
prinderii depune serioa
se eforturi pentru ur
gentarea livrării con
strucțiilor metalice și u- 
tilajelor, intervine îm
preună cu conducerea 
Ministerului Industriei 
Metalurgice în scopul 
soluționării problemelor 
de bază ale șantierului. 
Merită pe deplin ca a- 
cest spirit de înaltă res
ponsabilitate să consti
tuie obiect de stu
diu pentru multe alte 
șantiere din regiune și 
din țară.

Cînd am părăsit șan
tierul, colectivul de con
structori mai parcursese 
pe „drumul critic" încă 
5 mm. Blumingul a mai 
urcat o treaptă pe scara 
marilor ritmuri. Aceasta 
datorită oamenilor de 
pe schelele hunedo- 
rene, hotărîți să con
firme angajamentul de a 
da în funcțiune, înainte 
de termen, acest impor
tant obiectiv al siderur
giei românești, în folo
sul întregii economii 
naționale.

doreni, a executat un 
volum uriaș de lucrări, 
înscriindu-le absolut pe 
toate, cu avansuri de 4 
pînă la 40 zile, în pre
vederile graficelor. Re- 
ferindu-se la obiectivele 
de bază, inginerul Gheor- 
ghe Grigoriță, șeful șan
tierului construcții II, 
ne-a relatat: „Incepînd 
de la prima excavație și 
pînă acum, ritmul de 
lucru s-a intensificat 
continuu. Zonele I, II și 
III sînt aproape termi
nate, la zona IV s-au 
executat aproape 30 la 
sută din lucrări și s-a 
atacat ultima zonă de 
lucrări. Pentru a men
ține un decalaj cores
punzător între partea de 
construcții și cea de mon
taj, lucrul a fost organi
zat în flux, lucrindu-se 
în trei schimburi, adică 
24 de ore pe zi".

Dar nu numai colecti
vul șantierului de con
strucții se menține în a- 
vans. Inginerul Viorel 
Doda ne-a demonstrat, 
pe bază de calcule com
parative, că „hala cup
toarelor adinei, a lami
norului și sala mașini 
lor au un avans de timp 
substanțial. Oamenii noș
tri, aproape în totalita
te specializați de-a lun
gul a peste 10 ani in con
strucția laminoarelor, a- 
plică procedee moderne 
de lucru. Zeci de tone 
de construcții metalice 
sînt asamblate la sol și 
apoi, prin metode inge
nioase, sînt așezate la 
locul lor. Avem citeva 
formații de montori și 
instalatori, ca cele con
duse de maiștrii Petre 
Mițu, Gheorghe Bocan, 
Andrei Peteanu și Iosif 
Varodi, care pur și sim
plu entuziasmează prin 
hărnicia și competența 
cu care execută fiecare 
operație".

Dacă, așa cum ne spu
nea tovarășul Cornel 
Covaliov, secretarul co
mitetului de partid al 
Întreprinderii de con 
strucții siderurgice Hu
nedoara, oamenii au a- 
sigurat hotărîtor succe
sele de pînă acum, me
rită consemnată și apre
ciată în aceeași măsură 
concepția științifică a 
specialiștilor hunedoreni 
asupra construcției aces
tui obiectiv. Ei au con
ceput execuția lami
norului după metoda 
drumului critic. Este pri
ma și cea mai mare și 
mai complexă lucrare e- 
xecutată la noi în țară 
după acest procedeu. In
ginerii Mircea Ciorap-
ciu, Mircea Bîrsan,
Alexandru Ciorogaru, 
Gheorghe Moldt și mulți 
alții au prelucrat și in
terpretat un volum uriaș 
de date tehnice și eco
nomice. Mașina electro 
nică de calcul de la com
binatul siderurgic a fost 
pusă și ea să lucreze. 
Din această îngemănare 
a competenței specialiș
tilor și a operativității 
electronice, a rezultat 
„drumul critic".

Am cercetat în biroul 
directorului general al 
întreprinderii — ingine

tată, cabana este ocupată de 
un grup de studenți. Cu 
mirare am aflat, mai pe 
urmă, că în noaptea res
pectivă nu dormiseră la ca
bană decît doi-trei speologl. 
In tratativele noastre tele
fonice, cazarea la cabana 
Meziad ne era oferită cu 
condiția să luăm acolo și 
masa de seară. Nu ne-am 
fi opus la o asemenea solu
ție (nu tocmai principială), 
dar am constatat, sosind la 
cabană, un fapt surprinză
tor : nu se dispune decît de 
un bufet aprovizionat foar
te sărăcăcios, astfel încît 
nici nu poate fi vorba să 
iei aici o masă. De ce la 
Oficiul O.N.T., acest lucru 
nu era cunoscut ?“. După 
cum se vede, una din sur
sele surprizelor neplăcute o 
constituie informarea ero
nată practicată uneori toc
mai de către cei meniți să 
îndrume și să lămurească.

Pe lîngă ghidare, infor
mării — sub forma el publi
citară — îi revine rolul de 
a atrage atenția, de a capta 
interesul, de a face cunos
cute valorile turistice ale 
țării pînă dincolo de hota
rele ei. Fără a exclude ne
prevăzutul și chiar pentru 
a-1 prilejui, turistul trebuie 
să știe de ce elemente esen
țiale va beneficia atunci 
cînd își alcătuiește progra
mul de vacanță. Deosebit 
de semnificativă este sesi
zarea unuia dintre călătorii 
străini care în vara acestui 
an ne-au vizitat litoralul : 
„Nămolul de la Tekirghiol 
are deosebite proprietăți 
curative ; totuși, această 
stațiune este foarte puțin 
cunoscută. Nici unul dintre 
cetățenii germani pe care 
i-am întrebat nu auzise 
despre ea. Dacă i s-ar face 
o publicitate corespunzătoa
re, prin prospecte medical- 
științifice, și nu numai tu
ristice, ar deveni o adevă
rată mină de aur pentru 
România". Asemenea rela
tări dovedesc că mai sînt 
necesare eforturi pentru 
valorificarea largă a poten
telor noastre turistice, pen
tru convertirea în centre de 
mare atracție a unor obiec
tive virtuale sau incomplet 
exploatate.

A călători înseamnă — 
în multe cazuri — a te de
plasa cu întreaga familie. 
Organizarea rețelei turistice 
trebuie să țină seama de a- 
cest fapt, șă, prevadă cu
prinderea unor vîrste șl sa
tisfacerea unor preferințe 
deosebit de variate. „Un 
turn pentru sărituri, măcar

ocupe 
unită ti- 
publică 
trebuie 

ei, sea-

ILVA"

Toamna în parc

(Foto : V. Polizache) reclamatii
• Nu știu cine a avut deloc inspirata idee de a crea 

un punct de parcare a autocamioanelor și autobasculantelor 
în plin centrul unui cartier nou, masiv populat (Tomis I) din 
orașul Constanța. în fiecare seară sînt aduse, pe acest teren, 
circa 60 de mașini de acest fel. E de prisos 
să mai vorbim despre vacarmul care se produce seara 
pînă fîrziu și dimineața în zori sub ferestrele noastre, 
ale locatarilor. în timp ce oamenii de știință depun 
eforturi să găsească mijloacele cele mai adecvate de 
combatere a zgomotelor care, după cum este bine știut, 
au efecte nocive asupra organismului omenesc, gospodarii 
acestui frumos oraș creează, cu bună știință, sub ferestrele 
noastre, o puternică și brutală sursă de zgomot. E puțină 
diferență de preocupări, nu ?

•sesizări

Garnituri de mobilă 
GALAXIA" si „

Orice încăpere, cameră de zi, cameră combinată sau ca
meră pentru tineret se poate mobila cu garniturile moderne 
produse de C.I.L.-Bacău. Linia modernă, furnirul de calitate, 
pelicula de lac, cu care sînt acoperite piesele, tapiseria în 
diferite modele și culori conferă mobilei realizate în combi
natul din Bacău un aspect elegant și plăcut. Garnitura com
plexă modulată „GALAXIA", realizată din materiale de ca
litate superioară, e compusă din 31 de piese, majoritatea cu 
funcțiuni de depozitare: noptiere, comode, bufete, bibKoteci- 
etajere, dulapuri. Fiecare grupă conține citeva variante este
tice de compartimentare, paturi de 1—2 persoane, masă ex
tensibilă, oglindă suspendată. Panourile „Galaxia" sînt făcute 
din PAL hidrofugat (tratat special împotriva apei), iar acce
soriile metalice sînt executate din aliaje și oțeluri speciale. 
Piesele garniturii „Galaxia" se vînd ambalate în carton on
dulat

C.l.L -Bacău mai produce și garnituri de mobilă „ILVA" 
compuse dintr-un dulap cu trei uși, un divan de colț cu 
ladă pentru așternut și noptieră, toaletă cu oglindă, masă 
pentru șase persoane. Construcția din PAL, furnirul de 'nur. 
precum și finisajul îngrijit dait acestei garnituri o înfățișare 
atrăgătoare.

do
care 
gos- 

să 
ali- 
va-

arh. Gh. SASARMAN

Formular istica
(Urmare din pag. I)

lele, să ia legătură cu fur
nizorii, întocmesc situații. 
Maiștrii, în loc să se pre
ocupe de procesul tehnolo
gic, de asistența tehnică, de 
calitate — țin tot felul de 
registre. Or, raționalizarea 
scriptelor, în aceste cazuri, 
trebuie însoțită, cum am 
mai spus, de o inițiere a 
cadrelor tehnice în dome
niul muncii administrative, 
de o temeinică organizare 
a întregii activități produc
tive.

O seamă de proliferări 
formularistice se produc din 
cauza defectuoasei meto
dologii în ceea ce pri
vește alcătuirea documen
tației, vehicularea ei de-a 
lungul circuitului infor
mațional. Ni se semna
lează, de pildă, în acest sens 
inconsecvența în alcătuirea 
unor instrucțiuni redactate 
pe plan central. Astfel, în 
vederea întocmirii formu
larelor de planificare a a- 
provizionărilor (pe formu
lare tipizate), e nevoie de 
completarea în prealabil

a unor „situații și for
mulare", absolut trebui
toare, dar despre care in
strucțiunile nu prevăd ni
mic. Și atunci, la fiecare 
întreprindere, aceste „si
tuații și formulare" au o 
altă structură, prevăzînd — 
ca în cazul „Electronicii", 
de pildă, înscrierea în 
paralel cu alte evidențe, 
și deci inutil — a unor 
date. La întreprinderea 1 
construcții se practică o- 
biceiul (greșit după pă
rerea tov. Liviu Sebe), 
de a se alcătui decadal pla
nurile de aprovizionare. Din 
cauza aprecierilor aproxi
mative făcute de cei de pe 
șantiere, planurile decadale 
suferă neîncetate „rectifi
cări". Așa că abia au ter
minat „o decadă", oamenii 
încep altă „decadă" nouă. 
Ceea ce înseamnă o perpe
tuă circulație de scripte, 
timp risipit în mod nera
țional.

Ni s-a arătat, de aseme
nea, la ce absurdități ad
ministrative se poate ajunge 
prin absolutizarea unor 
principii juste intr-un alt

domeniu. Contabilul șef 
Dumitru Pătru de la între
prinderea 1 construcții ne-a 
arătat cîte dificultăți îi cre
ează operațiile de rambur
sare a unor salarii neridica
te. Datorită fluctuației de 
muncitori, specifică șantiere
lor, asemenea operații sînt 
foarte numeroase. E vorba 
de obicei de sume mici, sub 
o sută de lei. înainte, ase
menea situații se rezolvau 
contabilicește extrem de 
simplu, incluzîndu-le și a- 
poi retrăgîndu-le, în cazul 
Crezentării solicitantului, de 

i buget Acum, deoarece 
cineva a descoperit niște 
neconcordanțe de ordin ju
ridic, fiecare din aceste su
me derizorii urmează un 
circuit foarte complicat la 
bancă, la poștă, apoi, la ex
pirarea termenului „se con
semnează" la C.E.C., pe 
bază de evidențe și borde- 
rouri, avize de plată etc., 
ca apoi după alte 12 luni, 
pe baza unor alte borde- 
rouri să fie vărsate la sec
țiunile financiare. în felul 
acesta, costul tuturor aces
tor operații depășește cu

mult suma pusă In discuție. 
Oare această complicație 
birocratică, scump plătită, 
servește mai bine principiul 
juridic („al neprescrierii sa
lariilor") In slujba căruia a 
fost creată ?

După cum se vede, ra
ționalizarea și simplificarea 
numai a uneia din treptele 
circuitului informațional — 
„documentația" — ridică 
multiple chestiuni, care cer 
cunoașterea nu numai a 
disciplinelor economice și a 
organizării modeme, dar și 
cunoștințe în privința „re
lațiilor umane", sau chiar de 
strictă specialitate (cum ar 
fi disciplinele juridice). De 
aceea activitatea unor ast
fel de colective de studiu, 
care se alcătuiesc, din pă
cate, în mod sporadic, In
tr-un loc sau altul, ar tre
bui continuată și aprofun
dată intr-un cadru siste
matic, permanent — pen
tru ca în urma raționalizăm» 
rilor și simplificărilor intro
duse, să fie eliberate e- 
nergii utilizabile, în mod 
mai eficient, în alte sectoa
re de lucru.

Ion MUSCALU
Aleea Crinului 1. cartierul Tomis I 
bloc B4, sc. C, ap. 51 — Constanța

• De la uzina chimică din Pitești pînă la rafinăria 
din vecinătate e distanță de un kilometru și ceva. Noi, 
salariații rafinăriei, parcurgem această distanță de două 
ori pe zi pe jos, prin noroaie de nedescris. De ce î 
Pentru că autobuzele au, la ora actuală, punct terminus 
uzina chimică j I.G.O. nu vrea, cu nici un preț, să 
prelungească traseul pînă la rafinărie. Cu toate că îmbu
nătățirea transportului în comun în oraș este una dintre 
sarcinile principale ale salariaților de la I.G.O., aceștia 
au rămas nepăsători la toate solicitările și demersurile 
noastre făcute în acest scop. Vă rugăm frumos, tovarăși 
de la I.G;O., facefi-vă datoria.

Un grup de salariafi 
ai rafinăriei Pitești

• O sesizare sosită recent la redacție semnala unele 
lipsuri din activitatea unor salariafi de la garajul ICRA- 
Bucureșfi. Scrisoarea a fost trimisă pentru cercetări Minis
terului Comerțului Interior, Acesta ne-a răspuns, zilele 
trecute, foarte scurt, că „nu se confirmă în totalitate 
punctele sesizate”. Așa o fi, însă îi rugăm pe tovarășii 
din minister, care au întocmit acest răspuns, să ne creadă 
că e foarte greu de ghicit care anume dintre problemele 
semnalate pe puncte se confirmă și care nu. Ne-ar fi 
interesat acest lucru cu atît mai mult cu cît majoritatea 
faptelor dezvăluite în sesizare au caracter penal. In con
tinuare, răspunsul ne informează că „s-au epuizat toate 
măsurile ce se puteau lua”. Care măsuri, ce fel de 
măsuri I Ghici-ghicitoarea mea. Cine o fi redactat acest 
răspuns oficial plin de enigme ? Că de semnat a fost 
semnat indescifrabil de șeful biroului de sesizări al 
ministerului,

• răspunsuri
• Pentru a tntîmpina anotimpul fri

guros bine pregătită, m-am hotărît 
să-mi comand o pereche de cisme. 
Niște anunțuri-reclamă m-au îndrumat 
către secția de încălțăminte din cadrul 
complexului de deservire Tulcea al 
cooperației meșteșugărești. Destul de 
amabil, responsabilul mi-a dat toate 
lămuririle necesare. Cînd a fost însă 
să-mi ia măsură, mi-a explicat că 
nu-mi poate face cișmele atîta cît do
ream eu de înalte, deoarece U.R.C.M. 
Dobrogea nu le-a trimis tarifele.

— „Ce facem, atunci I”, l-am în
trebat.

— „Ce să facem I Așteptăm tari
fele. Le-am cerut de mult”.

— „Dar cu grija pentru buna de
servire a cetățenilor cum rămîne I”

— „Nu știu. Să răspundă tovarășii 
de la U.R.C.M. Dobrogea'.,

Ioana PAVEL
comuna Valea Nucarilor, 
raionul Tulcea

• La multe dintre cererile și sesizările ce-l sînt adresate 
de cetățeni în legătură cu întreținerea imobilelor proprie
tate de stat, Sfatul popular al raionului 1 Mai răspunde 
stereotip : „Sesizarea e justă. N-avem fonduri”. Dar iată 
ce ni se relatează înfr-o sesizare — nu singura — pri
mită la redacție r Inspectorul Ion Cireș, de la spațiul 
locativ raional, care a ocupat, în mod abuziv, o locuință 
mult mai mare față de nevoile familiei sale, a făcut 
și el o cerere la sfat pentru reparații. Dar, pesemne, 
tocmai la el s-au terminat răspunsurile șapirografiate 
(„N-avem fonduri”), motiv pentru care I s-a aprobat de 
îndată, alocîndu-se fondurile necesare, executarea de 
reparații, amenajări și paraamenajări speciale la imobilul 
din str. Sf. Vasile Tei 77, ocupat în exclusivitate de familia 
domniei sale. Cheltuielile făcute au depășit cu mult pre
vederile legale. Comitetul raional de partid 1 Mai, căruia 
I s-au adus la cunoștință aceste fapte, ne-a răspuns că 
s-a hotărît anularea ordinului de repartizare dat inspec
torului abuziv pentru acest imobil și atribuirea unul spațiu 
mai restrîns. Organele de anchetă penală cercetează 
împrejurările în caro s-a săvîrșit acest abuz, pentru a 
identifica și pe ceilalți vinovați. După caro urmează 
sancțiunile.

• Să cumperi un stilou șl să fii obligat să lei șl o 
sticluță cu cerneală, să ceri salam șl să fi se ofere și 
muștar — parcă mai merge. Dar să cumperi halva șl 
să fii obligat să iei și brînză topită, asta nu mai a normal. 
Și, totuși, la noi, la Murgeni, așa se întîmplă. La magazi
nul alimentar din comună nu fi se vinde o bucată do 
salam dacă nu iei și o cantitate de untură. Asta, cu toate 
că-i explici vînzăforului că ai acasă untură berechet, din 
care-ți ajunge să-i dai șl lui, dacă-i trebuie I Condiționat 
se vinde întotdeauna la noi și peștele. Nu fi se dă nici 
măcar un solz de pește dacă nu cumperi și altceva, 
care de cele mai multe ori nu-fi trebuie. Interesantă 
metodă de a face comerț. Sugerăm U.R.C.C.-Bîrlad să-i 
atragă atenția vînzăforului respectiv : Nu mai poți rămîne 
în magazin dacă nu te lecuiești radical do astfel do 
practici necomerciale.

Hristachi DEDIU
comuna Murgeni, raionul Bîrlad
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Un înalt simț de răspundere 
partinică, o cunoaștere aprofunda
tă a problemelor, maturitate poli
tică în abordarea acestora — iată 
caracteristica esențială a lucrărilor 
conferinței organizației regionale 
de partid Crișana care a avut loc 
în ziua de 12 noiembrie a.c. Ală
turi de delegații organizațiilor de 
partid din regiune, la conferință au 
participat numeroși invitați. Au 
luat parte, de asemenea, tov. 
Gheorghe Moldovan, prim adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
și alți activiști ai Comitetului 
Central.

Exprimînd adeziunea deplină la 
importantele documente supuse 
dezbaterii — Proiectul de Direc
tive al C.C. al P.C.R. cu privire la 
perfecționarea conducerii și plani
ficării economiei naționale și Pro
iectul principiilor de bază cu pri
vire la îmbunătățirea organizării 
administrativ-teritoriale a Româ
niei și sistematizarea localităților 
rurale — conferința a'subliniat op
timismul și încrederea nemărgini
tă a tuturor oamenilor muncii, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, care trăiesc și 
muncesc înfrățiți în acest străvechi 
colț al țării românești, față de po
litica internă și externă a parti
dului nostru, hotărîrea fermă de a 
înfăptui neabătut linia partidului, 
de a-și aduce din plin contribuția 
la continua înflorire a României 
socialiste.

Măsurile preconizate în docu
mentele plenarei — a arătat în 
cuvîntul său tov. Teodor Haș, 
membru al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al comitetului regional 
de partid — sînt o expresie a 
preocupărilor generale ale partidu
lui nostru de perfecționare a tu
turor laturilor vieții sociale, sînt o 
continuare a măsurilor luate după 
Congresul al IX-lea în diverse do
menii de activitate. Proiectul de 
Directive cu privire la perfecțio
narea conducerii și planificării 
economiei naționale se impune ca 
un document de mare valoare, a- 
nalitic și realist, pătruns de un a- 
dînc spirit novator. Poziția princi
pială și ținuta teoretică, preocu
parea permanentă de a pune pe 
primul plan efectele practice ale 
măsurilor preconizate , exprimă 
înalta responsabilitate a partidului 
nostru pentru destinele țării, con
cepția de largă perspectivă care 
caracterizează politica noastră eco
nomică. Tovarășul Teodor Haș a 
vorbit apoi pe larg despre acele 
prevederi ale proiectului de direc
tive care urmăresc să asigure întă
rirea rolului planificării, a centra
lismului democratic, a principiului 
conducerii colective, a tuturor ace
lor forme și metode care și-au de
monstrat practic viabilitatea.

Subliniind însemnătatea măsuri
lor preconizate de Proiectul de di
rective în aceste probleme, nume
roși participant! la dezbateri au 
demonstrat oportunitatea și efi
ciența lor prin exemple concrete 
din sectoarele unde activează.

Așa cum se precizează în proiec
tul de directive — au spus în cu
vîntul lor tov. Constantin Ștefă- 
noiu, directorul Uzinei de alumină 
din Oradea și Ștefan Szănto, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Oradea — acor
darea de atribuții mai largi între
prinderilor în organizarea și diri
jarea activității lor în realizarea 
sarcinilor ce le revin din planul de 
stat reprezintă o cerință primor
dială a perfecționării conducerii și 
planificării economiei. Aceasta va 
mări inițiativa și răspunderea ca
drelor tehnice și economice în re
zolvarea problemelor esențiale ale 
activității productive.

Exprimîndu-și convingerea fer
mă că aplicarea măsurilor preco
nizate va crea condiții pentru 
creșterea eficienței activității de 
producție, pentru dezvoltarea în- 
tr-un ritm mai accelerat a între
gii economii naționale, tovarășul 
Gheorghe Ardelean, secretar al 
comitetului regional de partid, a 
arătat că această convingere o dau 
și rezultatele obținute de cele 71 
de întreprinderi care experimen
tează unele măsuri de îmbunătă
țire a planificării, finanțării, cre
ditării și conducerii.: Deși experi
mentarea a început de abia la 1 
iulie a.c., putem afirma cu certitu
dine — a spus vorbitorul — că a- 
plicarea acestor măsuri a avut o 
influență deosebit de bună asupra 
realizării indicatorilor economici.

Argumentîndu-și aprecierea că 
organizarea industriei pe trei ve
rigi — centrala industrială, între
prinderea și ministerul economic 
— corespunde unor necesități reale, 
actuale, oferind condiții pentru va
lorificarea mai intensă a avantaje
lor coordonării unitare și concen
trării raționale a producției, tov. 
Eugen Szakâcs, directorul fabricii 
„Viitorul", a spus : Noi aparținem, 
la ora actuală, Ministerului Indus
triei Ușoare pentru că producem 
bunuri de consum — jucării din 
mase plastice ; împreună cu noi. 
încă 5 întreprinderi produc bunuri 
din materiale plastice și aparțin mi
nisterului nostru. în același timp 
sînt și alte întreprinderi care fa
brică produse din mase plastice, 
dar care aparțin Ministerului In
dustriei Chimice. în asemenea 
condiții, atunci cînd e vorba de 
repartizarea materiei prime, e de 
înțeles ce condiții avem noi — cei 
de la M.I.U. — și ce condiții au cei 
ce aparțin de M.I.Ch.

în economia modernă, caracteri
zată printr-un înalt grad de spe

CRIȘANA OLTENIA
cializare a producției, prin diver
sificarea fără precedent a legătu
rilor de cooperare între întreprin
deri și ramuri, capătă o mare im
portanță planificarea și realizarea 
judicioasă a cooperărilor. Abor- 
dînd această temă, tov. Constantin 
Ionescu, directorul uzinelor „în
frățirea", a spus : Desigur, crearea 
centralelor industriale, care vor 
avea printre altele sarcina de a or
ganiza cooperarea, va aduce îm
bunătățiri substanțiale și în acest 
domeniu.

După ce a prezentat unele ano
malii ale actualului sistem de fi
nanțare și creditare a producției 
industriale și a investițiilor, tov. 
Teodor Olaru, directorul Bănc;i 
regionale de investiții, a arătat că 
efectuarea finanțării și creditării 
producției și investițiilor de către 
unități bancare specializate pe pro
bleme de industrie și comerț, agri
cultură, comerț exterior creează 
posibilități largi de folosire a pîr- 
ghiilor sistemului financiar și de 
credit pentru utilizarea cu multă 
chibzuință a mijloacelor materiale 
și bănești

Exprimîndu-și părerea că măsu
rile preconizate în proiectul de 
directive cu privire la politica de 
prețuri corespund cerințelor dezvol
tării economiei naționale, tov. 
Dumitru Păulescu, secretar al co
mitetului regional, a vorbit despre 
neajunsurile determinate de defec
țiunile sistemului actual de prețuri.

Tovarășa Irina Koncz, munci
toare la Fabrica de confecții Ora
dea, s-a referit în cuvîntul său la 
hotărîrea plenarei privind îmbu
nătățirea sistemului de salarizare. 
Așa este just, a arătat vorbitoarea, 
ca mărimea veniturilor salariați- 
lor să corespundă cantității, cali
tății și importanței sociale a mun
cii depuse de fiecare.

Pornind de la sublinierea din 
Proiectul de Directive că agricul
tura, ca ramură de bază a econo
miei, trebuie să aibă un rol tot 
mai important în realizarea pro
gresului general al țării, tovarășii 
Gheorghe Goina. președintele Co
operativei agricole de producție 
din comuna Sîntana, și Dionisie 
Benko, directorul întreprinderii a- 
gricole de stat Oradea, au vorbit 
despre măsurile adoptate de partid 
după Congresul al IX-lea pentru 
perfecționarea conducerii și plani
ficării agriculturii și creșterea 
continuă a producției agricole. îm
bunătățirea substanțială a activi
tății economice a fiecărei unități.

Tovarășii Traian Girba, preșe
dintele comitetului executiv al 
sfatului popular regional, Zoltan 
Cheșuț, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
comunei Diosig, Alexandru San- 
dulache, rector ai Institutului Pe
dagogic Oradea, au demonstrat cu 
numeroase fapte utilitatea și opor
tunitatea măsurilor de îmbunătă
țire a organizării teritorial-admi-

„Conferința organizației regionale de partid Crișana, dezbătînd 
cu deosebit interes documentele plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 
octombrie a.c., își exprimă adeziunea deplină față de aceste docu
mente. dînd o înaltă apreciere măsurilor realiste, pătrunse de un 
adînc spirit novator, menite să contribuie la ridicarea României 
socialiste pe noi culmi ale progresului și civilizației.

Militînd cu consecvență pentru traducerea în viață a hotărîri- 
lor Congresului al IX-lea al partidului, organele și organizațiile de 
partid, oamenii muncii din regiunea noastră — alături de întregul 
popor — întîmpină Conferința Națională a partidului cu însem
nate realizării Pe cele 10 luni ale anului 1967, planul producției 
globale industriale a fost îndeplinit în proporție de 102,7 la sută, 
dîndu-se peste plan beneficii în valoare de peste 83 milioane de lei.

Conferința organizației regionale de partid Crișana dă o înaltă 
apreciere politicii externe a partidului și statului nostru — poli
tică realistă și consecventă, militantă și constructivă, pătrunsă de 
un adînc spirit de responsabilitate pentru cauza socialismului și 
progresului social în lume. Conferința aprobă întrutotul politica 
externă a partidului și statului nostru deoarece ea corespunde pe 
deplin intereselor fundamentale ale poporului român, salvgardării 
păcii și securității internaționale, contribuie la creșterea prestigiu
lui României socialiste pe arena mondială.

Participanții la conferință asigură Comitetul Central, pe dum
neavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii — 
români, maghiari, germani și de alte naționalități — strîns uniți 
în jurul partidului, vor depune toate eforturile pentru traducerea 
neabătută în viață a obiectivelor Congresului al IX-lea al, P.C.R., 
a hotărîrilcr ce vor fi adoptate de Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român, contribuind astfel la înflorirea și întărirea 
continuă a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România".

Exprimînd aprobarea unanimă 
și atașamentul profund al comu
niștilor, al tuturor oamenilor mun
cii din regiune față de politica in
ternă și externă a partidului, con
ferința a ilustrat entuziasmul și 
puternicul avînt creator CU care 
locuitorii acestei regiuni, laolaltă 
cu întregul popor, muncesc, sub

CIMENTUL DIN MEDGIDIA
(Urmare din pag. I)

în cuvîntul său tov. Costică Mărcu- 
lescu, inginer-șef adjunct al fabricii, 
s-a referit la unele probleme legate 
de aprovizionarea tehnico-materială. 
„Sînt anumite materiale „cu tradiție", 
cum le spunem noi — arăta vorbito
rul — pe care le primim direct de la 
furnizor. Totuși există unii interme
diari care fac doar oficiul de înregis
trare a acestora. Este cazul Direcției de 
aprovizionare și desfacere din ministe
rul nostru. Pare paradoxal, dar numai 
pentru faptul că le înregistrea
ză această direcție încasează a- 

nistrative a țării și de sistematizare 
a satelor. Considerăm — au arătat 
vorbitorii — că este just așa cum 
se propune de a se stabili ca cele 
trei unități administrative funda
mentale să fie județul, orașul și 
comuna, deoarece în felul acesta 
se vor putea valorifica mult mai 
bine resursele naturale și de mun
că, se vor dezvolta în mod armo
nios toate localitățile, se vor apro
pia treptat condițiile de viață de 
la sat de cele din mediul urban.

Modul în care partidul nostru 
abordează problemele fundamen
tale ale dezvoltării economiei, ale 
întregii vieți sociale — au arătat 
în cuvîntul lor numeroși partici- 
panți la conferință între care tov. 
Ludovic Fazekas, secretar al co
mitetului regional de partid, loan 
Iațcov, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular raio
nal Salonta, Dumitru Bordea, prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid Ineu — sînt în strînsă le
gătură cu trăsăturile fundamen
tale ale politicii externe a țării 
noastre. Adînca responsabilitate cu 
care partidul tratează toate pro
blemele vieții contemporane — au 
arătat vorbitorii — face ca fiecare 
act de politică internă sau ex
ternă să răspundă aspirațiilor și 
intereselor fundamentale imediate 
și de perspectivă ale poporului. De 
aceea, politica internă și externă 
a partidului se bucură de apro
barea deplină a întregului nostru 
popor.

Problemele tot mai complexe, 
care se pun în fața țării noastre în 
etapa actuală — a spus în cuvîn
tul rostit la încheierea dezbateri
lor tovarășul Teodor Haș — spo
resc și mai mult răspunderea 
partidului comunist, rolul său con
ducător în toate domeniile de ac
tivitate economică, politică și so- 
cial-culturală. Totodată, acestea fac 
necesară ridicarea nivelului muncii 
de partid, al competenței în rezol
varea sarcinilor. Va trebui ca, în 
continuare — însușindu-și 'spiritul 
acestor documente — organele și 
organizațiile de partid din regiune 
să antreneze pe toți oamenii mun
cii de la orașe și sate la realizarea 
în cele mai bune condiții a sarci
nilor în industrie, agricultură și în 
celelalte domenii de activitate, sâ 
fie pregătite temeinic condițiile 
producției anului viitor, pentru a 
întîmpină Conferința Națională cu 
importante succese în muncă

După încheierea dezbaterilor, 
conferința a ales, conform norme
lor de reprezentare stabilite de 
Plenara Comitetului Central, 47 de 
delegați la Conferința Națională a 
partidului. Participanții la confe
rință au adoptat.apoi, în unanimita
te, într-o atmosferă de un deosebit 
entuziasm, o scrisoare adresată 
COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. între altele, în scri
soare se spune : 

conducerea înțeleaptă a partidului, 
pentru înfăptuirea cu succes a mă
reței opere de desăvîrșire a con
strucției socialiste, pentru prospe
ritatea națiunii române.

Ion CUMPANASU 
Ion PITICU

nual milioane de lei de la fabrici, 
grevîndu-le prețul de cost. Nu mai gă
sesc de loc rațională menținerea unei 
asemenea verigi intermediare, cu atît 
mai mult cu cît centrala industrială va 
îndeplini principalele sarcini în dome
niul aprovizionării tehnico-materiale a 
întreprinderilor".

Alți vorbitori s-au referit la nece
sitatea îmbunătățirii relațiilor econo
mice dintre întreprinderi.

— Părerea mea este că a venit 
timpul să se elaboreze o nouă re
glementare privind încheierea con
tractelor economice — a spus tov. 
Petre Bulamace, contabilul șef al în- 

în sala Teatrului Național din 
Craiova s-au desfășurat duminică 
dimineața lucrările conferinței or
ganizației regionale de partid Olte
nia. Au participat 562 de delegați 
și 60 de invitați, activiști de partid, 
conducători ai unor instituții și în
treprinderi, organizații obștești, ca
dre cu munci de răspundere în a- 
paratul de stat, muncitori, ingineri, 
tehnicieni, țărani cooperatori, ca
dre didactice din învățămîntul me
diu Și superior, oameni de știință 
și cUltură etc. De asemenea, a par
ticipat tovarășul Mihail Florescu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C, al P C.R., alți activiști 
ai Comitetului Central.

Luînd cuvîntul la primul punct 
al ordinii de zi, tovarășul Gheor
ghe Petrescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional al P.C.R Oltenia, a 
vorbit despre caracterul științific 
și realist al politicii partidului nos
tru, reflectat și în complexul de 
măsuri de o excepțională valoare 
pentru dezvoltarea social-economi- 
că a țării noastre, stabilite la re
centa plenară a Comitetului Cen
tral al partidului. Ansamblul de 
măsuri preconizate de partid ex
primă, în mod integral, interese
le fundamentale ale națiunii româ
ne, urmăresc necontenit perfecțio
narea activității pe tărîm economi': 
și administrativ, a structurii și a 
formelor organizatorice care cores
pund cerințelor actuale ale etapei 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste. După ce a făcut 
o succintă analiză a principa
lelor măsuri cuprinse în documen
tele Plenarei din octombrie a C.C. 
al P.C.R., subliniind conținutul și ur
mările pe care le vor avea asupra 
dezvoltării multilaterale a țării, a 
creșterii continue a economiei na
ționale, asupra dezvoltării armoni
oase a întregului teritoriu al pa
triei, a ridicării nivelului de civili
zație și de trai al locuitorilor ță
rii, tovarășul Gheorghe Petrescu a 
vorbit despre larga acțiune de dez
batere și explicare a acestor docu
mente, desfășurată în regiunea Ol
tenia. Adunările care au avut loc 
s-au desfășurat la un nivel ridicat, 
însuflețirea cu care comuniștii, co
lectivele de muncă din toate do
meniile de activitate — a spus 
vorbitorul — au dezbătut documen
tele plenarei demonstrează că oa
menii muncii văd în hotărîrile 
recentei plenare a C.C al P C R. un 
nou și elocvent exemplu de identi
ficare a politicii partidului cu as
pirațiile și interesele vitale ale po
porului român.

Au urmat apoi dezbaterile. Tova
rășul Dumitru Secu, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Turnu Severin, a vorbit despre in
teresul cu care oamenii muncii, 
locuitorii orașului au primit 
recentele documente ale partidului, 
fapt vădit în dezbaterile ce au avut 
lpc pe marginea lor în principalele 
unități industriale. în ședințele lăr
gite ale sfaturilor populare, ale 
activului de partid, U.T.C. sau sin
dicat. Apoi, vorbitorul a făcut unele 
propuneri cu privire la planificarea 
producției, aprovizionarea ritmică 
și la timp a întreprinderilor, 
inginerul Alexandru Heinrich, di
rectorul general al Uzinelor „Elee- 
troputere" Craiova, după ce a fă
cut unele propuneri' privind struc
tura centralelor economice, s-a re
ferit la anumite aspecte ale expe
rimentării în această uzină a unor 
măsuri de îmbunătățire a planifi
cării, finanțării, creditării și con
ducerii întreprinderilor de întărire 
a cointeresării și răspunderii ma
teriale; vorbitorul a subliniat ne
cesitatea menținerii indicatorului 
producție marfă vîndută și înca
sată, ca indicator de fundamentare 
care și-a dovedit eficiența în ac
tivitatea economică. Ing. Nico- 
lae Sperdea, directorul C.I.L. 
Tg. Jiu, ing. Nicolae Daud, directo
rul general al Combinatului chimic 
Craiova, Alexandru Ciorăscu, di
rector la schela de extracție Ți- 
cleni, ing. Cornel Bătăcui, director 
generai la întreprinderea minieră 
Motru, Ion Stănculete, secretarul 
Comitetului de partid din uzinele 
Sadu, după ce au relatat adeziunea 
deplină a colectivelor acestor între
prinderi față de proiectul de Direc
tive — document de importanță 
vitală pentru progresul societății 
noastre — s-au oprit asupra măsu
rilor care vizează apropierea con
ducerii de întreprinderi, făcînd li
nele sugestii și propuneri cu pri
vire la profilul viitoarelor centrale 
industriale, la planificarea investi- 

treprinderii. Cred că un accent prin
cipal ar trebui să se pună pe preci
zarea cît mai riguroasă a răspunde
rii materiale a furnizorilor care în
calcă obligațiile contractuale. în a- 
ceastă ordine de idei consider că și 
cuantumul actual de penalități ar tre
bui să £ie revizuit

Propuneri interesante au făcut și 
maistrul Marin Nicolae, tehnicianul 
Teodor Busuioc, inginerul șef meca
nic Vasile Șerban și alții.

Colectivul Fabricii de ciment din 
Medgidia a trimis o telegramă Comi
tetului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune < 

țiilor etc. „Complexitatea construc
ției socialiste, solicitarea întregului 
potențial uman și material al țării 
— a spus în cuvîntul său tov. 
Gheorghe Paloș, președintele Sfatu
lui popular al regiunii Oltenia — 
impun perfecționarea continuă a or
ganizării aparatului de stat și a 
metodelor sale de muncă, sporirea 
rolului și competenței unităților ad
ministrative teritoriale, apropierea 
conducerii centrale de organele lo
cale. Bazîndu-se pe numeroase e- 
xemple din activitatea de pînă acum 
a administrației locale din regiunea 
Oltenia, înfățișînd neajunsurile 
existenței verigilor intermediare, 
vorbitorul a demonstrat justețea 
principiilor noii organizări terito- 
rial-administrative a țării noastre, 
caracterul lor științific, realist, ur
mările favorabile pe care le vor a- 
vea asupra dezvoltării orașelor și 
satelor noastre, asupra eficientei 
muncii pe acest tărîm, mai buna 
gospodărire a orașelor și comunelor, 
la ridicarea gradului de civilizație 
al tuturor localităților, la satisface
rea operativă a cerințelor cetățe
nești.

Faptele, datele și cifrele grăitoa
re pe care tovarășul Ion Cimpoieru, 
președintele Sfatului popular co
munal Moțăței, raionul Calafat, 
le-a prezentat în cuvîntul său au 
dovedit că numai existența unor 
comune mari poate asigura dezvol
tarea producției agricole, creșterea 
nivelului de trai, a creării unor 
condiții moderne de viață în lu
mea satelor. împărtășind experi
ența obținută de locuitorii acestei 
comune cu 10 000 de suflete, vor
bitorul a arătat creșterea produc
ției în cele trei C.A.P. și în cele trei 
mari ferme de stat din acea locali
tate, necontenita sporire a venitu
rilor locuitorilor, asigurarea unor 
condiții de deservire, construirea 
unor așezăminte social-culturale.

Despre repercusiunile favorabile 
pe care, le va avea noua împărțire 
administrativ-teritorială asupra în- 
vățămîntultii nostru elementar și 
mediu, asupra dezvoltării bazei sale 
materiale prin posibilitatea con
struirii unor școli puternice, bine 
utilate, moderne cît și a creșterii 
sale calitative a vorbit profesoara 
Sabina Baiu, directoarea Liceului 
nr. 3 din orașul Turnu-Severin.

Evidențiind eforturile pe care 
constructorii hidrocentralei de 
la Porțile de Fier le-au depus 
pentru creșterea continuă a efi
cienței activității lor, inginerul Ni
colae Mănescu, directorul gene
ral al grupului de șantiere con
strucții și instalații „Porțile de 
fier", s-a oprit asupra modului in 
care proiectul de Directive ale C C 
al P.C.R. corespunde integral cău
tărilor creatoare, dorinței cadrelor 
de conducere, tuturor oamenilor 
muncii pentru perfecționarea acti- 
vității lor. Pornind de la experien
ța de pînă acum a grupului de șan
tiere, vorbitorul a arătat cîteva din 
consecințele pozitive pe care le va 
avea aplicarea măsurilor preconi
zate asupra desfășurării muncii. 
Tovarășul Ion Zâvăleanu, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Craiova, s-a oprit asupra 
problemei promovării principiului 
conducerii muncii colective în 
toate domeniile de activitate și a- 
supra folosirii și formării cadrelor 
necesare industriei. Inginerul Pe
tre Baniță, directorul stațiunii ex
perimentale Bechet, s-a referit la

„Delegații la conferința organizației regionale de partid Oltenia, 
în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii din regiune, 
exprimă adeziunea lor deplină față de măsurile cuprinse în docu
mentele adoptate de Plenara C.C. a] P.C.R. din 5—6 octombrie a.c., 
care deschid noi perspective de dezvoltare a economiei naționale, 
de înflorire a României socialiste.

Expresie a gindirii științifice, novatoare a partidului nostru, 
a concepției de largă perspectivă a cercetării aprofundate a reali
tăților naționale, a caracterului creator în soluțiile preconizate, 
documentele plenarei constituie un nou și elocvent exemplu de 
identificare a politicii partidului cu aspirațiile și interesele vitale 
ale poporului în marea operă de desăvîrșire a construcției socia
lismului în țara roastră.

Convinși pe deplin de justețea măsurilor cuprinse în documente, 
cît și de faptul că aplicarea lor în viață va duce la un nou și 
puternic avînt în dezvoltarea forțelor de producție, la ridicarea pe 

o treaptă calitativ superioară a întregii economii, la înflorirea ora
șelor și satelor patriei noastre, delegații și invitații la conferința 
organizației regionale Oltenia a P.C.R. își exprimă încrederea lor 
nețărmurită în politica profund științifică a partidului, dragostea 
lor fierbinte și atașamentul deplin față de conducerea înțeleaptă, 
clarvăzătoare a partidului nostru.

Dînd glas profundelor simțăminte de dragoste ale comuniștilor 
și celorlalți oameni ai muncii față de partid, conferința asigură 
Comitetul Central, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea lor fermă de a-și consacra întreaga 
energie, pricepere și capacitate de muncă transpunerii în viață a 
politicii generale a partidului, a sarcinilor ce decurg din documen
tele Plenarei din octombrie a.c. pentru a-și aduce astfel alături de 
întregul popor o contribuție tot mai activă la înflorirea patriei 
noastre socialiste".

„Apariția proiectului de Directive a 
găsit colectivul nostru angrenat în 
vasta acțiune privind organizarea ști
ințifică a producției și a muncii. A- 
cest efort se materializează în depă
șirea, pînă în prezent, a producției 
globale cu peste 6 800 000 lei, a pro
ducției marfă cu 5 580 000 lei, în rea
lizarea peste plan a 11000 tone de 
ciment Conștienți de însemnătatea 
deosebită ce o au pentru întregul nos
tru popor măsurile preconizate în do
cumentele plenarei C.C. al P.C.R. din 
5—6 octombrie 1967, colectivul Fa
bricii de ciment Medgidia se va stră
dui să traducă in continuare, neabă
tut, în viață hotărîrile ce vo? fi a- 
doptate de Conferința Națională a 
PUR"

Vasile MIHAI
corespondentul „Scînteii'
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problemele legate de cercetarea 
științifică în agricultură.

Tovarășul Nieolae Popescu, pre
ședintele Consiliului regional Ol
tenia al U.G.S.R., s-a referit în cu
vîntul său la noile organisme de 
conducere preconizate în proiectul 
de Directive, la participarea largă 
și nemijlocită a oamenilor muncii 
la organizarea și desfășurarea pro
cesului de producție.

Un rol deosebit în dezvoltarea 
vertiginoasă a economiei și înflo
rirea culturii noastre revine știin
ței, a spus prof. dr. ing. Marîus 
Preda, rectorul Universității din 
Craiova. Prevederile directivelor 
referitoare la orientarea cercetării 
științifice cu precădere către do
meniile care au un rol hotărîtor 
în dezvoltarea producției materia
le și în consolidarea bazei mate
riale a științei vor da un nou și 
puternic impuls activității de cer
cetare științifică a tinerei univer
sități craiovene — a continuat 
vorbitorul, insistînd apoi asupra 
sarcinilor care revin cadrelor di
dactice, instituțiilor de învățămînt 
superior în vederea pregătirii viito
rilor specialiști.

Tovarășul Ilie Bădicuț, secretar 
al Comitetului regional Oltenia al 
Partidului Comunist Român, s-a o- 
prit în cuvîntul său asupra necesi
tății perfecționării întregului meca
nism economic, astfel încît să devi
nă mai suplu și mai mobil, în măsu
ră să asigure obținerea unor rezul
tate economice maxime cu cheltu
ieli minime. De asemenea, vorbito
rul a discutat problema eliminării 
verigilor inutile, a elementelor de 
centralism excesiv care constituiau 
o frînă în realizarea sarcinilor de 
plan.

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe Pe
trescu, prim-secretar al Comitetu
lui regional de partid Oltenia, care 
a arătat că dezbaterea documen
telor plenarei Comitetului Central 
al P.C.R. din octombrie a expri
mat convingător totala adeziune a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din Oltenia la măsurile 
preconizate de partid, hotărîrea lor 
fermă de a-și consacra forțele apli
cării lor în practică. Subliniind 
faptul că documentele plenarei s-au 
bucurat din partea tuturor vorbito
rilor de o atenție deosebită, fiind 
abordate probleme esențiale privi
toare la perfecționarea conducerii 
și a planificării economiei, ca și a 
noii împărțiri administrativ-teri
toriale, vorbitorul a apreciat pro
punerile valoroase care s-au făcut 
cu acest prilej.

Oprindu-se asupra unor sarcini 
imediate, tov. Gh. Petreșcu a subli
niat în același timp îndatoririle 
care revin întreprinderilor din re
giune, în vederea realizării inte
grale a sarcinilor de plan pe anul 
1967 și a mobilizării oamenilor 
muncii pentru pregătirea produc
ției pe anul 1968.

La punctul al doilea al ordinei 
de zi au fost aleși, în unanimitate, 
83 delegați la Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Român.

Delegații și invitații la confe
rința organizației regionale de par
tid Oltenia au aprobat prin aplauze 
entuziaste îndelung repetate scri
soarea pe care Conferința a adre
sat-o COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. în textul scrisorii se 
spune printre altele :

Caracterizată printr-o intensă și 
creatoare atmosferă de lucru, con
ferința organizației regionale P.C.R. 
Oltenia a constituit încă un prilej 
de afirmare a adeziunii depline, 
a încrederii nestrămutate a 
muncitorilor, țărănimii coopera
tiste, tehnicienilor, inginerilor, 
intelectualilor față de politica 
partidului nostru, reflectînd în
suflețirea cu care comuniștii din 
această regiune, în fruntea oame
nilor muncii, întîmpină Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român.

Volariu RAPEANU 
Victor DELEANU

(Urmare din pag. I)

Înregistrată prezența crescîndă a 
muncitorului din producția indus
trială sau a celui ocupat în alte ac
tivități de producție neagricolă. Toto
dată, populația satelor noastre se 
completează cu un număr sporit de 
intelectuali.

în aceste condiții se ivesc modifi
cări importante în structura terito
rială a așezărilor. Astfel, încep să 
se manifeste tendințe de concentrare 
a populației, prin mutări din cătu
nele mici și împrăștiate, precum și 
prin așezări în localitățile mai mari 
și mai înzestrate, iar condițiile de 
confort, precum și nivelul de deser
vire obștească sînt în continuă creș
tere. Teritoriile vetrelor se delimi
tează, se manifestă preocupări tot 
mai susținute pentru o mai judici
oasă folosire a lor. pentru o con
stituire a centrului civic al așezării.

Constituirea uniunilor cooperative
lor agricole începe să formeze cadrul 
favorabil pentru realizarea în comun 
a unor tot mai ample lucrări de a- 
meliorări funciare, de echipare și de 
construcție, pentru folosirea integrală 
și judicioasă a întregului potențial 
de muncă, de mijloace de lucru și de 
fonduri bănești de care dispun gru
pările de cooperative agricole de 
producție, ce își alătură capacitățile 
și inițiativele. Uniunile cooperatis
te, ca de altfel și noile forme de or
ganizare a sectorului agricol de stat, 
reprezintă factori de mare însemnă
tate. ce promovează forme noi în re
gruparea și remodelarea rețelei d« 
așezări rurale.

Satul — păstrîndu-șl funcția pro
prie și structura specifică, fără a se 
depopula sau a se dezvolta în mod 
exagerat — va putea participa ca o 
unitate componentă într-o alcătuire 
admini strativ-teritorială superioară 
șl mai complexă, de tipul unei co
mune amplificate. Se creează astfel 
condițiile ca noile formațiuni să se 
poată apropia de scara orașului, cu 
toate avantajele de ordin social și 
economic ce decurg. în această di
recție principiile de bază adoptate 
de ultima Plenară a C.C. al P.C.R. 
indică următoarele ; .... sistematiza
rea comunelor, a satelor care alcă
tuiesc comunele trebuie să se efec
tueze în cadrul unui program natio
nal de ansamblu, bazat pe studii 
referitoare la amenajarea unor uni- 

TIZAREA
SATELOR

tați teritoriale complexe, cuprinzînd 
întregul sistem de așezări urbane și 
rurale care se interconditionează re
ciproc". Acțiunea de sistematizare a 
satelor va trebui, deci, să se desfă
șoare în cadrul sistematizării întregii 
rețele de așezări ale tării, determi- 
nîndu-se inițial delimitările unități
lor administrative de bază — comune 
și orașe.

Pe baza organizării acestor sis
teme de prima treaptă, se vor putea 
fundamenta rolul și funcția fiecărei 
așezări componente, mărimea si di
recția de dezvoltare, gradul de în
zestrare și urgenta de a primi in
vestiții. Tot în acest fel se vor pu
tea stabili cele mai judicioase ampla
samente pentru construcții de orice 
fel. Prin coordonarea problemelor tu
turor organelor și instituțiilor ale că
ror interese se suprapun în teritoriul 
așezării sau comunei, precum și prin 
preliminarea funcțiunilor de per
spectivă ale acestora se vor putea 
elabora indicatori de profil social- 
economic care să stea la baza 
procesului de sistematizare. Vor 
putea fi stabilite acele localități ur
bane si rurale cuprinse în sistemele 
de așezări ale orașelor, municipiilor 
si județelor care, găsindu-se la dis
tante judicioase și putînd fi accesi
bile într-un timp relativ restrîns — 
cu mijloace adecvate de transport în 
comun — din satele si comunele a- 
propiate. vor fi în măsură să preia 
funcția de deservire la un nivel su
perior a acestora, cu caracter de cen
tre supracomunale. fără să afecteze 
structura teritorial-administrativă 
hotărîtă. Populația din mediul ru
ral, beneficiind de organizarea rețe
lei de deservire în cadrul unor sis
teme de așezări, pe trepte succesive 
de mărime și complexitate, va putea 
dispune treptat de întreaga gamă de 
înzestrări social-culturale de tip ur
ban. căreia i se va asigura în ace
lași timp o înaltă eficientă econo
mică si funcțională.

în cuprinsul unor astfel de sisteme 
de așezări și prin definirea profilu
lui social-economic al fiecărei așe
zări în parte — îndeosebi a celor 
rurale — va fi posibil a se preciza 
acele sate care prezintă posibilitățile 
unei intensive dezvoltări complexe 
și care vor putea, într-un viitor 
apropiat, să fie asimilate mediului 
urban, cele care vor trebui să fie 
consolidate ca localități înfloritoare, 
cu preponderentă afectate produc
ției agricole, precum și acele așe
zări rurale — cătune. grupări re- 
strînse sau împrăștiate de gospodării 
individuale și altele asemenea — 
care vor trebui. încetul cu încetul, 
să fie dezafectate, asigurîndu-se con
dițiile necesare pentru o regrupare a 
populației respective în alte așezări.

Prin promovarea măsurilor care să 
determine mărirea populației comu
nelor și a așezărilor, precum și re- 
strîngerea numărului de sate, prin 
creșterea densității de ocupare a te
renului. prin organizarea satelor în 
formațiuni complexe de tipul siste
melor de așezări, pe lîngă crearea 
condițiilor necesare asigurării unui 
confort cît mai apropiat de cel urban 
pentru locuitorii satelor noastre vor 
mai putea fi recuperate întinse teri
torii, astăzi ocupate nerațional. O 
asemenea acțiune va interesa ac
tuala populație activă din mediul 
rural să rămînă în satele de domi
ciliu prevăzute a se menține sau a 
se dezvolta. încadrîndu-se, fără a 
părăsi satul, în procesul de producția 
neagricolă, fie că acesta se desfă
șoară în sat, în comună, în așezărila 
urbane sau centrele industriale înve
cinate. Prin aceasta se va putea ob
ține o ridicare a nivelului de viată 
al populației sătești, împletind un 
confort în continuă creștere cu cele 
mai economice mijloace de asigurare 
a deservirii obștești, precum si o re
partiție teritorială judicioasă a for
țelor de producție și deci o funda
mentare a amplasamentelor investi
țiilor. în vederea determinării unor 
elemente necesare atît pentru îmbu
nătățirea organizării administrativ- 
teritoriale a tării, cît și pentru fun
damentarea planurilor de perspecti
vă ale dezvoltării României.
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Ieri, la Librăria Academiei
(Foto : M. Cioc)

Prof. ing. Constantin AVRAM 
membru corespondent al Academiei, 

rectorul Institutului Politehnic 
din Timișoara

1955, 
nostru a or- 

colaborare 
cercetări 

Timișoara 
mai multe 
domeniul

s-a deschis la Librăria Acade- 
din Bucurefti „Decada cărții

și tehnice"

• O fată fericită — cinemascop : PATRIA (completare Efemere)
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, LUCEAFĂRUL (completare 
Sttrcul, pasăre reptilă) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
BUCUREȘTI (completare Mlaștina tăcută) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
• Profesorul distrat: REPUBLICA (completare Tămăduire) —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, CAPITOL (completare Pilule II)
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, MODERN (completare 
Mlaștina tăcută) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Zece negri mititel : FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 (la ambele 
completarea Micii înotători), EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
• Oameni în rulotă : VICTORIA (completare Legenda) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Ocolul : CENTRAL (completare Efemere) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
• Un minut de adevăr : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14.
• In Nord spre Alaska : LUMINA — 9—15,45 în continuare ; 
18,15.
• Pe cer trece carul mare : LUMINA (completare Mărășeștl... 
50 de ani) — 20,30.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
• Canaliile : DOINA (completare Mlaștina tăcută) 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Cine călărește un tigru : UNION (completare O nuntă
la Olteni) — 15,30 ; 18 ; 20,30, DRUMUL SĂRII (completare
De unde vin copiii ?) — 15 ; 17,30 ; 20,
• Orizont științific nr. 2 — U.R.S.S. — Laboratorul viețfl — 
Vecinii — Despre fumat — Orașul fără străzi : TIMPURI NOI 
9—21 in continuare.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : GIULEȘTI

(completare Efemere) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, COLENTINA 
(completare Sub semnul trainicei prietenii româno-bulgare) 
— 14,15 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30.
• Răzbunătorii : MIORIȚA (completare Ziua recoltei 1967) — 
9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Pasărea Phflnlx — cinemascop : DACIA — 7,30—20,30 tn
continuare. _
• Un Idiot la Paris — cinemascop : BUZEȘTI (completare 
1001 de desene) — 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, ARTA (completare 
Efemere) — 10—14 In continuare ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.

• Veselie la Acapulco : GRIVIȚA (completare Pilule II) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Subteranul — cinemascop : BUCEGI (completare Armonie) 
— 9—13 în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, POPULAR — 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Operațiunea Crossbow — cinemascop : GLORIA (completare 
(Gustav șl sfetnicii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS 
(completare Gustav un adevărat bărbat) — 8 ; 10,30 ; 14 ; 16,30 ; 
18 ; 20,30, MELODIA (completare Orașul) — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15, FLAMURA (completare Gustav pacifistul) — 
9 ; 11,30 ; 15,30 4 18,30 ; 20,30.
• Șeful sectorului suflete i UNIREA (completare Perfecțiunea 
e rotundă) — 18,15 ; 20,30.

• Dragoste la zero grade : UNIREA — 16.
• Climate — cinemascop : FLACĂRA — 18—16 tn continuare ; 
20,30.
• Amprenta : VITAN (completare Găteala capului)
16,30 ; 18,30 ; 20,30.
ÎCine voia s-o ucidă pe Jessie 7 : MUNCA (completare Expresul 

e noapte) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Sindbad marinarul : AURORA (completare Nlcolae Klrcu- 
lescu) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, FLOREASCA (com
pletare Stîrcul, pasăre reptilă) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele serii) : MOȘILOR — 15,30 ; 
19,30.
• Prostănacul — cinemascop : VOLGA (completare Mlaștina tă
cută) 9—13,30 în continuare ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, VIITORUL
(completare Gustav lăudărosul) — 14
• Agonie șl extaz — cinemascop : 
manențe) — 15 ; 18 ; 21.
n Singur pe lume : PROGRESUL 
brituri) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Sus mîinile, domnilor polițiști t :
— 16 ; 18 ; 20.
• Povestea țarului Saltan — cinemascop : PACEA (completare 
Filoxera) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : COTROCENI 
— 15,30 ; 19.
• Testamentul incașului — cinemascop : FERENTARI (comple
tare Romanțe) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Recompensa — cinemascop : CRÎNGAȘI (completare Sub 
semnul trainicei prietenii rom&no-bulgare) — 15,30 ; 17,45 ; 20.15.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : COSMOS (com
pletare Gustav nu-șî cumpără mașină) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;

Nobila pasiune 
a literatului

PERPESSICIUS

Sesiunile de comuni
cări științifice ale 
drelor didactice din în- 
vățămîntul superior re
prezintă principala for
mă de înfățișare și dez
batere publică a celor 
mai reprezentative re
zultate științifice obți
nute. în mod 
ele constituie 
premergătoare 
licării acestor 
primă „probă 
care”, dacă putem spu
ne așa, a concluziilor 
științifice la care au a- 
juns cercetătorii după o 
activitate intensă. Dacă 
avem în vedere chiar și 
numai aceste elemente 
specifice, putem spune 
cu certitudine că 
sesiunilor 
cări în 
cercetare 
deosebit 
în afară 
pe care sesiunile de co
municări o aduc la de
finitivarea și confir
marea valorii științifice 
a rezultatelor muncii de 
cercetare științifică, ele 
constituie totodată o 
sursă valoroasă de do
cumentare și schimb de 
experiență.

Institutul politehnic 
din Timișoara a orga
nizat în anul 1953 întîia 
sesiune științifică a ca
drelor didactice. De a- 
tunci, programarea pe
riodică a unor asemenea 
confruntări a opiniilor 
cadrelor didactice a de
venit în institutul nostru 
o tradiție. Dar, pînă a- 
cum în institutul nostru, 
ca de altfel și în cele
lalte instituții de învă- 
țămînf superior din țară, 
au fost promovate în
deosebi sesiunile știin
țifice generale.

Cu toate rezultatele 
bune obținute la anumi
te sesiuni de comunicări 
generale, după părerea 
mea ele nu mai repre
zintă forma cea mai co
respunzătoare de dez
batere a lucrărilor știin
țifice ale cadrelor didac
tice. Se poate spune 
chiar că, în prezent, ele 
constituie o etapă de
pășită, o formă care nu 
mai răspunde solicitări
lor de azi ale cercetării 
științifice. De ce ? Pen
tru că la sesiunile gene
rale, cu un volum mare 
de lucrări și mai ales 
cu foarte multe secții de 
specialitate, este greu 
să se asigure partici
parea unui număr co
respunzător de specia
liști din toate domenii
le abordate. în aceste 
condiții desigur că nici 
dezbaterile nu se desfă
șoară înfr-un cadru de 
specialitate suficient de 
larg, limitîndu-se la 
simpla afirmare și înre
gistrare a unor puncte 
de vedere care frec, nu

o dată, neobservate. 
Așa se face că în unele 
cazuri, ședințele pe sec
ții nu diferă prea mult 
de ședințele de referate 
din colectivele de cate
dre. După părerea mea, 
ca și a altor cadre di
dactice cu care am stat 
de vorbă, etapa actuală 
este etapa organizării 
sesiunilor de comunicări 
pe specialități și pe 
(ară, la care să parti
cipe cît mai mulți spe
cialiști din domeniul res
pectiv, și, cînd este ca
zul, specialiști din străi
nătate. în această di
recție există o expe
riență bună atît pe plan 
republican, cît și la noi 
în institut. De pildă, în- 
cepînd cu anul 
institutul 
ganizat, 
cu Baza 
științifice din 
a Academiei, 
consfătuiri în 
sudurii și încercărilor de 
metale, ajungîndu-se în 
anul 1965 la cea de a 
„V-a Conferință de su
dură și încercări de 
metale*. Această ultimă 
conferință s-a bucurat 
de o largă participare, 
fiind prezenți la lucră
rile ei 530, de specia
liști din țară și 80 de 
peste hotare. In cadrul 
conferinței au fost pre
zentate 180 de lucrări, 
publicate în 6 volume. 
Conferința a avut un pu
ternic ecou și peste ho
tare, așa cum rezultă și 
din faptul că în revis
tele de specialitate stră
ine au apărut numeroa
se recenzii asupra lu
crărilor ei. Tot astfel, 
în anul 1960 a fost or
ganizată prima Consfă
tuire pe țară de mate
riale electrotehnice, re
feritoare la noi mate
riale electroizolante și 
magnetice. Prin partici
parea celor mai de sea
mă specialiști din țară, 
în acest domeniu, s-a 
asigurat o analiză mai 
profundă a problemelor 
puse In discuție, sesiza
rea cu mai multă clari
tate a direcțiilor fun
damentale de orientare, 
a investigațiilor științi
fice. în anul 1964 
avut loc Conferința 
mașini hidraulice. La 
crările conferinței 
participat peste 190 
specialiști, dintre care 
63 de peste hotare. Cu 
această ocazie specia
liștii străini și-au mani
festat interesul față de 
cercetările întreprinse 
de colectivul de mașini 
hidraulice din Timișoa
ra. Iar în luna mai a a- 
cestui an a fost organi
zată o sesiune de co
municări în domeniul 
calculatoarelor electro
nice și automaticii — 
cea de a treia sesiune

organizată în același do
meniu în decurs de 3 
ani. Tematica sesiunii 
s-a referit la rezolvarea 
unor probleme majore 
ridicate de actuala dez
voltare a construcției și 
utilizării calculatoare
lor electronice, cum și 
a automaticii. Realizările 
obținute de corpul pro
fesoral care lucrează în 
acest domeniu s-au 
bucurat de o deosebită 
apreciere din partea 
participanților, între al
tele, și datorită cadru
lui mult mai propice a- 
nalizei și dezbaterii pe 
care-l oferă o aseme
nea formă de comuni
cări științifice.

Convinși fiind de su
perioritatea sesiunilor 
științifice pe specialități

și tematici mai restrîn- 
se, noi am întocmit de 
pe acum un plan cu- 
prinzînd manifestările de 
această natură prevăzu
te a fi organizate în ca
drul institutului nostru 
pînă în anul 1970. Men
ționăm în acest sens : 
conferința de tehnologie 
a prelucrării metale
lor ; conferința de ma
șini termice de forță și 
material rulant ; confe
rința în probleme de vi
brații ; simpozionul pri
vind calculul și alcă
tuirea elementelor și 
structurilor de beton ar
mat și metalice ; confe
rința de calculatoare e- 
lecfronice și conferința 
de sudură și încercări 
de metale. La unele din 
aceste manifestări se

prevede să se 
și o participare 
națională.

Pentru mărirea 
cienței sesiunilor 
țifice republicane, 
nizate pe specialități în 
diferite centre din țară, 
sînt de părere să se a- 
sigure participarea unui 
număr cît mai mare de 
cercetători și cadre di
dactice de pe întreg 
cuprinsul țării. In pre
zent, la astfel de mani
festări participă din alte 
centre aproape numai 
cadrele didactice și cer
cetătorii care prezintă 
lucrări, situație care cre
dem că nu favorizează 
așa cum se cuvine con
fruntarea de opinii, dis
cuțiile ample, nu o 
dată contradictorii, con
sacrate problemelor su
puse investigației. De 
asemenea, este de la 
sine înțeles că organi
zarea sesiunilor de co
municări ale cadrelor 
didactice pe speciali
tăți și cu caracter re-

publican necesită o mai 
bună coordonare din 
partea Ministerului învă- 
țămîntului sau a Consi
liului Național al Cer
cetării Științifice, atunci 
cînd organizarea 
asemenea sesiuni 
face în colaborare 
alte unități de cercetare 
(Academia, institute de
partamentale etc.). Ul
tima formulă o conside
răm mai largă și mai 
eficientă.

Îmbunătățirea conti
nuă a organizării sesiu
nilor de comunicări ale 
cadrelor didactice și 
sporirea exigenței față 
de lucrările prezentate 
în aceste sesiuni sînt 
pași importanți pe ca
lea ridicării pe o treap
tă superioară a activi
tății, de cercetare știin
țifică, în deplină con
cordanță cu necesitățile 
actuale și de perspecti
vă ale construcției so
cialiste din țara noastră 
și cu dezvoltarea știin
ței și tehnicii mondiale

• Opera română : Don Juan 
(premieră) — 19,30 • Teatrul de 
stat de operetă : Prințesa circu
lui — 19,30 • Teatrul Național 
„I. L. Caraglale" (sala Comedia) : 
Castlllana — 19,30, (sala Studio) : 
Regina de Navara — 19,30 • Tea
trul de Comedie : Troilus și 

Creslda — 20 • Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera de trei parale — 20, (sala 
din str. Al. Sahla nr. 76 A) : Candida — 20 n Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : Luna dezmoșteniților — 19,30, (sala 
Studio) : Spectacol „Lucian Blaga" — 20 « Teatrul Giulești 
(în sala Teatrului evreiesc de stat) : Paharul cu apă — 19,30 
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Miorița — 19,30 • Teatrul 
„Ion Creangă" : Cel trei mușchetari - 16 ș Studioul Insti
tutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caraglale" : 
Ulciorul sfărîmat ; Cîntăreața cheală — 20 e Teatrul „Țăndă
rică" : Ileana Sînziana — 17 • Teatrul satlrlc-muzlcal „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : Scandal la Boema — 19,30, (sala Victo
ria) : Colibri Music-Hall — 19,30 • Circul de stat : Atracțiile 
manejului — 19,30.

18,00 — Drumuri șl popasuri. E- 
mlsiune turistică. 18,20 — Bule
tinul circulației rutiere. 18,30 — 
Pentru copil : A.B.C. — 
18,50 ~
„Albatros"
10. 19,30 — Telejurnalul de seară.
— Agenda dumneavoastră.
— Buletinul meteorologic.
— Studioul muzical : Arta 
chestrației. 20,30 — Reportaj 
Noroc bun ! 21,00 Reflector.
— Film artistic : „Un șoarece 
printre bărbați". 22,45 — Tele
jurnalul de noapte.

De ce T
Pentru tineretul școlar : 

revistă literară nr.

19,50 
20,00 

or- 
’67 : 

21,15

Joi 
miei 
ftiințifice fi tehnice", manifestare cul
turală tradițională, organizată de 
Centrul de librării fi difuzarea căr-
ții. Timp de zece zile, librăriile Ca
pitalei fi standurile din instituții fi 
întreprinderi cor prezenta cititorilor 
lucrări din toate domeniile ftiinței 
fi tehnicii, aparțintnd cercetătorilor 
români fi străini.

La festivitatea de deschidere au 
participat directori ai Centralei edi
turilor fi difuzării cărții, ai editurilor, 
ai Centrului de librării fi difuzare a 
cărții, ingineri fi tehnicieni, un nu
meros public. Cu acest prilej, acad, 
prof. Alexandru Graur, director ge
neral al Editurii Academiei, a vorbit 
despre importanța literaturii tehnico- 
ftiințifice pentru dezvoltarea produc
ției fi a prezentat bogata activitate a 
editurilor din țara noastră în acest 
domeniu.

Tipărind seria „edițiilor de autor", 
Editura pentru literatură prilejuiește 
publicului larg reîntîlniri generoase 
în semnificații cu opera unor perso
nalități de frunte ale vieții noastre 
literare și artistice. Este totodată un 
semn al stimei și al prețuirii mai 
tinerelor generații față de rîvna u- 
nor neobosiți maeștri al cuvîntulul, 
prezenți cu consecvență, de-a lungul 
ultimelor decenii, atît în coloanele 
diverselor publicații, cît șl In raftu
rile librăriilor sau bibliotecilor, cu 
substanțiale tomuri.

Tocmai de aceea apariția primelor 
volume din Operele lui Perpessi- 
clus reprezintă împlinirea unui aș
teptat eveniment editorial, necesar 
pentru definirea multilaterală a per
sonalității acestuia, ca și pentru o 
mai completă înțelegere a unei în
tregi perioade din evoluția literaturii 
române contemporane. Și aceasta de
oarece tînărul care debuta încă în 
toamna anului 1915 — în revista 
„Cronica", condusă de Gala Galac- 
tion și Tudor Arghezl, semnîndu-șl 
versurile cu un pseudonim de adînci 
rezonanțe ce s-a identificat apoi cu 
numele său propriu — avea să se 
impună prin contribuții remarcabile 
nu numai în poezia vremii dar și 
în publicistică, în critica și istoria 
literară, în editarea textelor emines
ciene, prezența sa activă, continuă 
în dezbaterea problemelor de actua
litate din cîmpul literaturii, susci- 
tînd pînă astăzi același nedezmințit 
interes.

Așa cum s-a mal remarcat, ceea 
ce caracterizează scrisul lui Perpessi- 
cius în diferitele ipostaze ale indi
vidualității sale creatoare este o con
stantă participare afectivă, o anumi
tă înclinație către selectarea faptu
lui care să-i ofere un prilej de me
ditație, o evidentă preferință pen
tru expresia plastică, sugestivă. Sînt, 
fără îndoială, trăsături definitorii ale 
unui temperament liric, care nu se 
putea să nu se exprime și în mod 
direct, așa cum a făcut-o, de altfel, 
în versurile reunite în primul volum 
al ediției „Operelor" sale. „Biografi
că prin excelență", poezia lui — după 
cum precizează însuși autorul — 
„a crescut din stricta realitate, pe 
care n-a dramatizat-o și peste care 
i-a plăcut să picure un strop din 
acea nepăsare horațiană, împăcată cu 
destinul și înflorită de un zîmbet 
sau de o reminiscență mitologică". 
Dacă în Scut și targă — prima sa 
plachetă, apărută în 1926 — regăsim 
îndeosebi atmosfera anilor de război, 
ecoul tristei experiențe trăite în 
tranșee, „pe văile și măgurile dobro
gene", în spitalele de campanie sau 
de zonă interioară, versurile celui
lalt volum — datat 1932 — se con
stituie într-un adevărat Itinerar 
sentimental, delimitînd universul 
unei sensibilități poetice îndreptate 
mai ales spre relevarea valențelor 
expresive ale evenimentelor exis
tentei sale cotidiene. De aici carac
terul de jurnal, de notație intimă, 
de consemnare a unor anumite îm
prejurări și reacții, a unor stări a- 
fective. Profilul liric al acestui „spi
rit sensibil și învățat, plin de o gra
ție firească, discret în durerile Iul, 
înzestrat cu o ironie care putea de
veni mușcătoare" — așa cum îl cre
iona Tudor Vianu — își adăuga în 
fiecare dintre aceste plachete noi 
contururi, prin înserarea tălmăciri
lor din versurile unor autori clasici 
și contemporani — alături de Catul
lus sau Martialis îl atrăgeau, mai 
ales, Verhaeren, Baudelaire, Jules 
Laforgue sau Remy de Gourmont — 
dezvăluind astfel afinități și, impli
cit, aprecieri.

Sensibilitatea, dar de această dată 
manifestîndu-se în receptarea și 
terpretarea fenomenului literar, 
racterizează și opera critică a 
Perpessicius, poate latura cea 
cunoscută a activității sale. De 
primele „mențiuni și medalii critice' 
semnate prin 1923, urmate de cele a-

PASTIȘA
(Urmare din pag. I)

in-
ca-

(Agerpres)

Noul cinematograf, dat de curind în folosinjâ la Tr. Severin
Foto : A. Cartojan

zuma la simpla copiere mecanică a 
formelor exterioare. Dar cînd pui 
calcul pe ceea ce nu se vede dintr-o 
dată, pe sufletul, pe concepția, pe 
concluziile de o viață întreagă ale 
altuia, însușindu-ți-le, nu înseamnă 
oare tot pastișă ? Poate mai mult 
decît simpla reproducere exterioară. 
Se obișnuiește ca „mimetismul", 
care nu este de fapt decît imitație 
superficială să fie sever admonestat, 
tn timp ce însușirea lumii interioare, 
a viziunii și concepției altui artist, 
să fie considerat drept „organică in
tegrare" șl „inteligentă asimilare" a
universului estetic respectiv. Inexact 
și nedrept. Pentru că, dacă mimetis-

la

părute în publicații cum au fost „Miș
carea literară" sau „Universul lite
rar", pînă la articolele scrise șl pu
blicate în ultimii ani, grupate 
tr-un nou tom, recent apărut 
Alte mențiuni de istoriografie 
rară și folclor (III, 1963—1967), 
pessicius s-a afirmat ca unul dintre 
cei mai perseverenti comentatori ai 
vieții noastre literare, preocupat să 
urmărească totalitatea manifestărilor 
acesteia. Parcurgindu-i scrierile criti
ce nl se relevă nu numai erudiția u- 
nui savant de o mare noblețe sufle
tească, bogata sa informare țintind 
către o cunoaștere și interpretare 
cuprinzătoare a producției editoria
le curente, cl șl autentica și exem
plara pasiune pentru literatură. A- 
ceeași pasiune și dăruire de sine care 
l-au condus și în realizarea unor 
importante ediții critice cum ar fi 
cea dedicată lui Matei Caraglale șl, 
mai ales, impunătoarele tomuri ale 
ediției versurilor eminesciene, lucra
re de vastă întindere, exemplară prin 
munca fără preget, de o înaltă ți
nută științifică, depusă timp de de
cenii pentru desăvîrșirea ei.

înfățișînd începuturile unei ase
menea prodigioase activități, culege
rea de Mențiuni critice — publi
cată în 1928 și reeditată acum în se
ria „Operelor" — reține atenția toc
mai prin acele trăsături care aveau 
să se cristalizeze ulterior pe deplin, 
constituind timbrul specific persona
lității criticului. Repudiind modul 
didactic de înțelegere a operei de 
artă, ca și pretenția emiterii unei 
judecăți critice care să epuizeze o- 
biectul discuției, Perpessicius își pro
pune să exprime punctul de vedere 
al unui cititor dornic să descifreze 
din lecturile sale acele elemente care 
conferă fiecărei lucrări în parte via
bilitate și autenticitate. Atentia și 
generozitatea cu care s-a apropiat si 
continuă să se apropie de cărțile 
aflate în raza investigației sale, în
crederea că va putea afla caratele 
originalității chiar și sub zgura 
locului comun sau a rîndurilor pro
zaice, pornesc tocmai din acest mod 
de a-și concepe îndatoririle. Deși 
nu-și propuneau să conducă spre o 
ierarhizare netă a valorilor, aprecie
rile formulate în acel prim vo
lum critic vădesc și astăzi — pri
vite prin prisma decantărilor aduso 
de scurgerea timpului — pondere și 
intuirea exactă a calităților ca și a 
scăderilor scrierilor analizate. Cre
dem că este suficient să amintim 
în acest sens paginile substanțiale 
consacrate versurilor unul Camil Pe
trescu, Ion Pillat, G. Bacovia sau Ion 
Mlnulescu, prozelor lui Mihail Sa- 
doveanu, Ion Agîrbiceanu, Hortensia 
Papadat-Bengescu sau Ionel Teodo- 
reanu, volumelor critice semnate de 
Eugen Lovinescu. Asemenea inter
pretări nu constituie doar un în
dreptar extrem de util în cunoaște
rea mișcării literare a epocii; ele
ganța expresiei, delicatețea formulă
rilor, apelul frecvent la metafora 
sau la detaliul stilistic capabil să ex
prime elocvent impresia pe care i-o 
sugerează criticului lucrarea anali
zată, fac ca ele să se parcurgă cu a- 
tenția pe care o solicită pagina unul 
virtuos mînuitor al cuvîntului.

Sînt virtuți pe care le regăsim șl 
astăzi tn scrisul lui Perpessicius, 
scriitor a cărui vitalitate spirituală 
— manifestată atît în proiectatul ci
clu liric al „provincialelor", parțial 
încredințate tiparului, cît și în pagi
nile reunite în mai sus-amintltul vo
lum de „Alte mențiuni de istorio
grafie literară și folclor" — este pil
duitoare pentru o existență dedicată 
cu pasiune și luciditate literaturii. 
Fără îndoială că apariția celorlalte 
volume din ediția „Operelor" va oferi 
punctele de reper necesare înche
gării unei imagini cît mai complete 
și mai unitare asupra multilateralei 
sale personalități.

Sorin MOVILEANU

în-

llte- 
Per-

mul este în genere un păcat al tine
rilor, „integrarea organică" o prac
tică mai ales artiști cu experiență, 
care nu au dreptul la scuza irespon
sabilității. Vidul personalității ab
soarbe personalități din afară, cu 
motivarea „necesității de a fi în pas 
cu vremea, cu contemporanii"...

Din astfel de raționamente ar pu
tea rezulta ideea radicală că nu exis
tă în realitate decît ori novatori, ori 
imitatori, fără nuanțe intermediare. 
Dar în afara acestor doi termeni ex
tremi. există artistul lucid si onest 
care, fără a fi neapărat novator (în 
definitiv cîti novatori pot fi într-o 
generație ?), nici epigon, contribuie 
efectiv la formarea culturii artistice 
a vremii sale. Mai puțin bătător la 
ochi decît epigonul înfășurat în man-

Pătrunzînd în complexul artelor 
vizuale, cinematograful și televi
ziunea au deschis competiția cu 
teatrul pentru cîștigarea publicu
lui. Această competiție este un fapt 
evident. Ea pretinde teatrului un 
spor de elasticitate, de mobilitate.

în perioada dintre cele două 
războaie mondiale teatrul prole
tar a apelat cu insistență la forme 
de contact direct cu publicul. Mun
citorii interesați de cele discutate 
pe scenă erau antrenați în specta
col, formîndu-se o comunitate uni
că. Corurile vorbite, revistele agi
tatorice din acea epocă sînt ger
menii teatrului documentar de azi. 
Publicul participă intens la specta
colele care oferă imaginea cea mai 
actuală a vieții sale.

Mediul de joc capătă pentru tea
trul de azi o nouă semnificație. 
Se joacă peste tot, în uzine și ca
tedrale, în școli și piețe publice. 
Teatrul renunță la impasibilitatea 
de pînă acum, el pornind, ca în 
marile epoci ale spectacolului, în 
căutarea publicului la locul său 
de muncă. Franța a cunoscut feno
menul teatrelor mărginașe, Polonia 
pe acela al teatrelor rătăcitoare. 
Unirea dintre actualitatea scenei și 
ambianța de joc imprimă specta
colului o mare putere emoțională. 
Publicul Încetează de a mai avea

FORME NOI ALE TEA TRULUI POETIC
atitudinea pasivă de spectator, de
venind participant. Teatrul se dis
tinge nu numai prin prezența sce
nică a actorilor, ci și prin prezența 
In realitatea epocii.

Regizorii și teatrele noastre do
vedesc o preocupare inconstantă 
pentru aceste căutări, care Întot
deauna trezesc interesul publicu
lui. Anul acesta au apărut totuși 
spectacole In aer liber, spectacole 
de sunet și lumină. Se poate spune 
chiar că teatrul nostru a găsit pe 
această cale sentimentul armoniei 
cu natura. Aici ne vom preocupa 
de formulele spectacolului de poe
zie, care cunoaște o evoluție si
nuoasă.

La Teatrul Național, matineele 
poetice aduceau un real serviciu 
cultivării in public a pasiunii pen
tru poezie. In afară de aceasta, 
înșiși tinerilor actori li se impunea 
un permanent contact cu versul, 
fără de care pierd știința recitării. 
Aici i-am auzit pe Vraca, Botta, 
Calboreanu, Irina Răchițeanu. 
După părerea noastră. Teatrul Na-

țional își poate propune să reia 
aceste matinee, prin care se men
ține în public o dragoste profundă 
îndeosebi pentru poezie. Radiodi
fuziunea prin organizarea unor re
citaluri de amploare, prin asigura
rea permanenței emisiunii „Mo
ment poetic* aduce reale servicii 
liricii românești și universale. Uni
versitatea populară a deschis un 
studio de poezie care va pre
zenta bilunar recitaluri. Seriozita
tea culturii poetice a inițiativei se 
vădește prin selecția de pînă a- 
cum : Blaga, capodoperele sonetu
lui. Studioul tinde să formeze un 
cititor de poezie rafinat, sensibil 
la cele mai diverse forme poetice.

Teatrul Mic a prezentat tn sta
giunea trecută un spectacol Pre- 
vert, iar acum joacă poemul lui 
Ritsos „Bătrînele și marea*. Acest 
spectacol, care amintește noblețea 
tragică a corului antic, dezvăluie 
și un gust ales pentru cuvînt, pen
tru frumusețea incantației. „Bătrî
nele și marea' (regia I. Veakis) 
este un exemplu de lectură poetică. 
La Studioul Institutului de teatru.

spectacolul clasei Ion Cojar cu 
douâ balade iomânești ale lui Do
minic Stanca este revelator prin 
autenticitatea cu care descifrează 
spiritul popular. Opus calmului 
grec în care se desfășoară poemul 
lui Ritsos, aici totul se petrece în- 
tr-o explozie de energie și mișcare. 
Spectacolul este construit numai 
prin intermediul corpului actorilor, 
principalul mijloc expresiv al tea
trului. Mișcarea convulsivă su- 
gerînd lumea fantastic monstruoa
să a balaurilor alternează cu miș
carea calmă, gravă prin care se 
transcrie doliul ce planează asu
pra existentei eroilor sau cu aceea 
largă, reconfortantă prin care se 
anunță victoriile lor. Este un uni
vers construit prin poezie și miș
care. Acestea sînt doar două ipos
taze ale unul spectacol de poezie. 
S-ar putea organiza un montaj cu 
versuri ale tinerilor poeți care con
țin resurse spectaculare. Regizorii 
pot căuta diverse forme, pentru a 
transforma continuu acest gen de 
spectacol, pentru a-1 face să de
vină un discurs cald și energic

despre vremea noastră, o perma
nență pe scenele teatrelor.

Aceste inițiative sînt însă prea 
puțin susținute de organizațiile de 
tineret, care nu întreprind aproape 
nimic pentru înlesnirea contactului 
studenților și elevilor cu specta
colele de poezie. Nu se poate ajun
ge la fondarea unei strînse relații 
între teatre și tineret decît prin ac
țiuni organizate cu perseverență. 
Asemenea întîlniri oferă tineretu
lui satisfacții de calitate, iar tea
trului un plus de forță. Se pot con
cepe spectacole pentru un anumit 
public, dar și teatrul trebuie susți
nut în asemenea acțiuni. Cenaclul 
„Junimea' cultivă interesul pentru 
recitaluri, oferind unor interpreți po
sibilități de afirmare. Un exemplu 
îl constituie admirabilele recitări 
ale ttnărului FI. Pitiș.

Pe scenele teatrelor bucureștene 
se joacă „Zece zile care au zguduit 
lumea' (regia M. Dimiu), „Lenin* 
(regia Al. Ciprian), „Poetul și revo
luția' (regla V. Moisescu și D. Ne- 
greanu). Materia spectacolelor e 
istoria, iar caracterul lor e poema-

tic. Publicului i se oferă o imagine 
lirică gravă despre revoluție, emo
ția, indiferent de modalități, păs- 
trînd aceeași tonalitate. Departe 
de a fi perfecte, aceste prime ini
țiative merită să se continue prin 
alte montaje de proză șl poezie, 
prin relatări adevărate despre so
cietatea contemporană, despre is
torie. Spectacolul liric se metamor
fozează, el încetînd de a se mai 
reduce la materialul poetic. Tea
trul nostru poate aspira spre spec
tacolul liric țîșnit din imaginea au
tentică a lumii de azi.

Teatrul pentru a fi cu adevărat 
activ nu poate aștepta totul de la 
literatura dramatică, ci el însuși 
trebuie să fie prezent în realitate, 
să descopere forme noi, vii și e- 
ficace. Fiecare teatru, fiecare regi
zor își poate căuta formula proprie 
de întîlnire cu publicul, varietatea 
fiind chiar o condiție a atragerii 
acestuia. Posibilitatea de deplasa
re a unor asemenea spectacole, 
adaptarea lor la situații concrete, 
permit teatrului să regăsească ma
rile colectivități. Ce s-a început 
trebuie continuat, doar astfel tea
trul putînd să fie un organism viu 
și sensibil, o prezență activă în 
epocă, o necesitate.

George BANU

tie strălucitoare, dar de împrumut, 
artistul onest e ignorat adesea de cri
tica curentă, fiind remarcat doar de 
o anume inteligentă si perspicacitate 
critică, din păcate destul de rară. Una 
este să te folosești de instrumentele 
artei moderne, și cu totul altceva să 
te folosești de soluțiile ei. A mînui 
și a perfecționa formule luate de-a 
gata e mai comod și mai sigur : re
zultate maxime cu minim de risc și 
de osteneală. Tentantă cale pentru 
cei ce vînează „succesul" imediat! 
Dar pentru artistul mîndru, sever cu 
propria sa vanitate, calea succesului 
e lungă și anevoioasă. Evoluînd lent 
și obstinat, incapabil de a bate surî- 
zînd pasul modei pe care o ignoră 
sau o detestă, nu va cădea niciodată 
victima ei; în timp ce „novatorul" 
obsedat de a fi mereu „Ia zi" va 
avea întotdeauna un trecut „demo
dat". Nedreaptă și crudă, moda îi 
sacrifică pe cei care o urmează.

De bună credință în felul lui, ar
tistul care pastișează, acționează din 
necesitate interioară, tinzînd intui
tiv să-și întregească personalitatea 
debilă cu adaosuri tonice sustrase 
de la personalități mai viguroase. 
Abil șl curajos li se cațără în spi
nare, privind în jur cu orgoliu de 
la înălțimea la care a ajuns, convins 
că stă pe propriile lui picioare. El 
nu are bătături în palmă, de aceea, 
suplu șl rafinat se dedă la șlefuiri 
meticuloase, la subtilități savante. 
Din cîrcă în cîrcă, ajunge să fie 
coleg și egal cu notorii personalități 
contemporane : de la Mucchi și Gut- 
tuso, Klee și Kandinsky, la Hartung, 
Esteve și Soulage... Virtuos și prolix, 
el „arde" succesiv și simultan toate 
etapele artei moderne, pentru a do
vedi excepționala putere de asimi
lare a talentului „autohton". Iar 
cînd, cu concursul nonșalant al su
porterilor de orice fel, pastișa riscă 
să devină o psihoză colectivă, înce
pem să ne gîndim la problema 
demnității. „Libertatea pastișei" este 
un trist paradox, în contradicție fla
grantă cu setea de independență spi
rituală a adevăratului artist. O 
școală națională de artă de sine stă
tătoare, transformată de moștenitorii 
ei într-o dezolantă remorcă a altor 
școli, ar fi un bilanț de neiertat pen
tru o generație cu o biografie în fond 
eroică. Cu simplitate Petrașcu a spus 
odată : „Paharul meu e mic, dar e al 
meu". Să ni-1 închipuim făcînd parte 
din generația noastră și să ne gîndim 
cum și-ar fi făcut pictura alături de 
noi : pe alte coordonate estetice, 
poate, dar sigur, cu aceeași consec
vență. Ca și Luchian, Tonitza, Pal- 
lady... „Marii novatori — scria un 
perspicace teoretician al artei moder
ne — sînt oamenii animați de o idee 
unică și simplă, și forța lor constă 
tocmai în încăpățînarea cu care ur
măresc această idee pînă la capăt I*
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PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 

membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit joi 16 
noiembrie a.c. delegația Școlii su
perioare politice de pe lingă Co
mitetul Central al Partidului Co
munist Cehoslovac, condusă de rec
torul școlii, tovarășul Vilem Novy, 
care se află în țara noastră pentru 
schimb de experiență cu Academia 
de științe social-politice „Ștefan

Gheorghiu" de pe Ungă C.C. al 
P.C.R.

La întrevederea care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovără
șească, au participat Ion Iliescu, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și 
Grigore Comartin, rectorul Acade
miei de științe social-politice „Ște
fan Gheorghiu". A fost de față dr. 
Cestmir Cisar, ambasadorul R. S 
Cehoslovace la București.

Cronica zilei
PLECAREA

UNEI DELEGAȚII ROMÂNE 
LA CONFERINȚA 

MINIȘTRILOR EDUCAȚIEI 
DIN STATELE EUROPENE 

MEMBRE ALE UNESCO
Joi seara a plecat la Viena o de

legație a țării noastre, condusă de 
acad. Ștefan Bălan, ministrul învăță- 
mîntului, pentru a participa la Confe
rința miniștrilor educației din state
le europene membre ale UNESCO, 
organizată în capitala Austriei între 
20 și 25 noiembrie. Conferința va a- 
vea ca temă .Accesul în învățămîntul 
superior". Din delegație fac parte 
prof. dr. docent Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățămîntului, 
prof. Ion Ursu, prorector al Uni
versității „Babeș-Bolyai" din Cluj, și 
conf. Valentin Lipatti, delegatul per
manent al Republicii Socialiste Ro
mânia pe lingă UNESCO.

O DELEGAȚIE 
A MINISTERULUI 

INDUSTRIEI CHIMICE 
A PLECAT LA PRAGA

O delegație a Ministerului Indus
triei Chimice, condusă de ministrul 
Constantin Scarlat, a plecat joi dimi
neața la Praga, unde, la invitația mi
nistrului industriei chimice al Ceho
slovaciei, Vaclav Valeș, va vizita 
obiective industriale de specialitate 
și va purta discuții cu privire la ex
tinderea colaborării dintre cele două 
țări în domeniul respectiv.

SEARA culturala 
JAPONEZA

Sub auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străinăta
tea a avut loc joi o seară culturală 
japoneză la care au luat parte mem

bri ai conducerii I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, oameni de cultură și 
artă. Au fost prezenți Akira Shige- 
mitsu, ambasadorul Japoniei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Criticul de artă Ion Franzetti a 
împărtășit impresii dintr-o vizită fă
cută în Japonia cu prilejul celui de-al 
V-lea Congres al Asociației interna
ționale a artelor plastice de la To
kio, din toamna anului trecut.

După conferință a fost prezentat 
un program de filme documentare ja
poneze.

★

Tn urma tratativelor purtate între 
Oficiul Național de Turism și Inter
continental Hotel Corporation (subsi
diară a companiei americane de 
transporturi aeriene Pan-American), 
au fost semnate la New York con
tractele pentru construirea, prin coo
perare, la București a unui hotel de 
400 de camere, care va face parte din 
rețeaua de hoteluri Intercontinental. 
Contractele au fost semnate din par
tea română de către Nicolae Bozdog, 
președintele Colegiului Oficiului Na
țional de Turism, și din partea ame
ricană de către John B. Gates, pre
ședintele Consiliului de administrație 
a lui Intercontinental Hotel Corpora
tion. Hotelul urmează a fi dat în func
țiune în 1970 și va fi proprietate româ
nească, fiind administrat de către O- 
ficiul Național de Turism.

Cu ocazia semnării contractelor, In
tercontinental Hotel Corporation a o- 
ferit un cocteil la Hotelul Waldorf 
Astoria, la care au participat mem
brii delegației române, membri ai 
conducerii companiei aeriene Pan-A- 
merican și ai unor societăți și agenții 
de turism, ziariști.

(Agerpres)

Solidaritate ca lupta eroică 
a poporului vietnamez

Mitinguri studențești la București și Craiova

La Casa de cultură a studenților 
din Capitală a avut loc, joi după- 
amiază, un miting de solidaritate 
cu lupta eroică a poporului viet
namez.

La miting au participat numeroși 
tineri, studenți români și Străini, 
care învață în Capitală, precum și 
reprezentanți ai ambasadei R. D. 
Vietnam la București.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
Mihail Stoica, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.R., care a spus I 
împreună cu toate forțele iubitoa
re de pace, studenții români pro
testează și condamnă cu tărie ac
țiunile agresive ale S.U.A. împo
triva poporului vietnamez, cer cu 
fermitate să se pună capăt imediat, 
definitiv și necondiționat bombar
damentelor împotriva R. D. Viet
nam, să înceteze agresiunea din 
Vietnamul de sud.

Au luat cuvîntul, de asemenea, 
Ilie Purcaru, redactor șef al ziaru
lui „înainte" și al revistei „Ra
muri", Aurora Sofîlcă, studentă în 
anul II la Facultatea de drept, și 
Dorin Roșu, student în anul V la 
Institutul politehnic din București. 
Ei și-au exprimat adeziunea de
plină la lupta dreaptă dusă de po
porul vietnamez împotriva agreso
rilor și convingerea de nezdrun
cinat că în această luptă plină de 
sacrificii, victoria va fi de par
tea sa.

In numele studenților vietna
mezi, care învață în București, a 
luat cuvîntul Tran Ngoc Toan, 
doctorand la Institutul de petrol 
și gaze. Mulțumind pentru spriji
nul material și moral pe care îl 
primește poporul vietnamez din 
partea poporului român, el a su
bliniat că acest sprijin contribuie 
la victoriile obținute de eroicii 
luptători ai Vietnamului împotriva 
agresorilor americani.

Participanții la miting au adop
tat o moțiune prin care se cere să 
se pună capăt agresiunii împotriva 
poporului vietnamez și ca acesta 
să fie lăsat să-și rezolve singur

problemele fără nici un amestec 
din afară.

In încheiere, au fost prezentate 
filme documentare cuprinzînd as
pecte din viața și lupta poporului 
vietnamez.

★

Un alt miting de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez a avut 
loc la Craiova.

Luînd cuvîntul, Nicolae Papuc, 
secretarul Uniunii Asociațiilor stu
denților din centrul universitar 
Craiova, a spus : Noi, tineretul stu
dios, ca și întregul popor român, 
condamnăm agresiunea americană 
în Vietnam și cerem să se pună 
capăt fărădelegilor săvîrșite de a- 
gresori în această țară. Ne alătu
răm cu fermitate celor care se pro
nunță împotriva bombardării R.D. 
Vietnam și salutăm lupta plină de 
curaj a eroicului popor vietnamez.

In cuvîntul lor, studenții Chiria- 
chița Constantinescu, Mariana 
Stratan și Aurel Popa și-au expri
mat solidaritatea frățească cu po
porul vietnamez. Cerem încetarea 
bombardamentelor împotriva R. 
D. Vietnam, retragerea trupelor a- 
mericane și a unităților satelite a- 
cestora din Vietnamul de sud, res
pectarea cu strictețe a independen
ței, suveranității, unității și inte
grității teritoriale a Vietnamului, 
dreptul sacru al poporului vietna
mez de a-și hotărî singur soarta — 
au spus vorbitorii.

Participanții la miting au adop
tat o moțiune de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez.

(Agerpres)

vremea

viața internațională

ROADCLE UNUI 
BOGAT AN 

AGRICOL

CORESPONDENTA din pekin 
DE LA I. GALAȚEANU

Simbolul
„HONG-HA”

SPORT !
șah Liderul a remizat 

cu campionul

A 12-a rundă a 
campionatului mascu
lin individual de șah 
a avut în centrul a- 
‘snțiel partida dintre 
actualul lider al cla
samentului, Adrian 
Buza șl deținătorul 
titlului. Florin Gheor
ghiu. La capătul unei

lupte încordate, arbi
trii au consemnat un 
rezultat de egalitate. 
Iată rezultatele celor
lalte întîlnlri: Ciocîl- 
tea — Fischer 1—0 ; 
Radovici — Drimer 
1—0 ; Zara — Ungu- 
reanu 1—0 ; Neamțu 
— Segal remiză ; Pav

lov — Soos remiză; 
Reicher — Partoș re
miză. In clasament 
conduee Buza cu 8,5 
(1) puncte, urmat de 
Gheorghiu cu 8,5 punc
te, Radovici și Ungu- 
reanu cu cite 8 punc
te, Ciociltea 7,5 punc
te etc. Astăzi este zi 
de odihnă.

Baschet „CUPA CAM-I 
PIONILOR EUROPENI" J

• Returul meciului feminin Poll- I 
tehnica București-Ghazl Egitim (Tur- I 
da), care urma să aibă loc astăzi in ■ 
Capitală a fost contramandat. Intru- 1 
cit adversarele campioanelor noastre | 
au anunțat că nu se pot prezenta din 
motive tehnice. Echipa română, In- 1 
vingătoare în meciul de la Ankara I 
cu 66—35, cîștigă deci prin neprezen- ■ 
tare și se califică in turul următor. ■

• La Atena a avut loc ieri returul I 
meciului masculin Panathinalkos A- I 
tena — Steaua București. Victoria ■ 
a revenit cu scorul de 61—12 (32—27) I 
baschetballștilor greci, care datorită | 
unui coș-averaj general mai bun _ 
cu... 2 puncte, s-au calificat pentru I 
turul următor

Ieri în (ară : cu excepția unor 
localități din nord-vestul țării, 
unde s-au produs înnorări tre
cătoare, vremea ă fost în gene
ral însorită și călduroasă. Vîn- 
tul a suflat slab. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 12 grade la Joseni și 21 de 
grade la Aiud, Pătîrlagele și Ba
cău. Stațiile meteorologice din 
munți, de la cele mai joase alti
tudini pînă la cele mai înalte, au 
semnalat temperaturi pozitive 
destul de ridicate. La ora 14 ter
mometrul de la stația Vîrful O- 
mul a înregistrat 5 grade, iar 
cel de la stația Păltiniș Sibiu a 
urcat pînă la 13 grade. în Bucu
rești : vremea a fost însorită șl 
călduroasă. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a atins 18 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 18, 19 șl 20 noiembrie. In 
țară : vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi slabe locale. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 
3 și 7 grade, iar maximele între 
7 șl 17 grade. în București : vre
me în general călduroasă, cu cer 
variabil, mai ales la începutul 
intervalului. Vînt slab. Tempe
ratura ușor variabilă.

E toamnă tîrzie. 
Provinciile din nor
dul și vestul R. P. 
Chineze, cu climă mai 
rece, au terminat 
strîngerea recoltei. In 
hambare au fost de
pozitate roade boga
te ; producția de grîu, 
porumb, orez, bum
bac, plante oleaginoa
se a crescut simțitor 
față de anul trecut.

In sudul țării, unde 
culturile de toamnă 
tîrzii se culeg abia a- 
cum, rezultatele sint, 
de asemenea, îmbucu
rătoare. în provinciile 
cu culturi predomi
nante de trestie de 
zahăr, ca urmare a 
introducerii de noi 
varietăți, plantării in 
rinduri strînse, folo
sirii pe scară largă a 
îngrășămintelor și a- 
plicării metodelor a- 
grotehnice înaintate, 
se anunță noi succe
se.

Și în alte provincii 
s-a obținut anul aces
ta o recoltă bogată de 
trestie și sfeclă de 
zahăr. Aceasta a făcut 
ca toate fabricile de 
zahăr din țară să lu
creze din plin. Multe 
dintre ele au anunțat 
că au realizat pînă a- 
cum o producție spo
rită în raport cu ace
eași perioadă a anu
lui trecut. Recolte 
mari s-au obținut la 
tutun.

Producția de iută și 
cînepă este și ea mai 
mare cu zece la sută 
față de cea obținută 
anul trecut. Se men

ționează că toate pro
vinciile situate in ba
zinul fluviului Ianți, 
ca și in cel al fluviu
lui Perlelor au înre
gistrat la aceste cui 
turi creșteri față de 
perioadele anterioare, 

în sezonul însămin- 
țării și dezvoltării 
plantelor, membrii co
munelor populare au 
aplicat noi procedee 
agricole, intensificîn- 
du-și acțiunile de 
prevenire a bolilor și 
efectelor dăunători
lor asupra plantelor. 
Căutînd sd folosească 
cit mai intens terenu
rile însămînțate, ță - 
rănii din provinciile 
Guandun și Fukien 
au introdus planta
rea pe aceleași lo
turi a tutei împreu
nă cu orezul sau cu 
arahidele. în alte pro
vincii, pentru a culti
va iuta, țăranii au 
desțelenit întinse te
renuri deluroase și 
sărăturoase, au asanat 
mlaștini. Munca lor 
susținută a fost răs
plătită. Numeroase 
comune populare din 
zonele care n-au mai 
cultivat plante indus
triale au invitat ex- 
perți din ținuturi cu 
tradiție bogată in a- 
cest domeniu, strădu- 
indu-se să învețe din 
experiența lor.

în prezent țăranii 
sintetizează experi
ența cîștigată și rezul
tatele obținute, in 
stăruința de a obține 
recolte și mai bune in 
anul ce vine.

Stilourile „Hong-ha“ (Riul 
Roșu), importate in Japonia 
din Hanoi „au fost primite cu 
ospitalitate", scrie „Mainichi 
Daily News". Firma america
nă „Parker Fountainpen Co“ 
s-a opus de îndată menținerii 
lor pe piață, pretinzind că a- 
ceste stilouri ar viola drepturi
le pe care le deține in Japo
nia. Firele declanșării acestui 
„război al penițelor", cum este 
numit in presa japoneză, duc 
la ambasada americană. Un 
reprezentant al ambasadei „a 
sfătuit firmele japoneze impor
tatoare să ajungă la un com
promis cu firma americană 
Parker". Ziarele scriu că am
basada americană „a dat sd in-

vietnamez care luptă Împo
triva forțelor militare ameri
cane, pentru pace“.

Oficiul vămilor din Tokio • 
acceptat interpretarea legii ta
rifelor vamale făcută de corpul 
de juriști ai firmei americana 
Parker și, în consecință, a tri
mis altor servicii vamale din 
porturile Hakodate, Yokoha
ma, Nagoya, Osaka, Kobe, 
Maji și Nagasaki o circulară 
prin care le cere sd controle
ze orice încărcături cu stilouri 
din import pentru a opri in
trarea stilourilor din Hanoi. 
Tachibana a respins această 
manevră. „Acesta nu este pri
mul amestec al americanilor în 
afacerile noastre — a spus eL

CORESPONDENȚA DIN TOKIO DE LA FLOREA TUIV

țeleagă firmei japoneze impor
tatoare — -Maruichi Bus san- 
— că stilourile aduse din Viet
namul de nord ar putea să a- 
ducă prejudicii intereselor fir
mei". în felul acesta problema 
a luat o turnură politică. A- 
sociația japoneză pentru co
merțul cu Vietnamul a repli
cat imediat declarînd public 
că „guvernul Statelor Unite se 
face responsabil pentru ames
tecul nerezonabil, prin diver
se mijloace, în relațiile comer
ciale dintre Japonia și R. D. 
Vietnam".

Practic insă stilourile „Hong- 
ha“ au dispărut din magazinul 
universal „Seibu" din Ikebu- 
kuro și din alte unități comer
ciale. Ele s-au aflat pe piață 
numai două zile, dar s-au do
vedit foarte solicitate. Expli- 
cînd acest succes și motivul 
pentru care a acceptat sd im
porte stilouri din R. D. Viet
nam, președintele Asociației 
japoneze pentru comerțul cu 
Vietnamul, Keizo Tachibana, 
consideră că, pe lingă calitatea 
bună și prețul relativ mic, 
s-a ținut cont și de „simpatia 
japonezilor față de poporul

Planul de a deschide o expo
ziție de artă populară și foto
grafii prezentind situația ao- 
tuală din R. D. Vietnam la 
„Seibu", unul din marile ma
gazine din Tokio, a eșuat din 
cauza aceleiași presiuni". „Fap
tul că R. D. Vietnam, deși ex
pusă unor bombardamente pe 
scară largă poate sd mai pro
ducă și mărfuri nemilitare, 
printre care și stilouri, a șo
cat probabil puternic auto^tă- 
țile americane care nu au do
rit ca acest lucru să fie cunos
cut de publicul japonez", spu
ne Tachibana. „Noi, spune 
Tachibana, sintem hotăriți să 
luptăm împotriva acestei in
tervenții necinstite și sd de
punem eforturi pentru a pro
mova relații comerciale nor
male intre Japonia și R. D. 
Vietnam".

Pină la sfîrșitul anului, Aso
ciația japoneză pentru comerț 
cu Vietnamul intenționează să 
mai importe din Hanoi 4 000 
de duzine de stilouri. Mulți 
japonezi consideră cd a purta 
un stilou marca „Hong-ha" este 
un simbol al solidarității lor ou 
Vietnamul luptător.

„Retragerea trupelor americane- 
prima condiție a reunificării Coreei"

HAVANA 16. — Corespondentul
Agerpres V. Stamate transmite : 
Conducătorul delegației de partid și 
guvernamentale a R.P.D. Coreene, 
Țoi En Ghen, a acordat un interviu 
agenției Prensa Latina și ziarelor 
„Gramna" și „Juventud Rebelde", în 
cursul căruia a relevat că principa
lul obstacol în calea reunificării Co
reei îl constituie ocuparea Coreei da 
Sud de către trupele americane și. în 
consecință, prima condiție pentru 
reunificarea țării este retragerea tru
pelor americane din Coreea de Sud.

El s-a declarat împotriva include
rii așa-numitei „probleme coreene" 
pe agenda O.N.U., subliniind că a- 
ceasta este o problemă internă care 
trebuie rezolvată de însuși poporul 
coreean. Guvernul R.P.D. Coreene, a 
spus el, nu va recunoaște niciodată 
și va considera drept nulă orice re
zoluție pe care O.N.U. ar aproba-o 
în mod unilateral fără participarea 
reprezentantului R.P.D. Coreene și 
fără consimțămîntul său.

DECLARĂRILE LUI
MAX REIMANN

BERLIN 18. — Corespondentul A» 
gerpres Șt. Deju transmite : „Nu 
trebuie creat In R. F. a Germaniei 
un nou partid care să se numească 
comunist, ci trebuie legalizată activi
tatea partidului comunist existent",
— a declarat Max Reimann, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Germania
— referlndu-se la unele afirmații fă* 
cute recent de Willy Brandt, minis
trul afacerilor externe. în ciuda in
terdicției existente, acest partid lup
tă cu perseverență împotriva legisla
ției excepționale, pentru drepturi so
ciale, dezarmare și securitate euro
peană, pentru recunoașterea R. D. 
Germane.

B. LARSEN ÎNVINGĂTOR LA 

SOUSSA
Turneul interzonal de sah de la 

Soussa (Tunisia), s-a încheiat cu vic
toria marelui maestru danez B. Lar
sen care a totalizat 15.5 puncte din 
21 posibile. Pentru turneul candida- 
ților la titlul de campion mondial 
s-au mai calificat marii maeștrii E. 
Gheller și V. Korcinoi. S. Gligorici 
și L. Portisch. urmînd ca al șaselea 
participant să fie desemnat după un 
turneu de baraj intre Hort (Ceho
slovacia), Reshevsky (S.U.A.) și Stein 
(U.R.S.S.).

Tînărul brazilian Enrique Mecking, 
un nou copil precoce al șahului con
temporan (are numai 15 ani), a fost 
revelația turneului de la Soussa. reu
șind nu numai ctteva victorii specta
culoase, ci si un procentaj de 50 la 
sută care i-a adus o notă de mare 
maestru international.

Clasamentul final : 1. Larsen (Da
nemarca) 15,5 puncte ; 2—4. Gheller 
(U.R.S.S.), Korcinoi (U.R.S.S.), Glipo- 
rici (Iugoslavia) 14 puncte; 5. Por
tisch (Ungaria) 13,5 puncte ; 6—8. 
Reshevsky (S.U.A.), Stein (U.R.S.S.), 
Hort (Cehoslovacia) 13 puncte; 9.
IWatulovici (Iugoslavia) 12,5 puncte ; 
10. Matanovicl (Iugoslavia) 12 puncte; 
11—12. Ivkov (Iugoslavia). Mecking 
(Brazilia) 11 puncte ; 13—14. Gipslis 
(U.R.S.S.), Kavalek (Cehoslovacia) 10 
puncte; 15. Suttles (Canada) 9,5
puncte; 16—17. Barezay (Ungaria), 
Bilek (Ungaria) 9 puncte ; 18 Bt/rnt 
(S.U.A.) 7,5 puncte; 19—20. Quellar 
(Columbia), Miagmarsuren (Mongo
lia) 6,5 puncte ; 21. Sharap (Noua Ze- 
elandă) 4 puncte ; 22. Bouaziz (Tuni
sia) 3,5 puncte.

RUGBIȘTII NEOZEELANDEZI 
IMBATABILI

Echipa de rugbl a Noii Zeelande. 
neînvinsă în peste 10 meciuri susți
nute în Canada și Anglia, a început 
victorioasă si turneul din Franța, 
dispunînd cu 18—3 de o selecționată 
a regiunilor din sud-est. Peste 10 000 
de spectatori au asistat la Lyon, pe 
un timp rece și ploios, la o veritabi
lă demonstrație de rugbl a selecțio
natei Noii Zeelande. Superioritatea 
jucătorilor din Noua Zeelandă s-a 
manifestat din nou în toate compar
timentele. cu deosebire în linia de 
trei sferturi. Ei au realizat patru e- 
seuri prin Tony Steel (2). Bruce 
Macleod și Ian Kirkpatrick, două fi
ind transformate de fundașul Ge
rald Kember. Onoarea gazdelor a 
fost salvată de Guy Camberabero, 
printr-un drop-goL

„CUPA BUCUREȘTIULUI" LA HANDBAL j
Competiția internațională mascu

lină de handbal „Cupa Bucureștiului" 
a continuat ieri cu meciurile etapei 
a doua. In deschidere, reprezentativa 
U.R.S.S. a întrecut echipa Budapestei 
cu scorul de 24—19 (15—8). A urmat 
apoi partida București (tineret) — Iu
goslavia, încheiată la egalitate: 
18—18. După o primă repriză cu exe
cuții tehnice eficace și spectaculoase 
în care s-âu remarcat, printre alții, 
Gațu și Moldovan, tinerii handbaliști 
români conduceau cu 9—6 și se pă
rea că vor obține victoria. Ei s-au 
comportat însă inegal în cea de-a 
doua repriză și, după ce au fost con
duși de cîteva ori, au reușit să ega
leze abia în ultimele secunde printr-o 
lovitură de la 7 m. In încheiere s-au

întîlnit selecționatele de seniori ale | 
Bucureștiului și Varșoviei, Printr-o I 
replică neașteptat de bună în prima ■ 
parte a jocului, handbaliștii polonezi I 
au avut inițiativa inclusiv... pe tabela I 
de marcaj, care în minutul 10 Indica ■ 
4—4 după ce oaspeții conduseseră de I 
fiecare dată la diferență de un punct. I 
Reprezentanții noștri au luat apoi * 
avantaj, dar după încă un sfert de I 
oră scorul era din nou egal: 10—10. I 
Finalul primei reprize și repriza se- 
cundă au aparținut însă sportivilor ro- ■ 
mâni, învingători cu 27—18 (14—11). I

Competiția continuă sîmbătă, în | 
sala Floreasca, cu partidele Iugosla- - 
via — Budapesta, București (tineret) I 
— Varșovia și București — U.R.S.S. I 
Astăzi este zi de odihnă. ■

în citeva rinduri
lenciennes, Robie a ciștigat cursa ve
teranilor (o probă cu antrenament 
mecanic); avînd conducător pe Roger 
Pingeori — învingător în Turul Fran
ței din acest an — Robie a acoperit

PE STADIONUL „TRACTORUL" 
DIN BRAȘOV echipa de fotbal (ti
neret) a României a învins ieri cu 
1—0 echipa F. C. Kari Marx Stadt 
(R. D. Germană), prin punctul mar
cat în minutul 67 de Dumitrache.

ÎN MECI RETUR DESFĂȘURAT 
LA BUDAPESTA, echipa de fotbal 
Ferencvaros a dispus cu 3—0 de Real 
Saragosa (Spania) calificîndu-se pen
tru turul următor al „Cupei orașelor 
tîrguri".

PE PATINOARUL „23 AUGUST" 
DIN BUCUREȘTI, echipa cehoslova
că de hochei pe gheață Skoda Plsen 
a întrecut ieri echipa de tineret a 
Capitalei cu scorul de 11—5 (8—1,
4-3, 1-1).

ÎN PRIMUL TUR AL COMPETI
ȚIEI DE FOTBAL „CUPA EUROPEI 
CENTRALE" echipa „Steaua Ro- 
șie“-Belgrad, jucînd pe teren pro
priu, a învins cu 3—0 formația ma
ghiarii Dyosgyor. Alte rezultate din 
cadrul aceleiași competiții: F.C. Aus
tria — Atalanta Bergamo 1—2; Jed- 
nota Trencin — Zelezniciar Sarajevo 
0—0; Ujpest Dozsa Budapesta —Wie
ner Sport Klub 6—1.

CUNOSCUTUL CICLIST JEAN 
ROBIC (cîștlgător al Turului Franței 
în anul 1947), în vîrstă de 46 ani, 
continuă să concureze. Recent, la Va-

I 
I 
I

22 kilometri în 33’52".

REZULTATE DIN OPTIMILE DE I 
FINALA ALE „CUPEI CAMPIONI- . 
LOR EUROPENI" LA FOTBAL I 
Hvidovre Copenhaga — Real Madrid I 
2—2; Rapid Viena — Eintracht ■ 
Braunschweig 1—0.

A 11-A ETAPĂ A TURULUI CI- I 
CLIST AL MEXICULUI, Guadalaja- ■ 
ra — Zamora (216 km), a revenit I 
mexicanului Agustin Juarez cu tim- I 
pul de 5 h 21’40", urmat la 25” de 
Megyerdi (Ungaria), la 35” de Heri- I 
berto Diaz (Mexic) șl la 45” de Sco- I 
pel (Italia). In clasament conduce ■ 
Pachon (Columbia), urmat la 2’03” de | 
Rodriguez (Mexic), la 4’29" de Py- I 
new (Olanda), la 6’54” de Dimitriev | 
(U.R.S.S.) și la 7’36" de Megyerdi . 
(Ungaria).

DUPĂ PRIMA ZI A ÎNTÎLNIRII ? 
DE TENIS SPANIA — POLONIA, I 
care se desfășoară la Madrid în ca- I 
drul competiției europene elimina- " 
torii, gazdele conduc cu 2—0; Manuel | 
Santana l-a învins cu 6—1, 6—2 pe I 
Bronislaw Lewandowski, iar Juan I 
Gisbert cu 7—5, 13—11 pe Tadeusz ■ 
Nowicki.

Berlin, Leipzig, Dresda, 
Karl Marx-Stadt, Weimar, 
Potsdam. O Balbâ de cen
tre industriale sau stră
vechi burguri care Iți râ- 
mîn întipărite în memorie 
prin varietatea impresii
lor. Multe din acestea țin 
de domeniul artelor, cul
turii, istoriei. Nu poți uita, 
bunăoară, întîlnirea cu 
Weimarul, oraș al unor co
mori spirituale nepieritoa
re, în care s-au auzit 
cîndva acordurile muzicii 
lui Bach și Liszt, unde au 
trăit și creat titani al li
teraturii universale, ca 
Goethe și Schiller. Nu poți 
să nu păstrezi in amin
tire asemenea opere ar
hitectonice ca fastuosul 
Zwinger din Dresda — ga
lerie de proporții, celebră 
prin creațiile artistice pe 
care le adăpostește — 
palatul Sans-Soucl din 
Potsdam, măiestrele con
strucții în stil baroc ale di
feritelor orașe ș.a.m.d. Nu 
pofi să ui{i nici clădirile 
impunătoare sau căsuțele 
modeste din Leipzig, care 
amintesc cd aici și-au dat 
întîlnire peste secole re
voluționari și oameni de 
cultură și știință, că aici 
a fost tipărit ilegal, de 
către Lenin, primul număr 
al „Iskrei”, că tot aici s-au 
auzit cuvintele acuzatoa
re ale lui Gheorghi Dimi
trov în răsunătorul pro
ces al incendierii Reich
stagului...

Trecut și prezent... Căci 
călătorul pe aceste me
leaguri întilnește totodată 
pretutindeni pecetea pre
zentului, realitățile de azi 
ale Republicii Democrate 
Germane, roadele efortu
rilor a milioane de oa
meni care înalță edificiul 
socialismului. Despre toa
te acestea îți vorbește 
Înainte de toate strada.

Vechilor clădiri refăcute 
li s-au adăugat altele noi, 
au fost înălțate cartiere 
întregi, s-au deschis bu
levarde largi, s-au con
struit școli, teatre, cine

matografe, hoteluri, ma
gazine. Cifrele, cu tot la
conismul lor, sugerează 
realizările dobîndite în a- 
cest domeniu. Ele arată 
că numai în perioada 
1963—1966 s-au predat 
populației din R. D. Ger
mană peste 286 000 de 
locuințe.

In zilele cînd am vizitat 
Karl Marx-Stadt, centrul 
orașului era un adevărat 
șantier. Blocurile înalte — 
unele în construcție, al
tele predate „la cheie’ — 
străzile largi conturau vi
guros inima acestei mari 

Pe itinerarul unor 
străvechi așezări

așezări. Totul poartă am
prenta contemporaneită
ții. Nici n-ai crede că te 
afli într-o localitate care 
numără peste 800 de ani.

— Ceea ce se înfăptu
iește acum, aici — ni s-a 
spus într-o discuție avută 
cu reprezentanți ai oficia
lităților locale — nu con
stituie decît o primă etapă 
în planul general de mo
dernizare a orașului.

Despre roadele anilor 
de construcție socialistă 
vorbește cu deosebită e- 
locvență noul peisaj in
dustrial al țarii. Imaginea 
lui viguroasă, prezentă 
atît în orașe de mult e- 
xistente pe hartă, cit și în 
localități al căror act de 
naștere a fost semnat în 
anii din urmă, evidențiază 
treptele urcate de po

porul R. D. Germane pe 
scara industrializării so
cialiste. Proporțiile dru
mului parcurs își găsesc 
expresia în marile uzine 
șl combinate apărute pe 
întinsul țârii sau care au 
fost mult dezvoltate în et
nii puterii populare, în 
gama variată de produ
se pe care le realizează, 
tn gradul Înalt de tehni
citate al utilajelor. Uzi
nele chimice Leuna, Com
binatul „Wilhelm Pieck' 
din Mosfeld, Uzinele de 
mecanică de precizie șl 
optică Jena, Combinatul e-

Note de drum 
din R. D. Germană

lectrochlmlc Bitterfeld, în
treprinderea constructoare 
de mașini grele „Ernst 
Thâlmann' din Mag
deburg, Combinatele de 
lignit „Schwarze Pumpe", 
„Otto Grotewohl' și Lau- 
chhamner — sint doar cî
teva din aceste unități.

Acest ritm — al crește
rii industriale — e pre
zent pretutindeni. Berlinul 
— capitala R.D.G., cu su
tele sale de întreprinderi, 
a devenit orașul indus
trial numărul unu al t&* 

rii. Weimarul — ne spune 
primarul orașului — cu
noscut îndeosebi prin 
bogata sa viajă cul- 
tural-științlfică, a făcut 
și el cunoștință, de 
cîțiva ani, cu ritmu
rile industrializării; aici 
există astăzi o mare 
uzină de mașini agricole 
In care lucrează peste 
4 000 de salariațl, o între
prindere de produse 
optice unde muncesc 1 800 
oameni, întreprinderi șl 
ateliere în care se pro
duc materiale de cons
trucție, mobilă, ceasomi- 

ce, instrumente muzicale 
etc. Karl Marx-Stadt a 
devenit, de asemenea un 
centru industrial, con
tribuind în măsură apre
ciabilă la satisfacerea 
necesităților țării îndeo
sebi în mașini pentru in
dustria textilă și mașini 
unelte. Leipzigul — mi-au 
relatat interlocutorii locali 
— constituie principalul 
centru editorial și al co
merțului cu cartea din 
R.D.G., produce mai bine 
de o treime din mașinile 

poligrafice realizate tn 
țară.

Datele statistice, prin 
puterea lor de sinteză, 
întregesc aceste ima
gini, le conturează mai 
precis valorile de ansam
blu.

Din analiza lor rezultă 
că, dacă se la ca termen 
de comparație anul 1950, 
(socotit cu indicele 100), 
sporul Înregistrat ds pro
ducția industrială a R. D. 
Germane se prezintă ast
fel: 190 la sută in 1955, 
293 la sută in 1960, 391 la 
sută în 1965. Cu precă
dere s-au dezvoltat Indus
tria chimică, construcția 
de mașini, industria elec
trotehnică, mecanica fină 
și optica etc.

Creșterea sensibilă șl 
continuă a producției a 
permis industriei să dea 
In prezent circa 69 la sută 
din produsul social brut. 
Toate acestea sînt roa
dele activității însuflețite 
a oamenilor muncii, ale 
eforturilor materiale fă
cute de stat pentru 
crearea de noi întreprin
deri, reutilarea și dezvol
tarea celor existente, ale 
preocupării pentru orga
nizarea rațională a pro
ducției și sporirea pro
ductivității muncii, ale 
creșterii calliicărli cadre
lor etc.

Prefacerile profunde 
survenite pe harta indus
trială a țării, ca și succe
sele Înregistrate in agri
cultură (producția agrico
lă a depășit de circa 
două ori nivelul antebe
lic) și-au pus amprenta 
asupra nivelului de trai 
al populației.

Asemenea realități șl 
realizări demonstrează 
ritmul viu In care, sub 
conducerea P.S.U.G., clasa 
muncitoare din Republica 
Democrată Germană, îm
preună cu țărănimea și 
intelectualitatea, scriu is
toria contemporană a țării 
lor.

Radu ATANASESCU
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© Intervenția reprezentantului român in Comitetul 
celor 18 state pentru dezarmare

© Pierderi grele suferite de agresorii americani
Naționale primită de

GENEVA 16. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite: 
în ședința de joi a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare a luat 
cuvîntul reprezentantul Republicii Socialiste România, ambasadorul 
Nicolae Ecobescu. El a arătat că intervenția sa este consacrată prezen
tării propunerilor românești care vizează ameliorarea prevederilor refe
ritoare la procesul de aplicare a Tratatului de neproliferare a armelor 
nucleare aflat în dezbaterea Comitetului.

„Este necesar — a arătat vorbito
rul — ca tratatul să prevadă un me
canism corespunzător care să permi
tă o verificare colectivă a modului în 
care sînt îndeplinite obligațiile pe 
care părțile și le-au asumat. Din a- 
cest punct de vedere, soluția cea 
mai potrivită ni se pare a fi convo
carea unor conferințe periodice la 
intervale regulate, cu participarea 
tuturor statelor care au acceptat a- 
cordul. Asemenea conferințe, a căror 
importanță politică nu poate scăpa 
nimănui, vor prilejui părților o exa
minare aprofundată a stadiului în 
care se află executarea tratatului, 
confruntarea pe bază de fapte a pro
gramului prestabilit cu realizările 
concrete11.

Arătînd că fiind in joc interese 
fundamentale ale statelor, ale comu
nității internaționale și întrucît tra
tatul de neproliferare este conceput 
pe o durată nelimitată, vorbitorul a 
subliniat că delegația română pre
conizează convocarea unor asemenea 
conferințe periodice, la fiecare cinci 
ani.

Reprezentantul român s-a oprit 
apoi asupra modificărilor eventuale 
ale tratatului, arătînd că inserarea 
unor clauze privind amendarea acor
durilor internaționale este o practi
că curentă. Aceasta, pentru că ori- 
cît de perfecte ar fi tratatele inter
naționale. ele nu pot furniza răspun
suri exhaustive multitudinii de ele
mente noi pe care viata. în continua 
ei dezvoltare, le generează, cu atît 
mai mult într-un domeniu 
dinamic cum este acela al 
nucleare.

Șeful delegației române a 
în continuare că pornind de la res
pectarea principiilor suveranității și 
egalității statelor. orice obligație 
convențională trebuie să se bizuie 
pe voința fiecărei părți. Pe acordul 
liber consimțit al statelor. „Această 
regulă constituie temelia pe care 
trebuie să se clădească eșafodajul 
oricărui tratat sau acord internatio
nal". în ce privește problema amen
damentelor — a arătat vorbitorul — 
se propune în proiect o procedură ce 
nu concordă cu regula de bază a- 
mintită. deoarece ar permite unui 
grup restrîns de state să aibă cuvîn
tul hotărîtor si să impună modificări 
în tratat și statelor care, dintr-un 
motiv sau altul, nu ar fi de acord cu 
acestea. Modificările operate pe a- 
ceastă cale, indiferent de natura in
tențiilor, ar putea pricinui nedrep
tăți fată de una sau mai multe părți 
la tratat, ceea ce nu trebuie admis.

Vorbitorul a relevat că reprezen
tantul Nigeriei a avut dreptate cînd 
a declarat că este nedemocratic 
statelor suverane, care aderă 
bună voie la un tratat, să li se 
pună amendamente de către o 
norităte a țărilor semnatare.

Acestea sînt rațiunile propunerii 
delegației române, potrivit căreia 
orice amendament ce s-ar aduce 
tratatului să intre în vigoare nu
mai pentru acele părți care depun 
instrumentele de ratificare a amen
damentului respectiv. Pentru părțile 
care nu ar găsi posibil să ■ accepte 
amendamentul, acesta nu ar avea 
nici o valoare legală. Raporturile 
dintre statele participante ce 
aproba amendamentul si cele 
si l-au însușit ar continua să 
guvernate de normele stabilite ini
tial.

Referindu-se la propunerea româ
nă privind notificarea în cazul re
tragerii unul stat din tratat, vorbi
torul a spus : „După părerea noas-
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PRESA JAPONEZA DESPRE

PERSPECTIVELE 
FOLOSIRII PAȘNICE 
A ATOMULUI

TOKIO. — Ziarul „Mainiți Daily 
News'1, referindu-se la o dezbatere 
largă care se desfășoară în presa 
japoneză în legătură cu perspecti
vele dezvoltării energiei nucleare, 
arată că Japonia se află din toate 
punctele de vedere „în cea mai bună 
poziție" în ceea ce privește folo
sirea energiei nucleare. Fostul ad
junct al ministrului de externe, 
Shimoda, în prezent ambasador în 
S.U.A., arăta: „chiar dacă proiectul 
Tratatului de neproliferare va fi 
semnat trebuie să se admită că 
este numai o chestiune de timp 
pînă cînd energia nucleară va fi 
utilizată larg în scopuri pașnice, 
cum ar fi de pildă în construcții. 
Membrii conferinței pentru dezar
mare, adăuga el, trebuie să ia in 
considerare faptul că și națiunile 
nenucleare au dreptul să experi
menteze dispozitive nucleare pen
tru scopuri pașnice. Japonia ar pu
tea efectua asemenea experiențe 
pentru a contribui în acest fel la 
o înțelegere internațională în do
meniul cercetărilor atomice. Japo
nia nu va renunța niciodată la 
drepturile sale în această proble
mă11, a declarat el. „Responsabili
tățile care decurg din tratatul de 
neproliferare trebuie să revină în 
mod egal atît națiunilor nucleare 
cît și celor nenucleare, fără ca ul
timele să fie dezavantajate"

tră, în circumstanțele cînd un stat 
s-ar vedea constrîns să ia o ase
menea decizie, notificarea retragerii 
din tratat către celelalte părți și 
către Consiliul de Securitate al Na
țiunilor Unite ar fi suficientă. Conți
nutul notificării ține, se înțelege, de 
competenta exclusivă a guvernului 
statului care s-ar afla într-o astfel 
de situație11.

„Situîndu-ne constant în sfera rea
lităților, trebuie să recunoaștem cu 
toții că trăinicia acordului de nepro
liferare nu rezidă în țesătura unor 
clauze finale, concepute de o ma
nieră ireconciliabilă cu principiile 
legalității internaționale, ci, dimpo
trivă, în justețea prevederilor de 
fond și respectarea lor cu strictețe 
de către fiecare participant la tra
tat11.

In încheiere, Nioolae Ecobescu a 
declarat că „propunerile delegației 
române sînt expresia unei atitudini 
de participare constructivă la dez
baterea importantei probleme a ne- 
proliferării armelor nucleare, ele 
dau relief dorinței României de a-și 
aduce întreaga contribuție la efortul 
de alcătuire a unui tratat corespun
zător aspirațiilor de pace, securitate 
și progres ale fiecărui popor, inte
reselor comunității mondiale de na
țiuni.

El și-a exprimat convingerea că 
în rezolvarea spinoasei chestiuni a 
nediseminării, ca de altfel în solu
ționarea tuturor problemelor inter
naționale majore, fiecare națiune 
poate participa într-un mod util șl 
sănătos, conștientă fiind că în acest 
chip servește atît interesele sale 
vitale, cît și năzuințele generale ale 
umanității.

După intervenția delegatului ro
mân, ședința oficială a luat sfîrșit. 
A urmat o reuniune neoficială, în 
cadrul căreia reprezentantul Su
ediei, sprijinit și de delegații 
altor țări neutre, a sugerat în
treruperea lucrărilor Comitetului 
spre sfîrșitul lunii noiembrie și a- 
doptarea unui eventual raport interi
mar care să lie examinat la Adu
narea Generală. El a mai propus, 
totodată, ca după încheierea dezba
terilor Adunării Generale, Comite
tul să-și reia activitatea.

Cei doi copreședinți — reprezen
tanții U.R.S.S. și S.U.A. — și-au 
manifestat dezacordul cu această 
sugestie. Ei au declarat că duc ac
tualmente tratative cu privire la 
articolul III (referitor la problema 
controlului) și că speră ca în curînd 
să-l poată supune Comitetului, ofe
rind astfel o imagine mai completă 
a proiectului de tratat. De aceea, 
au subliniat ei, consideră inoportu
nă stabilirea unei date precise pen
tru redactarea unui asemenea ra
port.

In această situație, s-a căzut de 
acord ca delegațiile să aibă un nou 
schimb de păreri, neoficial, even
tual către sfîrșitul lunii noiembrie.

O imensă coloană de fum se ridică 
deasupra bazei de la Dak To, lovită 
de tirul forțelor patriotice sud-vietna- 

meze

Activitatea președintelui
Adunării Generale a 0. N. U.
NEW YORK 16. — Tri

misul special Agerpres, Ro
mulus Căplescu, transmite : 
Președintele Adunării Gene
rale a O.N.U., Corneliu 
Mănescu, a primit joi în ca
binetul său de la sediul 
Națiunilor Unite pe primul 
ministru al Japoniei Eisaku 
Sato, care, după cum se 
știe, întreprinde o vizită în 
S.U.A. Cu acest prilej au 
fost abordate unele proble
me ale actualei sesiuni a 
O.N.U.

Miercuri Corneliu Mănes
cu a primit un grup de re-

dactori ai unor ziare din 
S.U.A. și Canada.

In seara aceleiași zile el 
a luat parte la un dineu 
oferit în cinstea sa de con
ducerea grupului de publi
cații ,,Time-Life". Cu acest 
prilej președintele Adunării 
Generale a O.N.U. a răs
puns la o serie de între
bări puse de cei prezenți în 
legătură cu un cerc larg de 
probleme aflate în atenția 
O.N.U. precum și cu privire 
la politica externă a Româ
niei.

Violentele atacuri lansate de 
patriofii sud-vietnamezi asu
pra pozifiilor agresorilor a- 
mericani în diferite sectoare 
din zona plafourilor înalte și 
care au culminat cu atacul 
lansat asupra bazei și pistei 
de aterizare de la Dak To au 
provocat trupelor americane 
pierderi grele. Peste 170 de 
soldați americani au fost 
uciși, iar aifi 760 rănifi — 
relatează agenfia France 
Presse.

Cele 82 de raiduri ale 
bombardierelor „B-52" che
mate în ajutor și sutele de 
tone de bombe lansate asu
pra acestei regiuni n-au 
reușit să împiedice „infer
nul" trăit de agresori la Dak 
To. Timp de 22 de ore au 
explodai în mod continuu 
obuze, făcînd inutilizabilă 
pista de aterizare și provo- 
cînd mari pierderi în munifii 
și oameni.

Profițînd de confuzia ge
nerală care a urmat atacului, 
o patrulă a pafriofilor s-a in
filtrat pînă în perimetrul „de 
siguranță" al bazei de la 
Dak To și a atacat cu arme 
automate pozițiile americane.

Acoperifi de firul puternic 
al aruncătoarelor de mine, 
patriofii au atacat la 40 kilo
metri sud de Dak To coman
damentul unui sector al apă
rării de coastă și o bază a 
trupelor sud-vietnameze apă
rată de peste 400 militari. 
A fost distrusă o clădire a 
statului major și avariată pis
ta de aterizare pentru elicop
tere.

în apropierea graniței cu 
Cambodgia și Laos, batalio-

nul 173 al brigăzii de para- 
șutiști americani, care deți
nea poziții situate pe înălți
mile munților, s-a retras 
după trei ore de luptă lă- 
sînd pe cîmpul de operații 
militare 50 de morți și răniți. 
Continuînd seria atacurilor a- 
supra pozițiilor americane și 
sud-vietnameze, unități ale 
Frontului Național de Elibe
rare au dezlănțuit un puter
nic bombardament cu mor- 
tiere asupra unei divizii a- 
mericane de infanterie la 29 
kilometri nord-est de Saigon 
și au ținut sub tirul armelor, 
timp de șapte ore, două 
companii ale celei de-a 25-a 
divizii americane, la 45 kilo
metri nord-est de Saigon.

In provincia Binh Thuan, 
forțele F.N.E. au efectuat o 
operațiune deosebit de în
drăzneață, cucerind localita
tea Bau Ke, aflată la 34 kilo
metri de centrul provinciei. 
Au fost scoase din luptă un 
batalion sud-vietnamez și un 
pluton american și au fost 
distruse sau avariate 50 de 
tancuri și mașini blindate. 
Patriofii au capturat o canti
tate însemnată de tehnică de 
luptă. Trei din elicopterele 
venite în ajutorul trupelor 
saigoneze au fost doborîte 
de patrioți.

Comandamentul forțelor a- 
mericane din Saigon a fost 
nevoit să recunoască miercuri 
seara că operațiunea începu
tă la 20 octombrie de pușcași 
marini americani la 35 kilo
metri sud de zona demilita
rizată a suferit un eșec. In 
timpul operațiunii au fost 
scoși din luptă 80 de mili
tari americani.

LONDRA

Șahinșahul Iranului
TEHERAN 16. — Corespondentul 

Agerpres, N. Popovici, transmite: 
Delegația Marii Adunări Naționa
le, condusă de Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
care se află în vizită în Iran la in
vitația Senatului acestei țări, a fost 
primită miercuri de Șahinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. La primire, care a avut 
loc la palatul imperial, a partici
pat și ambasadorul României în 
Iran, Pavel Silard. Șahinșahul Ira
nului s-a întreținut cordial cu pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

In continuare, delegația M.A.N a 
vizitat expoziția economiei națio
nale a Iranului, alcătuită din 153 
pavilioane, unde este expusă o 
gamă largă de produse ale indus-

triei iraniene, printre care și ma
șini construite în ultimii ani în a- 
ceastă țară.

Miercuri seara, ambasadorul Ro
mâniei la Teheran a oferit în sa
loanele hotelului „Hilton" o recep
ție în onoarea președintelui Marii 
Adunări Naționale și a membrilor 
delegației parlamentare române. Au 
participat primul ministru iranian, 
Amir Abbas Hoveida, președintele 
Senatului, Sarif Emami, președin
tele Medjlisului, Abdulah Riazi, 
senatori și deputați, alte persona
lități politice, oameni de afaceri.

în cursul zilei de joi, delegația 
Marii Adunări Naționale a plecat 
cu avionul într-o călătorie în su
dul Iranului.

agențiile de presă

transmit
• O REZOLUȚIE A CONSILIULUI DE SECURITATE

• NOUL GUVERN AL AFGANISTANULUI • LA

WASHINGTON S-AU ÎNCHEIAT CONVORBIRILE

JAPONO-AMERICANE

Un centru pentru
promovarea relațiilor 

cu tarile socialiste »
LONDRA 16 (Agerpres). — Joi 
fost inaugurat la Londra „Cen

trul pentru promovarea înțelegerii 
între Marea Britanie și țările d;n 
Europa de răsărit11. Inaugurarea a 
avut loc în prezența ministrului de 
externe britanic George Brown. 
Centrul își va desfășura activitatea 
sub egida unei asociații indepen-

a
dente care își propune stabilirea 
unor legături culturale, economice, 
sociale și de altă natură mai strînse 
cu țările socialiste. Luînd cuvîntul 
cu acest prilej, George Brown a 
anunțat că speră că în anul viitor 
va face vizite oficiale într-o serie 
de țări ale Europei răsăritene.

Temperatură 
crescută în
CALABRIA

De cîteva zile In re
giunea Calabria, din 
sudul Italiei, rămasă în 
urmă față, de restul ță
rii din punct de vedere 
economic, se succed 
greve și adunări de pro
test ale țăranilor. Ca 
urmare a efectelor de-

cuparea pămînturilor 
necultivate, aparținînd 
moșiei contelui Gaetani.

Mișcarea țăranilor din 
Calabria a trezit în țară 
ecou și solidaritate. A- 
dresîndu-se Consiliului 
de Miniștri, organizațiile 
sindicale ale țărănimii

CORESPONDENȚA DIN ROMA 
DE LA NICOLAE PUICEA

curgînd din planul agri
col al Pieței comune, 
micii producători nu-și 
pot comercializa 
ducția de vin 
ani. Totodată, 
agricoli, mici 
tori și dijmași 
se dea pămînt și să li 
se asigure de lucru. Re
vendicările ce atrag la 
mișcare noi comune și 
alte mii de oameni au 
fost sintetizate in lozinca 
„Pămînt și posibilitatea 
de a munci; o 
vilizată".

La Cutro, de 
problema nr. 1 
tuie „lipsa" de 
Cea mai mare parte din 
cele 10 000 ha cultiva- 
bile sînt în posesia a 
patru mari proprietari 
care lasă suprafețe în
tinse nelucrate. Pentru a 
putea trăi, țăranii emi
grează în fiecare an în 
Elveția, unde lucrează 
cîteva luni. Muncitorii 
agricoli din Isola Capo 
Rizzuto au trecut la o-

pro- 
de cîțiva 
muncitori 
producă- 
cer să li

viață ci-

exemplu, 
o consti- 

pămînt.

IN SEIMUL R. P. POLONE

Reuniune consacrată cooperării 
economice franco - române

marilor proprie- 
ciiza care a cu- 
producția viti-vini- 
întîrzierea lucrări-

au cerut să se exami
neze de urgență situația 
pentru a veni în spriji
nul țăranilor din Cala
bria, cel puțin în zone
le cele mai afectate. In- 
tr-un comunicat al „A- 
lianței naționale a țăra
nilor", se subliniază că 
„nerezolvarea proble
mei pămîntului în mul
te zone unde se află în 
mîna 
tari, 
prins 
cola,
lor mari de irigație, per
sistența relațiilor agrare 
de tip feudal fac insu
portabile condițiile pen
tru gospodăriile țără
nești, iar eforturile pe 
care țăranii le depun 
pentru modernizarea a- 
griculturii calabreze ră- 
mîn fără efect.

Parlamentarii comu
niști au adresat inter
pelări primului ministru 
și miniștrilor agriculturii 
și afacerilor interne în 
legătură cu situaț.a 
creată.

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția P.A.P., luînd 
cuvîntul la ședința Comisiei Seimu
lui pentru problemele planului eco
nomiei naționale, bugetului și finan
țelor, Stefan Jedrychowski, președin
tele Comisiei de Stat a Planificării 
de pe lingă Consiliul de Miniștri al 
R. P. Polone, s-a referit la unele re
zultate ale îndeplinirii planului pe 
anul curent și a relevat că acesta se 
caracterizează prin ritmuri rapide de 
dezvoltare a economiei, acestea de
pășind într-o serie de ramuri ritmu
rile anilor 1965—1966. Printre altele, 
volumul producției industriale va de
păși în acest an cu aproximativ 7,5 
la sută pe cel al anului 1966, iar pro
ducția globală a agriculturii va f: 
mai mare cu 0,7 la sută decît cea a 
anului precedent, depășind preve
derile planului cu aproximativ 5 la 
sută.

Paralel cu aceste fapte pozitive, a 
arătat Jedrychowski, au avut loc a- 
n urnite fenomene negative printre 
care neîndeplinirea în întregime a 
planului producției bunurilor de 
consum și a planului acumulărilor fi
nanciare într-o serie de departamen
te industriale, insuficienta creștere a 
vînzărilor în rețeaua comercială, în 
comparație cu creșterea puterii de 
cumpărare a populației, neîndeplini
rea integrală a planului la exportul 
de mașini și instalații industriale în 
țări Capitaliste, iar în cadrul schim
bului de mărfuri cu țările socialiste 
— o creștere mai mare a importului 
din unele țări față de export.

După ce a trecut în revistă unele 
prevederi ale proiectului de plan pe 
anul viitor, Stefan Jedrychowski a 
subliniat că în anul 1968 se va pune 
cu o deosebită acuitate ca o atribuție 
de bază a întregului aparat adminis
trativ respectarea proporțiilor cu
venite între producție, fondul de sa
larii, numărul de salariați și pro
ductivitatea muncii.

Vorbitorul a explicat că proiectul 
de plan pe 1968 creează condițiile 
pentru consolidarea echilibrului eco
nomic al țării, pentru sporirea efi
cienței activității economice și 
creează premise favorabile pentru 
îndeplinirea sarcinilor de bază ale 
cincinalului.

PARIS 16. ■ — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascăl, trans
mite : Ziarul „Les Echos11 a organi
zat joi un dejun, cu prilejul căruia 
au avut loc dezbateri asupra rela
țiilor economice franco-române. Au 
participat peste 100 de oameni de 
afaceri, conducători și președinți 
— directori generali ai unor im
portante întreprinderi și grupări 
industriale, ai unor bănci, înalți 
funcționari din ministerele indus
triei, economiei și finanțelor, re
prezentanți ai mai multor firme. 
Dezbaterile au avut ca temă: 
„Perspectivele dezvoltării schim
burilor comerciale și cooperarea 
tehnică și industrială dintre Franța 
și România11. Directorul ziarului

„Les Echos11, Jacques Rozner, a 
declarat în cuvîntarea sa că scopul 
dezbaterii es-te încurajarea unui a- 
devărat dialog între oamenii de 
afaceri și tehnicienii din cele două 
țări. Au luat apoi cuvîntul Tudor 
Matea, șeful Agenției economice a 
Republicii Socialiste România și 
Marc Colonna, directorul indus
triilor constructoare de mașini e- 
lectrice și electronice din Ministe
rul industriei.

Luările de cuvînt au scos în re
lief interesul manifestat de o par
te și de alta pentru dezvoltarea re
lațiilor economice și tehnice fran
co-române. în încheiere a luat 
cuvîntul ambasadorul României, 
dr. Victor Dimitriu.

TENSIUNE IN CIPRU
• VIOLENTE INCIDENTE IN APROPIERE DE NICOSIA 

REACȚII LA ANKARA ȘI ATENA

Miercuri, 
apropierea 
și elemente ale gărzii naționale. Potrivit agenției France Presse, 
aceste ciocniri sint cele mai grave din ultimele luni11. Citind surse 
apropiate misiunii O.N.U., aceeași agenție transmite că ciocnirile s-au 
soldat cu numeroase victime. Un comunicat al guvernului cipriot 
anunță că schimburile de focuri au încetat miercuri seara Ia ora 
21,00 (ora locală).

începînd de la ora 15,00 în regiunea Ayios Theodoros din 
Nicosiel au avut loc ciocniri violente între ciprioți turci

Agravarea situației în Cipru a 
provocat reacții imediate în Turcia 
și Grecia. La Ankara s-a întrunit 
miercuri seara în ședință extraor
dinară Consiliul de Miniștri al 
Turciei.

Regele Constantin al Greciei a 
prezidat miercuri noaptea la se
diul statului major grec o reuniune 
a șefilor armatei, informează surse 
autorizate, citate de agenția France 
Presse.

Secretarul general al O.N.U.,

U Thant, a convocat pe reprezen
tanții Turciei, Ciprului și Greciei 
la O.N.U., pentru a le cere ca gu
vernele lor să 
bilirea păcii și 
a situației din

Observatorii
că în orice caz, momentul critic 
al crizei a fost depășit. In cursul 
zilei de joi au fost evacuate uni
tăți ale gărzii naționale cipriote 
din două localități ale ciprioților 
turci.

coopereze la resta- 
să evite o agravare 
Cipru.
politici consideră

Grupul de veterani oi mișcării revo
luționare din România, în frunte cu tov. Con
stantin Pîrvulescu, președintele Comisiei de Revizie a 
C.C. al P.C.R., care vizitează Uniunea Sovietică, a avut 
la Tașkent o convorbire cu Ivan Anisimkin, secretar al 
C.C. al P.C. din Uzbekistan, și a fost primit de președin
tele sovietului orășenesc al Tașkentului, Husnutdin Asa- 
mov. Grupul de veterani a vizitat expoziția realizărilor 
economiei naționale a Uzbekistanului din Tașkent și ora
șele Samarkand și Buhara.

0 adunare festivă consacrată aniver
sării a 150 de ani de la nașterea lui 
Mihail Kogălniceanu a avut loc la Viena. Prof, 
univ. dr. Hans Leo Mikoletzky a conferențiat în fața 
unui numeros public despre viața ți opera marelui om 
de stat și renumit istoric român.

încheierea convorbirilor Johnson- * 
Sato. In comunicatul comun dat publicității la Wa
shington, se arată că președintele S.U.A. Johnson și pri
mul ministru al Japoniei Sato au hotărît începerea 
imediată a unor negocieri pentru a repune sub jurisdicția 
Japoniei insulele Bonin. Nu se prevede însă nici o 
schimbare în statutul insulelor Riu Kiu, care cuprind și 
Okinawa. Partea japoneză a insistat în mod deosebit să-i 
fie retrocedate insulele Riu Kiu.

Contract suedezo-ungar.In baz»unui con
tract suedezo-ungar pe termen de 10 ani, firma „Mec- 
man“ din Suedia a transferat uzinei de utilaje fine din 
Eger (Ungaria) producția unor elemente pneumatice auto
mate. Contractul prevede ca în primii patru ani uzina 
din Eger să producă și să livreze firmei suedeze produsa 
în valoare de 8 milioane coroane. Restul produselor 
realizate vor putea fi desfăcute pe piața internă, iar o 
anumită cotă va putea fi exportată.

Comunicat sovieto-sirian. La Moscova a 
fost dat publicității un comunicat cu privire la întâlnirea 
dintre Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Suslov, membru al biroului politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., Boris Ponomariov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., și delegația Partidului Comunist 
Sirian, condusă de Haled Bagdaș, secretar general al 
C.C. al P.C. Sirian. In comunicat se arată că reprezen
tanții celor două partide consideră că în prezent este 
necesar să se obțină retragerea trupelor izraeliene pe 
pozițiile dinainte de 5 iunie 1967 și lichidarea urmărilor 
războiului din Orientul Apropiat. Delegația siriană și-a 
exprimat convingerea că prietenia cu toate statele socia
liste are o mare importanță pentru lichidarea urmărilor 
războiului. Ea și-a exprimat atitudinea aprobatoare față 
de stabilirea relațiilor de partid între P.C.U.S. și Partidul 
Baas.

0 „Expoziție a cărții românești" * fos‘
inaugurată la cunoscuta librărie „Rinascita" din Roma.

Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip
Broz Tito, a vizitat joi unele cartiere de locuințe din 
Novi Beograd, Muzeul de artă contemporană și șantierul 
de construcții al noului pod de pe rîul Sava. In aceeași 
zi, la sediul Skupștinei orășenești, președintele Tito a 
avut convorbiri referitoare la probleme actuale ale Bel
gradului.

Consiliul de Securitate a adoptat miercuri • 
rezoluție care condamnă orice amestec în treburile interne 
ale Republicii Democratice Congo, cu referire specială la 
Portugalia.

Un acord în domeniul folosirii pașnice 
a energiei nucleare •fost semnat la Praga intre 
Comisia cehoslovacă pentru energia atomică și Comisa
riatul pentru energia atomică al Franței. Acordul, semnat 
cu prilejul vizitei oficiale în R. S. Cehoslovacă a lui 
Maurice Schumann, ministru de stat însărcinat cu cerce
tarea științifică, probleme atomice și spațiale al Franței, 
prevede colaborarea celor două țări în utilizarea radio- 
izotopilor în industrie, agricultură și medicină.

Parlamentul Afganistanului a aprobat 
cu majoritate de voturi noul guvem. Ete- 
madi Nur Ahmed îndeplinește funcția de prim-ministru 
și de ministru al afacerilor externe, Aii Ahmed Popal este 
prim-adjunct al primului ministru ; Abdullah Yaftally —• 
al doilea adjunct al primului ministru.
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