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A ÎNCEPUT

DEZBATE» CIFRELOR H FM 
PE 1968 ÎN ÎNTREPRINDERI

I
Dupâ examinarea sarcinilor de plan pe 1968 Ia nivelul conducerilor întreprinderilor, de cîteva 
zile s-a trecut la dezbaterea amplă a acestor sarcini pe secții, în cadrul unităților mari, sau cu întregul 
colectiv în întreprinderi mai mici. Desfășurate în lumina obiectivelor trasate de raportul prezentat la 
Conferința Națională a partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu și a sarcinilor subliniate la sesiunea 
Marii Adunări Naționale, aceste dezbateri au menirea să contribuie Ia stabilirea de măsuri concrete teh
nice, economice și organizatorice pentru îndeplinirea ritmică. Ia toți indicatorii, a planului pe cel de-al 
treilea an din cincinal, la descoperirea de noi rezerve interne.

inițiativa

Anul 1967 a fost rodnic pentru 
colectivul uzinei gălățene „La
minorul". Prevederile planului 
au fost depășite cu aproape 3 000 
tone tablă subțire. La rezultatele 
obținute de colectivul uzinei, 
muncitorii, inginerii și maiștrii 
laminorului III au adus o contri
buție substanțială — 1150 tone 
tablă subțire peste plan. Făcînd 
bilanțul anului trecut, ing. Leo
nida Bulgaru, șeful laminorului 
III, a prezentat în fața lamino- 
riștilor sarcinile de plan pe 1968. 
Volumul producției va crește cu 
9,3 Ia sută. Realizarea acestui 
însemnat spor de producție este 
pe deplin posibilă. O confirmă 
rezultatele obținute în ultimele 
luni ale anului trecut, precum și 
cele din primele zile ale lunii 
ianuarie a.c. Prin funcționarea 
ireproșabilă a liniei de laminare, 
de la începutul acestui an, pro
ducția zilnică a fost depășită, în 
medie, cu 25 la sută.

Planul de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice al secției, supus dis
cuției laminoriștilor, are ca o- 
biectiv esențial permanentizarea 
acestui ritm de muncă fructuos. 
El cuprinde 42 de măsuri, cu 
termene și responsabilități pre
cise de aplicare, toate orientate 
spre reducerea timpului de 
schimbare a liniei de laminare, 
perfecționarea tehnologiei, redu
cerea consumului de metal, ex
tinderea mecanizării operației de 
dezlipire a tablei, asigurarea 
pieselor de schimb. Muncitorii, 
inginerii, maiștrii și economiștii, 
prezenți Ia adunarea de dezba
tere din secție, au chibzuit te
meinic toate aceste măsuri, le-au 
adus corective, au propus măsuri 
suplimentare a căror aplicare 
urmează să asigure depășirea 
sarcinilor de plan stabilite.

Laminatorul Petre Ziminschl 
a insistat, în cuvîntul său, asu
pra necesității funcționării nor
male a utilajelor. „Pierdem a- 
nual sute de tone de tablă da
torită prelungirii timpului de re
parații sau efectuării lor superfi
ciale. Propun conducerilor sec
ției și sectorului să asigure un 
stoc tampon de piese de schimb 
de calitate, îndeosebi reductoare, 
port-lagăre de caje, elemente de 
legătură, distribuitoare de aer, 
piese care sînt cel mai mult su
puse uzurii. De asemenea, con
sider că salarizarea lăcătușilor 
și electricienilor trebuie să fie 
condiționată de buna funcțio
nare a agregatelor".

Preluînd această idee, mais
trul Mircea Staicu a insistat 
asupra necesității asigurării rit
micității producției. „în 1967 — 
a spus el în continuare — s-au 
declasat, aducînd pierderi uzi
nei, cantități însemnate de tablă. 
Răspunderile au fost de obicei 
difuzate între sectoarele de a- 
provizionare, întreținere, de asi
gurare cu utilități. Fără a ab
solvi de răspundere conducerile 
acestor sectoare, să vedem însă 
și responsabilitatea colectivului 
nostru fată de soarta producției. 
Anul trecut, în secția noastră 
s-au înregistrat 2 000 ore absențe 
nemotivate. Propun să fie întă
rite sancțiunile disciplinare față 
de cei. care nu-și fac datoria".

Realizarea unui proces optim 
de laminare este condiționată 
de calitatea cilindrilor de lami
nare. în ultima vreme, uzinele 
„Oțelul Roșu" livrează cilindri

(Continuare în pag. a III-a)

Fabrica de mașini-unelte și agregate București. Aici se produc tipuri mo
derne de strunguri carusel, mașini orizontale de alezat și frezat In fo
tografie: primul exemplar din seria zero a mașinii de frezat longitudinal 
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Spre rezultate superioare prin 
investigarea rezervelor interne

însuflețiți de mărețele 
sarcini trasate de Confe
rința Națională a partidu
lui, chimiștii de la Combi
natul de îngrășăminte cu 
azot din Piatra Neamț au 
pornit la lucru, ■ în noul an, 
eu hotărîrea de a-și înde
plini exemplar sarcinile ce 
le revin prin planul de stat. 
Graficele de producție în
registrează de la o zi la 
alta noi succese. Zilele tre
cute am asistat la dezba
terile care au avut loc în 
secția amoniac, considerată 
pe drept cuvînt „inima" 
combinatului. De aici este 
pulsată materia primă că
tre toate celelalte secții 
prelucrătoare — acid azo
tic, azotat de amoniu și 
uree.

In discuțiile purtate, co

lectivul secției a stăruit 
asupra măsurilor pe care 
le va lua pentru realizarea 
producției anului 1968. Ing. 
Ion Pralea, șeful secției, a 
subliniat că producția anu
lui acesta trebuie realizată 
în condiții oarecum spe
ciale. Două linii de pro
ducție — blocul nr. 2 de 
separare a aerului și un 
compresor de gaz de con
versie — vor intra în repa
rații capitale. Planul va fi 
însă îndeplinit cu siguranță. 
Pe ce-și întemeiază chimiștii 
această convingere ? în 
primul rînd, pe eficiența 
măsurilor tehnico-organi- 
zatorice aplicate în vede
rea pregătirii producției a- 
ceștui an. F.ste vorbji des
pre remedierile aduse coh- 
vertizorului tie gaz, schim

barea catalizatorului Ia 
două coloane de sinteză, 
reviziile efectuate la blocu
rile de separare a aerului. 
De asemenea, în cadrul 
acțiunii de organizare ști
ințifică a producției și a 
muncii, specialiștii din 
combinat au întocmit un 
studiu pe baza căruia se va 
pune în curînd în funcțiune 
un nou agregat de conver
sie, care va spori capacita
tea de producție a secției 
cu circa 4 000 tone de amo
niac pe an.

Dezbaterile din secție au 
constituit un bun prilej 
pentru îmbunătățirea pla
nului de măsuri tehnico- 
organizatorice. „Deseori, la 
irîstăiația noăs'tră de sinte
ză a amoniacului — a spus

operatorul chimist I 
Apetroaie — apar 
morți datorită defectai 
niei de aducțiune. 
lucru ar putea fi < 
dacă s-ar dubla linia 
pectivă". O propuner 
teresantă a făcut și o 
torul Constantin Ton 
a argumentat neces 
montării unui analizat 
semnalizare acustică 
trarea gazului in ca 
de spălare cu azot 
în felul acesta s-ar 
pătrunderea bioxidu 
carbon în cabinele d 
lare și, deci, scoatere 
porară din funcțiune 
stalatiei.

(Continuare în pag. i

Viscolul îngreunează 
circulația

9

Atenție automobiliști!
sudul țării a început să visco- 
ă. Potrivit datelor Institutului 
orologic din București, ieri la 
14 în Bărăgan și Dobrogea vîn- 
l atins viteza de peste 70 km 
ră. Au fost semnalate, totodată, 
Jri în întreaga țară, iar lapo- 
și ploaie în Dobrogea. în zi- 
următoare, viscolul va deș

te, 
dorită viscolului 
idente, circulația 
se desfășoară în

fost semnalate perturbații în 
.sporturile rutiere, pe șose-

București-Urziceni-Buzău-Foc- 
I, Buzău-Brăila, Brăila-SIobozia, 
;ina-Pitești, Timișoara-Sînnico- 
-Mare etc.
ntrucit starea timpului se poate 
iutăți în continuare, Direcția 
julației din Direcția Generală a 
liției recomandă conducătorilor 
;o ca înainte-de plecare să ver-i-

și ninsorilor 
pe unele ar- 

condiții grele.

fice autovehiculele din punct 
vedere tehnic, să le echipeze cu lo- 
peți, lanțuri și materiale antidera
pante. în sectoarele unde vizibili
tatea este mult redusă sînt indicate 
folosirea farurilor pentru ceață și 
avertizarea sonoră.

Nu se vor trimite în cursă con
ducători auto începători, fără prac
tică mai îndelungată a conducerii. 
De asemenea, se recomandă evita
rea pe cît posibil a deplasărilor cu 
autoturisme pe sectoarele de drum 
afectate de starea vremii pentru a 
nu bloca șoselele cu vehiculele ce 
nu-și vor putea continua cursa.

Dacă din cauza zăpezii continua
rea drumului devine imposibilă, 
autovehiculul trebuie scos în afara 
părții carosabile sau cît mai aproa
pe de marginea din dreapta a dru
mului, pentru a nu împiedica lucră-

• rile-de degajare, . .
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Harpd industriala
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ARTA
Fiecare familie își edu

că oare copiii după o anu
mită concepție pedagogică, 
toți părinții își propun un 
sistem educativ în func
ție de vîrsta și tempera
mentul odraslelor ?

Răspunsurile la această 
întrebare, prin varietatea 
lor simptomatică, mi s-au 
părut deosebit de impor
tante ; ele conferă relației 
părinți-copii anumite per
spective ce n-ar trebui ig
norate. Observ agitația și 
dinamica vieții unui bloc 
nou dintr-un nou cartier 
de locuințe. Aici trăiesc 
familii de cele mai diverse 
profesii — avocați. medici, 
profesori, ingineri, tehnici
eni, șoferi, țesătoare etc. 
Fiecare cu existenta sa 
proprie, cu o personalitate 
aparte, cu o tradiție inti
mă, cu gesturile și obiceiu
rile ei zilnice, cu felul ei 
de a privi funcția sa so
cială. Deși cresc alături, 
într-o complementară in
fluențare, copiii acestor 
familii poartă totuși în
semnele psihice de com
portament, de gîndire ale 
părinților. Ținînd seama 
de unitatea activității edu
cative a școlii, ce le men
ține copiilor deosebirile de 
comportament, dincolo de 
cele dictate de tempera
ment ? în ce măsură răs

„DISPUTA COMPE

DINELE) ASTEAPTA.
„Cartoful ar putea fi un aliment 

delicios dacă..." — era titlul unui 
articol publicat în „Scînteia" din 
15 februarie 1967. Se pornea de la 
unele întrebări firești puse de gos
podine : de ce nti sînt cartofi de 
calitate corespunzătoare, de ce după 
curățat rămîi numai cu jumătate din 
cantitatea cumpărată la piață ? A 
urmat, la cîteva zile o consfătuire pe 
țară în problema cartofilor, ținută 
la Suceava, în care s-au pus din nou 
în evidență cerințele complexe ale 
acestei culturi. S-a stabilit și un 
plan de măsuri. Bineînțeles, nu se 
putea aștepta nimeni ca, în decurs 
de un an să se întîmple minuni, să 
se realizeze tot ce nu s-a înfăptuit 
în zece. Totuși, faptul că, pînă în

prezent, calitatea nu s-a îmbunătățit 
ne determină să abordăm din nou a- 
ceastă problemă.

Am solicitat părerea unor specia
liști de la Consiliul Superior al Agri
culturii, de la organele de valorifi
care și de la Institutul de cercetări 
pentru cultura cartofului și sfeclei de 
zahăr de la Stupini — Brașov. Din 
discuțiile purtate au reieșit cîteva 
păreri pe care le redăm în rîndu- 
rile de mai jos.

Ing. Gh. Tușa, Consiliul Superior 
al Agriculturii : Cînd vorbim de 
cartofi ne interesează, în primul 
rînd, ca să fie buni. Consider că 
slaba calitate a cartofilor de pe pia
ță se datorește manipulărilor dese 
care se fac începînd de la recoltare,

ELOR“ In ziarul de azi
® TREI DIALOGURI - PE 
0 SINGURĂ TEMĂ - foi
leton de Micuță Tănase 
® MULTIPLE POSIBILI
TĂȚI PENTRU ACCELE
RAREA VITEZEI DE DE
CONTARE ® RECOLTA 
FERMEI AGRICOLE - BE
NEFICII DE MILIOANE 
© „OLIMPIADA" ARTIȘ
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DE J
punsul la întrebarea for
mulată mai sus determină 
un caracter ? își propun 
părinții un plan educativ 
după criterii certe ? Pu
nem această întrebare mai 
multor locatari ai blocu
lui.

„Eu cer, deocamdată, fi
ului meu un singur lucru: 
să-mi aducă acasă note 
mari. Este acum în clasa 
a Il-a și nu am avut prea

PĂRINTE
țe. Se pare că într-adevăr 
a pretinde note mari de la 
copiii tăi nu este neapărat 
o pretenție excesivă, iar 
cei care n-o au nu medi
tează îndelung asupra 
consecințelor. Nota nu în
seamnă oare calificativul 
dat capacității copilului de 
a se apropia de ideal?

„M-am gîndit mai pu
țin la a-mi forma un sis
tem pedagogic, cît la une-

anchetă socială
mari dificultăți cu el, dar 
doresc foarte mult să fie 
unul dintre primii elevi ai 
clasei. Și cred că nu cer 
o absurditate și nu sint 
exclusivist, răspunde M. N. 
Noi am fost acasă trei co
pii și dacă am reușit să ne 
cîștigăm respect și să știm 
noi înșine să respectăm pe 
alții este pentru că ni s-au 
impus, cu grijă paternă, 
conștiinciozitatea și mîn- 
dria, ni s-a cerut să ne a- 
propiem de învățătură cu 
dragoste și tenacitate".

Ar fi greu să nu sub
scrii unei asemenea dorin-

le lucruri pe care trebuie 
să le sădesc în sufletul co
pilului meu și la altele pe 
care să le exclud. De 
pildă, spune șoferul C. C., 
vreau să-l învăț să nu 
fure. Acum cîtva timp a 
luat de la bunica lui din 
casă un obiect fără con- 
simțămîntul acesteia și 
l-am bătut. N-o fi foarte 
pedagogic, dar eu nu vreau 
să capete obiceiul acesta. 
Am mai avut în familie un 
caz de genul ăsta — și, 
cînd copilul acela, căruia 
i s-au tolerat fel de fel de 
mici infracțiuni, a devenit

om în toată firea, le-a 
continuat la proporții mai 
mari pînă a ajuns să fie 
condamnat. Așa ceva nu 
vreau să se întîmple cu 
copilul meu".

„Fiica mea și-a manifes
tat de timpuriu un promi
țător talent muzical și eu 
voi face totul pentru ca ea 
să devină o pianistă de re
nume", răspunde inginera 
M. C.

în criteriile pedagogice 
pe care și ie formulează 
părinții, experiența lor 
joacă un rol important, 
hotărîtor ; acele întîm- 
plări și lucruri care îi 
impresionează mai mult în 
viață Ie determină o anu
mită conduită educativă. 
Deși această imixtiune su
biectivă ar putea avea a- 
vantajul consecvenței, al 
concretizării. al fixării 
precise a unor scopuri e- 
ducative, inerent se ivește 
pericolul unilateralității, 
al limitării obiectivelor pe
dagogice.

Există, pe de altă parte, 
părinți cu principii mult 
mai largi, mai generale.

— „Intenționez să nu ac-

Dana DUMITRIU

sortării și păstrării lor necorespun
zătoare.

ing. Leonida Trandafir, Consiliul 
Superior ai Agriculturii: Anul tre
cut, din suprafețele cu cartofi, 80 la 
sută au fost cultivate cu soiuri cu
rate. Prin urmare ar fi existat con
diții ca la consumatori să ajungă în
semnate cantități de cartofi de bună 
calitate. Dacă la piață nu se vînd pe 
soiuri, vina este a organelor de va
lorificare deoarece cele de toamnă 
nu se preiau separat.

Ing. I. Pădure, Departamentul în
treprinderilor agricole de stat : Din 
cartofii produși în sectorul agricol 
de stat 80 la sută au calități culi
nare scăzute. întreprinderile . agri
cole de stat cultivă soiuri pure pe 
întreaga suprafață. Dar aceste soiuri 
sînt mediocre din punct de vedere 
calitativ. Ar trebui să se introducă 
soiuri semitimpurii, dar acestea cer 
îngrijiri deosebite în timpul vegeta
ției și noi nu dispunem de baza ma
terială pentru a' face lucrările res
pective. Și întrucît sarcină de plan 
există numai la cantitate, calitatea 
este adesea neglijată.

Cine este de vină pentru calitatea 
necorespunzătoare a cartofilor ? Din 
Cele afirmate mai sus rezultă că în 
mare parte de vină ar fi Departa
mentul pentru valorificarea legume
lor și fructelor. De aceea am solicitat 
și părerea tov. Nicolae Ștefan, șeful 
acestui departament.

— Nu putem contesta deficientele 
care au existat în preluarea și trans
portul cartofilor de la producător ca 
și neajunsurile la desfacere. Dar tre
buie să vedem bine ce cartofi punem 
în vînzare. La soiurile de vară, lu
mea este, în general, mulțumită. Dar 
cum ne referim la cele de toamnă, lu
crurile se schimbă : sînt de proastă 
calitate. Și atunci se pune întreba
rea : de ce nu se face și la cele de 
toamnă ce s-a făcut la cele de vară? 
Se afirmă că se cultivă soiuri curate 
pe cea mai mare suprafață. Or, din 
cantitatea de 500 000 tone pe care am 
preluat-o în toamnă, numai 7 000 tone 
au fost soiuri curate, dar pe care 
le-am oprit pentru sămînță. Cine 
e vinovat că la piață ajung cartofi 
de slabă calitate ? Dacă sînt loviți 
sau au alte 
manipulare, 
noastră, a 
care. Dar 
mici, închirciți înseamnă că așa au 
fost produși. Deci agrotehnica nu este 
corespunzătoare. Și în această privin
ță trebuie avută în primul rînd în 
vedere sămînța. în ce privește asi
gurarea unor cartofi de sămînță li
beri de viroze se bate pasul pe loc. 
Dacă și la porumb s-ar fi mers în 
ritmul acesta, nu mai ajungeam să 
avem producțiile actuale. Deci tre-

defecte, care rezultă din 
este clar, vina-i a 

organelor de valorifi- 
dacă tuberculii sînt

(Continuare 
în pag. a II-a)

Ion HERȚEG
(Continuare în pag. a III-a)
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Aveam In față o vitrină deosebii 
de bogată și variată, cu zeci de 

tipuri de imprimate și sute de titluri. 
Atenția mi-a fost atrasă mai întîi de un 
prim grup : cărți cu jocuri practice și 
distractive pentru viitorii tehnicieni din 
diferite țări și continente, cu tulburătoa
rele basme despre animale istețe, pitici 
ghiduși și zîne bune pentru puștii din 
Austria, R. D. Germană și Țările Nor
dice ; cu nesfîrșitele peripeții amu
zante ale simpaticilor Pif și Puf, Rou- 
doudou și Riquiqui, Placid și Muzo ; cu 
înfîmplările extraordinare ale Lonei — 
fiica lupului roșcat, ale lui Cormoran 
— căpitanul corsar, ale eroilor din 
„1001 de nopți" — pentru copiii și 
adolescenții din Franța, Belgia, Elveția, 
Canada.

Ochii mari, avizi, cînd întrebători, 
cînd visători ai copiilor din cele mai 
îndepărtate părți ale lumii, s-au aplecat 
adesea cu admirație, cu înfrigurare, cu 
emoție asupra „frumoaselor poze", co
lorate viu, cu multă fantezie.

Și dacă în naivitatea lor copiii au 
crezut uneori că tulburătoarele imagini 
au apărut, așa, deodată, prinfr-un sim
plu gest al vreunui moș aducător de 
daruri cu puteri miraculoase, cei mari 
au putut identifica în acuratețea tipări
turilor și execuția impecabilă a ilustra
telor munca migăloasă, de calitate a 
unei întreprinderi românești : Întreprin
derea poligrafică din Sibiu.

De fapt nu știu de ce am început cu 
aceste cărți pentru copii — executate 
în tiraje variind între 5 000—30 000 
exemplare, la comanda specială a unor 
edituri străine. Poale pentru că orașul 
spre care se îndreaptă, din cînd în cînd, 
curse speciale de avioane, purtînd ma
nuscrisele acestor edituri, părea în a- 
ceste zile de iarnă (grație albului stră'- 
lucitor al zăpezii, cenușiului zidurilor 
crenelate și culorilor pastelate ale clădi
rilor sale) un oraș de turtă dulce din 
basmele fraților Grimm și te îndemna, 
pentru o clipă, să te transpui în copi
lărie. Pentru o clipă...

Vitrina din cabinetul directorului pe 
care o aveam în față conținea o mul
țime de alte lucrări de cele mai va
riate profiluri. Începînd să zicem cu 
pliante, agende, calendare pentru Ca
mera de comerț, lucrări cu caracter 
turistic („Ghidul României", lucrare 
premiată la Leipzig) ; confinuînd cu 
cărți tehnice și științifice de importanță 
fundamentală, precum „Dicționarul tehnic 
poliglot", apreciat deopotrivă la New 
York și Leipzig, „Lexiconul tehnic ro
mân* (a ll-a ediție — 20 de volume), 
distins cu o medalie de bronz, „Antolo
gia bilingvă — Shakespeare". Ce dis
tanță în timp de la acei „Tratat de ciu
mă" din 1530, care a fost, dacă vreți, 
prima carte de știință scoasă din tipar
nițele Sibiului I Alături de asemenea 
cărți, o mulțime de monografii și al
bume de arfă (dintre care unele co
menzi speciale din partea altor țări). 
De altfel 40 la sută din producția în
treprinderii e destinată exportului.

Cîte titluri, cam tot atîfea realizări 
care onorează ceea ce numim de obi
cei „marca fabricii", marcă ce este în
cărcată aici, în această întreprindere 
sibiană, cu adîncl 
(Căci, așa cum spunea vorbind în pilda 
un muncitor tipograf, dacă s-a putut ca 
odată Neagoe Basarab să refuza un 
produs al argintarilor sibleni, a- 
ceasta nu s-a întîmplaf niciodată cu 
vreo tipăritură). Tipografii sibieni for
mează o breaslă de străveche tradiție, 
tradiție care îndeamnă și obligă tot
odată. In vocabularul acestei profesii 
există termenul „tipar înalt", cores
punzător și denumirii unei secții. Am 
putea spune, făcînd un joc de cuvinte, 
că, indiferent de secțiile în care mun
cesc, lucrătorii sibieni se străduiesc să 
dea lucrări de înalt... tipar.

Este de fapt lucrul despre care îmi 
vorbește cu o notă de emoție directorul 
Mircea Oprișiu, de meserie cromolifo- 
graf retușer, un pasionat cercetător al is
toriei tiparului sibian, cu o vechime de

Natalia STANCU j

întreprindere 
semnificații.

(Continuare fn pag. a III-a)

Telegrame
Excelenței Sale Domnului AHMED SEKU TURE

Secretar General al Partidului Democratic din Guineea 
Președintele Republicii Guineea

CONAKRY
Cu ocazia realegerii Excelenței Voastre în funcția de președinte al 

Republicii Guineea vă adresez, în numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului de Stat, guvernului Republicii Socia
liste România și poporului român, sincere felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate, fericire personală și deplin succes în înalta dv. funcție de 
răspundere. Urez, de asemenea, progres și prosperitate poporului guinee* 
prieten.

Exprim, totodată, convingerea că relațiile de prietenie și cooperare 
dintre România și Guineea se vor dezvolta continuu.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelentei Sale

WILLIAM VACANARAT SHADRACH TUBMAN
Președintele Republicii Liberia

MONROVIA
Cu ocazia instalării Excelenței Voastre în funcția de președinte al 

Republicii Liberia vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de pace și progres poporului liberian.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dez
volta în interesul ambelor popoare și al colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am primit cu profundă satisfacție foarte amabilul dumneavoastră me

saj de felicitare trimis cu ocazia instalării mele ca președinte al Liberiei 
pentru o nouă perioadă de 6 ani și vă doresc dumneavoastră și poporului 
român pace, prosperitate și fericire.

Cu asigurările înaltei mele stime,
WILLIAM VACANARAT 
SHADRACH TUBMAN

, Președintele Republicii Liberia

i
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DIVERS
Fetita a fost 
găsită

(Prin telefon, de la lăți). Apelul 
făcut prin presă de către părinții 
Mirelei din București, care a fost 
răpită de femeia de serviciu Ca- 
tinca (Tina) Dumitran, în vîrstă 
de 44 de ani, a emoționat opinia 
publică. Organele miliției s-au 
pus peste tot in mișcare. La Iași 
ieri dimineață cîțiva salariați de 
la Filarmonică au anunțat miliția 
că o femeie cu semnalmentele ră
pitoarei Mirelei s-ar afla găzduită 
în cartierul Socola-Nicolina, punc
tul Frumoasa. Investigația a con
tinuat de astă dată din casă în 
casă ți în mai puțin de două ore 
răpitoarea a fost descoperită la 
domiciliul Măriei Pândele (strada 
Dimineții 13), împreună cu Mi- 
rela. Catinca Dumitran a fost a- 
restată, iar copilul a fost cazat, 
pînă la venirea părinților, la Casa 
copilului. Ieri, părinții fericiți au 
plecat spre Iași să-ți ia fetița. În
trebată de ce a furat copilul și 
lucrurile, femeia a mărturisit că 
un oarecare Nicolae, care i-a pro
mis că o ia de soție, a ajutat-o să 
împacheteze lucrurile și au fugit 
împreună. A luat și copilul cu ea 
„să nu i se întîmple ceva" pînă 
vor veni părinții de la serviciu. 
Infractoarea a adăugat apoi că 
dacă părinții nu ar fi dat de co
pil, l-ar fi crescut ea în conti
nuare ; „doar îl cresc de cînd 
avea o lună". Cercetările conti
nuă.

Din experiența comerțului brașovean

SPRf MAfiA/lllf

Noul restaurant cu specific pescâresc din portul Galați

DIALOGURI
PE 0 SINGURA

h vitrinele

librăriilor
„Originile umanismului 

și ale culturii"

și-a 
tea- 
Șo- 

me-

Ieri 
pe stradă

Ieri, în Capitală, viscolul 
făcut de cap. Strada a fost 
trul multor întâmplări. La 
sea și pe bulevarde, coșurile
talice pentru hârtii se rostogo
leau pe trotuare; cetățeni ono
rabili alergau după pălării. Per
soane ou o constituție mai pu
țin robustă mergeau ținîndu-se 
de mînă, în șir indian. „Orășelul 
copiilor" arată acum ca un pla
tou de la Buftea după filmarea 
unei scene de bătălie. Multe fir
me au fost dislocate. Pînă la 
ora 19, la Spitalul de urgență 
din Calea Floreasca se inter
naseră 14 persoane cu fracturi din 
căzăturile pricinuite de rafalele 
visoolului belicos. Nu s-au semna
lat cazuri grave. Dv., însă, lua- 
ți-vă toate măsurile, viscolul ar 
putea să se întoarcă...

Un leu în 
litigiu

întreprinderea „6 Martie"-Ti
mișoara. Comisia pentru soluțio
narea litigiilor ele muncă era 
întrunită în plen: președinte, se- 
oretar și doi membri. Era pre
zent ți reprezentantul întreprin
derii. Lipsea doar intimatul, loan 
Chisozan, salariat al întreprin
derii respective. Obiectul liti
giului : „obligarea numitului Chi
sozan loan la plata sumei de 
1 (un leu), ce reprezintă salarii 
și accesorii de salarii încasate 
peste drepturile cuvenite". După 
dezbateri, s-a încheiat un proces 
verbal prin care I.C. a fost o- 
bligat la plata sumei de... 1 leu 
„în favorul (sic I) sus-numitei în
treprinderi". Apoi, printr-o re
comandată (1,73 lei) s-a comu
nicat lui I. Chisozan hotărîrea 
comisiei. Apreciem grija tova
rășilor pentru a nu se prejudicia 
avutul obștesc. Dar, gospodă
rește vorbind, cînd alergi după 
un leu, cîți mai sacrifici P

Trecerea 
oprită!

«
Interdicția : „Trecerea peste 

linii, strict oprită 1" nu este o 
vorbă goală. Duminică diminea
ța, călătorii din gara Piatra Olt 
au fo9t martorii unei întâmplări 
tragice. Acceleratul 108 a sur
prins pe linia a IlI-a, aproape 
de peron, un ceferist. Cum s-a 
produs acest accident care a 
costat viața unui om, lăsînd vă
duvă o femeie cu trei copii ? 
Lucrătorul Gheorghe Popescu de 
la magazia de mărfuri trebuia să 
iasă din serviciu la orele 7,30. 
Plecînd însă mai devreme cu 
30 de minute, el a ales o cale 
ocolită, trecînd peste linii pentru 
a nu fi observat. Incercînd să 
se strecoare printre două trenuri, 
• fost surprins de accelerat.

După cum se știe, începînd din 
luna aprilie a anului trecut s-au creat 
în mod experimental întreprinderi co
merciale de stat, care îndeplinesc cu
mulativ funcțiunile economice de des
facere a mărfurilor cu ridicata și cu 
amănuntul. Noua formă organizato
rică cuprinde întreprinderi comerciale 
din următoarele sectoare de activitate: 
alimentar, textile-încălțăminte și me- 
talo-chimice. Prin -înființarea acestor 
întreprinderi comerciale s-a urmărit 
scurtarea circulației mărfurilor de la 
producător la consumator, reducerea 
cheltuielilor legate de depozitarea și 
vehicularea mărfurilor, precum și in
fluențarea mai directă și operativă a 
industriei în funcție de cerințele ma
sei de consumatori.

O asemenea întreprindere s-a creat 
în mod experimental și în cadrul ora
șului Brașov. Prin comasarea 
I.C.R.T.I. — respectiv a bazei de a- 
provizionare și desfacere a M.C.I. — cu 
O.C.L. Textile-încălțăminte. întreprin
derea comercială de stat textile-încăl- 
țăminte Brașov are drept sarcină prin
cipală aprovizionarea și desfacerea 
mărfurilor către populația din orașele 
Brașov, Predeal și Codlea, ca și cea 
a livrării cu ridicata către O.C.L.- 
urile din orașele Făgăraș și Sf. Gheor
ghe, precum și către cooperația de 
consum din raioanele Făgăraș, Sf. 
Gheorghe, Tg. Secuiesc și Rupea.

în ciuda unor greutăți inerente ori
cărui început, greutăți legate, între al
tele, de existența unor practici-și me
tode perimate în ce privește cunoaș
terea cerințelor populației, întocmirea 
necesarului de mărfuri, și contracta
rea fondului de mărfuri, I.C.S.T.I.-Bra- 
șov a reușit să se înscrie pe linia în
deplinirii îmbunătățite a indicatorilor 
de plan, să se achite în bună măsură 
de sarcinile care îi stau în față.

Avantajele pe care le oferă noul sis
tem sînt evidente. Primul efect constă 
în faptul că se elimină aprovizionă
rile cu mărfuri care nu au asigurată 
desfacerea și, în consecință, se reduc 
stocurile greu vandabile, imobi
lizările de mijloace circulante. în 
același timp, se scurtează circulația 
mărfurilor, întrucît la unitățile de des
facere mari se primesc mărfuri direct 
de la producător. Totodată, s-au creat 
condiții pentru retragerea din rețeaua 
cu amănuntul a mărfurilor care nu 
sînt specifice sezonului respectiv, a- 
cestea fiind retumate depozitelor. Pa
ralel are loc reasortarea și completarea 
mai operativă a sortimentelor cu nu
merele și seriile solicitate de consuma
tori. Efecte îmbucurătoare se pot re
marca și pe linie administrativ-finan- 
ciară. Astfel, au fost eliminate opera
țiunile legate de decontarea mărfu
rilor, care se efectuau între fostele în
treprinderi — I.C.R.T.I. și O.C.L. — 
și constau în emiterea de specificații 
și facturi, precum și urmărirea de
contării prin Banca Națională, ope
rațiuni care, numeric, se ridicau, 
într-un an, la circa 7 000. Elimi
narea lor și centralizarea evidenței cir
culației mărfurilor în cadrul unei sin
gure întreprinderi a creat condiții pen
tru trecerea la prelucrarea mecanizată 
a evidenței circulației mărfurilor și a 
evidenței statistice, fapt ce a permis 
reducerea personalului tehnico-admi- 
nistrativ și întărirea personalului ope
rativ și de specialitate. în această di
recție există încă rezerve însemnate 
în cadrul întreprinderii, care vor fi 
puse în valoare pe măsură ce prelu
crarea mecanizată a unor operațiuni 
se va extinde. Preconizăm să prelu
crăm mecanizat fișele de recepție și 
facturile pentru mărfuri, ceea ce va 
reduce substanțial munca și în aceste 
compartimente. în scopul îmbunătă
țirii activității comerciale, ne gîndim, 
de asemenea, la extinderea în conti
nuare a livrărilor de mărfuri în tran
zit către beneficiarii întreprinderii 
noastre, precum și la mobilizarea a- 
cestora într-o măsură mai mare cînd 
este vorba de fundamentarea fondu
lui de marfă pe care îl solicităm in
dustriei.

Este știut că fondul de marfă se 
asigură prin intermediul contractelor 
economice încheiate cu industria și 
care se efectuează semestrial. De re
marcat este însă faptul că, în această 
privință, se merge în continuare pe 
vechea metodologie, deși unele schim
bări se impun și aici. Așa, bunăoară, 
se impune eliminarea unor faze ale 0 
actualului sistem de contractare, cum | 
ar fi, de exemplu, întocmirea nece- | 
sarului de mărfuri pe familii de pro- g 
duse și sortimente — sistem care ne- S 
cesită un volum mare de muncă — jq 
urmînd a ne rezuma numai la arii- I 
cole de importanță deosebită ; pentru U 
restul articolelor urmează să se deter- g 
mine fondul de mărfuri în cadrul sar- | 
cinii valorice întră" întreprinderile co- | 
merciale și producător. Consider, de I 
asemenea, că actualul sistem centra- g 
lizat de repartizare a fondului de 9 
marfă îngreunează în mare măsură S 
inițiativa locală în ce privește obține- g 
rea unor mărfuri cu specific local. | 
Totodată, îngreunează mult și efec- 9 
tuarea unor suplimentări sau renun- | 
țări operative, în funcție de cerințele | 
populației, determinînd unele chel- g 
tuieli neeconomicoase cu transpor- 0 
tul mărfurilor de la distanțe mari. De H 
aceea, măsura preconizată — a con- g 
tractării pe cale directă a unor sorti- S 
mente — în cadrul sarcinii valorice — ■ 
va crea premisele unor legături mai j 
strinse cu furnizorii, va permite obține- 9 
rea mărfurilor solicitate în termene g 
mai scurte. In plus, vom avea posibi- | 
litatea să asigurăm în mai mare mă- 9 
sură aprovizionarea populației cu unele 
mărfuri obținute pe plan local.

Deși s-a scurs relativ puțin timp de 
la comasarea celor două întreprinderi 
— I.C.R.T.I. și O.C.L. textile-încăl- 
țăminte — așa cum arătam, unele re
zultate au fost obținute pe linia îm
bunătățirii activității economice și de 
deservire. Dar pentru a ne realiza în- 1 
tr-adevăr scopul, se impune luarea 
unor măsuri atât la nivelul întreprin
derii, cît și al forurilor tutelare. Con
sider că printre acestea trebuie să fi
gureze construirea unor depozite co- a 
respunzătoare păstrării și vehiculării S 
fondului de marfă, problemă încă ne- j 
rezolvată în 
nivelului de 
personalului 
desfacere și 
zător noilor 
în acest sens, propunem înființarea, 
pe lîngă liceele comerciale, a unor 
cursuri de specializare pentru șefi de 
raion, gestionari, șefi de unității șefi 
de cpmplexe, recepționeri, șefi de de
pozite etc. sau, poate, a altor forme, 
mai corespunzătoare. în orice caz, pro
blema merită să se bucure de o deo
sebită atenție, ca una din căile ca
pabile să ducă la o îmbunătățire sub
stanțială a activității în comerț, la pre- 
întîmpinarea pagubelor în avutul ob
ștesc. '

orașul Brașov, ridicarea 
pregătire profesională a 

operativ din unitățile de 
din depozite, corespun- 
cerințe ale comerțului.

Zaharia BOHOLȚ
directorul I.C.S. textile-încălțăminte 
Brașov

Acad. C. IONESCU GU- 
LIAN tratează în cea mai re
centă lucrare a sa — apărută în 
Editura Academiei — o temă 
puțin cercetată în literatura 
noastră filozofică : originile u- 
manismului și ale culturii. Pri
mită cu viu șl justificat interes, 
lucrarea se distinge prin inedi
tul și originalitatea opiniilor. 
Contrar părerilor curente în 
domeniul istoriei civilizației, 
care localizează începuturile u- 
manismului, cel mult o dată cu 
apariția culturii antice, autorul 
acestei lucrări le situează — pe 
baza unei ample argumentații — 
în prima orînduire socială a o- 
menirii — comuna primitivă. 
Valorificînd concepția școlii an

® ® ® ® ®
(Urmare din pag. I)

Cumpărați 

gulgute

care
ce-tl
wro-un 

tehnico- 
trimiteai

— S-o luăm de la în
ceput. Care va să zică 
eu eram Ministerul In
dustriei Chimice și ve
neam la dumneata... Ce 
căutam la dumneata 7

— Veneai la mine 
I.M.B.

— Cum veneam la dum
neata I.M.B. 7 Poate vrei 
să spui că veneam cu ci
neva.

— Veneai la mine 
sînt I.M.B.

— Am înțeles. Si 
spuneam 7

— îmi dădeai 
iect, un studiu 
economic și mă
la Combinatul „Victoria"- 
Făgăraș ca să-ți fac o in
stalație de metanol.

— Te pricepi să faci in
stalații d-astea 7 
\ — Păi sînt I.M.B.

— Uitasem. Și 7
; — Si eu ti-l făceam 
conform cerințelor, dar 
înainte de termen și la 
jumățatea valorii inițiale.

— Fparte bine. Eu îți 
strîngeam mîna, te felici
tam șt\ propuneam mai 
marilor rlumitale să nu te 
uite cînd] întocmesc lista 
evidențiaiilor.

— Mi( .urnesc.
— E ata dialogul nos

tru 7 ot pleca 7
u. Dacă ai plecat, 

m-ail nenorocit si pe anul

Eu 7
- — Da. Ai uitat că ești 

/minister 7
! — Ce să fac dacă sînt 
/minister 7

— Să stai cu mine 
dialogăm mai departe.

— Tovarășe I. M. 
te-am rugat să-mi faci 
Făgăraș o instalație de

să

B. 
la

metanol, dumneata al fost 
atît de drăguț și mi-ai fă
cut-o. Ba mai mult, ai e- 
xecutat-o înainte de ter
men și numai la jumătate 
preț. Uite, în afară de 
faptul că am vorbit cu 
mai marii dumitale să te 
treacă pe lista evidenția- 
ților, te și pup. Poftim, 
încă o dată.

— Mersi. Dar eu sînt 
disperat. Sînt considerat 
codaș.

— De ce ?
— Pentru că lucrarea 

dumitale, care să zicem, 
conform proiectului tre
buia să ți-o execut cu 20 
de milioane, ți-am făcut-o 
numai cu 10.

— Mi-ai adus economii 
10 milioane. Cum ești co
daș 7 Explică-mi.

— Eu I.M.B., organizîn- 
du-mi bine șantierele 
ți-am făcut dumitale o e- ■ 
conomie de...

— Am mai vorbit des
pre asta. Plictisim citito
rii. Spune-mi unde e 
buba.

— Buba este că en.nu 
mi-am îndeplinit olanul' 
valoric. In loc să-ți lucrez 
de 20 milioane, ți-am lu
crat numai de 10.

— Păi sigur ! Cine te-a 
pus să faci economii 7 Eu 
ca minister, atît aveam de 
cheltuit cu dumneata, atît 
îți dădeam. Nu mă durea 
capul nici pe mine, nici 
pe dumneata. De ce n-ai 
cheltuit toate milioanele 7

— N-aveam cum.
— Ei, n-aveai. Instalația 

e făcută ? 
metalică.

din ce
— E

• înființarea întreprinderii 
de comerț exterior „Mercur"

Printr-o recentă hotărîre a Consiliului de Miniștri a luat fi
ință o nouă întreprindere de stat pentru comerțul exterior 
„Mercur", sub îndrumarea și controlul Ministerului Comerțului 
Interior, care va efectua operațiuni de import și export cu 
bunuri de consum repartizare fondului pieței.

Prin intermediul întreprinderii „Mercur" se vor importa 
mărfuri ce vor contribui la diversificarea sortimentelor de 
produse din magazine, în vederea satisfacerii în condiții tot 
mai bune a cererii de consum a populației. Cea mai mare 
parte a mărfurilor care vor forma obiectul exportului vor pro
veni din stocurile și disponibilitățile existente în rețeaua co
mercială.

(Agerpres)

de Micuță TĂNASE

la 
să
10

de

— Din cauză de lăzi.
— Nu le puteți scoate 

din lăzi ? N-aveți specia
liști 7

— Avem. Scosul 
rilor din lăzi 
blemă.

— Atunci 7
— Lăzile 

„STAS".
— Si 7
— IRVA 

tează decît 
astfel n-are cine suporta 
costul lăzilor în care vin 
plicurile cu „Supco".

— E „STAS", 
schimb...

— Ce ?
— Birocratismul.

nu e
plicu- 

o pro-

nu sînt

colec-

mtLioane 
pitici.
sau de

insta- 
orna- 
cum-

— Cheltuiai cîteva mi
lioane suflînd instalația 
cu aur. Asta-i una 
mînă. Pe urmă puteai 
aduci din. Africa vreo 
elefanți.

— Elefanți 7
— Da. Luai fildeșul

la ei și făceai manete din 
el. Cred că instalația are 
și manete. Dacă n-are îi 
făceai niște manete, să 
fie. Apoi, se mai puteau 
cheltui niște 
cumpărînd niște

— Pitici 7
— De ipsos 

bronz.
— Pentru ce 7
— Ornamentarea 

lației. Tot pentru 
mentare mai puteai
păra și niște gulgute. 
Vreo...

— Astea ce mai sînt 7 
Ce sînt alea gulgute 7

— Nu știu nici eu. Dar 
puteați lua cîteva sute de 
mii.

— Si dacă ne prindea 
controlul Ministerului Fi
nanțelor cu lucrări în a- 
fara vroiqptului 7

— Făceați niște'. . monu
mente în jurul instalației.

— Reprezentînd ce ?
— Birocratismul.

Colecția Irvei
— In lăzile astea ce- 

aveți ?
— „Supco". Un sfert de 

milion de plicuri cu 
„Supco".

— De ce nu le trimiteți 
în magazine 7

nu
lăzi „STAS" și

La vînătoare

de iepuri

tn

— Dumneavoastră sîn- 
teți A.G.V.P.S.-iști 7

— Da.
— Ce căutati pe aici 7
— Sîntem la vînătoare.
— La vînătoare fără 

puști 7
— Fără. Vînăm iepuri 

vii.
— Cu ce-i vînați 7
— Cu plasa.
— Si ce faceți cu ei 7
— li băgăm în cuști și-i 

trimitem- la baza de iepuri 
vii de la Curtici.

— Ce fac iepurii vii la 
Curtici ?

— Mor. De fapt ei ar 
trebui trimiși prin „Prod- 
export" în străinătate, 
(s-au făcut niște contrac
te cu diferite țări să ex
portăm iepuri vii) însă 
din cauza proastei organi
zări a exportului mai 
multi mor...

Dacă s-ar face export 
de birocrați, eu aș garan
ta că ar ajunge vii la des
tinație.

Noi modele de tricotaje 
la „Crinul"

Din cele peste 100 de modele de tricotaje din bumbac, lînă 
și fire supraelastice, pe care le va pune în acest an la dispo
ziția cumpărătorilor întreprinderea „Crinul" din Capitală, 35 
vor fi noi. Ținîndu-se cont de cerințele populației, a fost 
sporită gama articolelor de lenjerie simplă și plușată pen
tru copii, femei ‘și bărbați, a puloverelor din lînă, bluzelor 
și cămășilor tricotate, țreningurilor din bumbac și din fire 
supraelastice, a confecțiilor pentru sportivi. O atenție deo
sebită a fost acordată articolelor pentru noii năsouți. Ele 
vor fi realizate în contexturi și imprimeuri variate și în can
tități suficiente pentru a face față cerințelor pieței.

Produsele întreprinderii „Crinul" au fost apreciate și so
licitate și peste hotare.

tropologice engleze și unele cer
cetări etnografice de teren, el 
arată care sînt bazele sociale o- 
biectlve care au permis închega
rea raporturilor umane la origi
nile societății.

în lucrare se reliefează ideea 
că, departe de a fi copleșite de 
misticism și iraționalism, lite
ratura și arta primitivă relevă 
o reflectare variată a proble
melor omului.

„Sodaiîsmul și 
progresul"

Apărută zilele trecute — sub 
egida Institutului de filozofie al 
Academiei R. S. România și a 
Academiei de științe social-po- 
litice „Ștefan Gheorghiu" de pe 
lîngă C.C. al P.C.R., și sub re
dacția lui Mihail Cernea și 
Constantin Petre — în Editura 
Academiei, lucrarea de față, 
constituind o culegere de studii 
originale, abordează importante 
probleme teoretice ale dialecticii 
dezvoltării societății românești 
în etapa actuală.

Volumul cuprinde studiile : 
Partidul șl societatea în etapa

Puneți cepul!
Deși e vorba de vinuri, a- 

ceastă întîmplare nu „îmbată" 
pe nimeni. Maria Dulhac, ges
tionară la magazinul 68 — Gara 
Asău (O.C.L. Comerț Mixt Moi- 
nești) a lăsat în unitate butoa
iele de vin destupate. Vinul, ne
înfundat s-a... depreciat. Și ast
fel, a fost vîndut cu 6 lei kilo
gramul (în loc de 12 lei). Preju
diciul se ridică la cîteva zeci de 
mii lei. Gestionara a fost trimisă 
în judeoată. Sperăm că cele 
tate îi va... trezi și pe 
„pivniceri" neglijenți.

Rubrică redactată
Stefan ZIDARIȚÂ 
Ștefan D1N1CĂ

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

rela- 
alți

de :

cept nici o concesie favorl- 
tistă fiilor mei, să-i educ 
în spiritul rezistenței și al 
hotărîrilor ferme și per
sonale. Vreau să ie for
mez încrederea în forțele lor 
proprii și să nu-i fac niș
te sateliți ai voinței mele". 
— susține inginerul S. B., 
tatăl a trei băieți, acum la 
vîrsta dificilă a adoles
cenței.

Dar sînt alții care se pa
re că au renunțat la orice 
criteriu :

„Cînd am căpătat certi
tudinea că voi avea un co
pil, mi-am făcut și eu ase
menea gînduri și credeam 
că nu va fi foarte greu să 
le duc la îndeplinire. Am 
născut la șapte luni, fetița 
a fost debilă și am depus e- 
forturi mai mari pentru a o 
aduce la normal; mai pe 
urmă, i-a fost oricum mai 
dificilă creșterea și am ce
dat încetul cu încetul lăsîn- 
du-mă în voia capriciilor el. 
Acum îmi dau seaîna că e 
răsfățată, inconstantă în 
sentimente și capricioasă, 
dar este încă un copil de
bil și hipersensibil și nu pot 
interveni. Poate mai tîrziu. 
Acum mă ocup atît de mult 
de ea îneît nu mai am nici 
un sistem educativ, și nici 
măcar o idee esențială, că
lăuzitoare. Bineînțeles că 
aș vrea să iasă un om se
rios, onest și muncitor, dar 
cum să obțin toate astea 
este greu de calculat și nu 
am la dispoziție timp pen
tru „reflecție" și nici mate
rialul pedagogic-teoretic 
necesar" (S. D., economis
tă);

m ni m
De curînd într-o conver

sație o prietenă, mamă a 
doi băieți care au intrat 
unul în clasa a zecea, celă
lalt în a Xl-a, mi se plîn- 
gea de deosebirile neaștep
tate dintre cei doi. „I-am 
crescut la fel, am căutat să 
fiu egală în afecțiune și în 
înțelegere. Au avut aceleași 
condiții de dezvoltare și to
tuși unul este disciplinat, 
ascultător, conștiincios, sin
cer și deschis sufletește, ce
lălalt este veșnic refractar, 
suspicios, adesea ipocrit, de

Si @
era necesară, dar și cînd 
fiul sau fiica ar fi dorit să 
fie luați în serios și consi
derați demni de o discuție 
de la egal la egal, — ei se 
răzvrătesc împotriva a în
săși dragostei care îi încon
joară și capătă neîncre
dere în posibilitățile de a- 
daptare a părinților la pro
pria lor evoluție, sfîrșind 
prin a se detașa de familie 
și a riposta brutal afecțiu
nii exagerate manifestate 
cu atîta constanță.

tar sigur și unitar pentru 
creșterea și formarea copii
lor lor, majoritatea au cri
terii, păreri abstracte, idea
luri pe care, concret, în 
practică, cu greu știu să le 
obțină.

Așa cum școala își are 
sistemul ei educativ, fami
lia — ca o Instituție peda
gogică de inestimabilă va
loare — trebuie să-și creeze 
și ea edificiul de intenții și 
metode educative. Desigur, 
sistemul acesta este posibil 
și cîteva coordonate funda-

@ @ I
fiii ei au reacționat diferit, 
a suportat concret consecin
țele unei pripite concepții 
asupra educației. Căci, fiind 
temperamente diferite, con
strucții psihice și intelec
tuale diferite, copiii trebuie 
educați în mod diferențiat.

De asemenea, așa cum a 
reieșit din ancheta de față 
— un principiu esențial este 
acela al consecvenței față 
de scopul educației. Circulă 
părerea că ar exista un 
timp special propice influ
ențărilor maxime după care

desăvîrșîrii construcției socia
liste în țara noastră de prof. dr. 
PETRE CONSTANTIN, Progre
sul economic și dinamica struc
turii sociale de dr. ILIE RĂ- 
DULESCU, Particularitățile le
gității progresului istoric în e- 
tapa desăvîrșirii construcției so
cialismului de prof. CONSTAN
TIN BORGEANU, Cu privire la 
caracteristicile generale ale na
țiunii de ELENA FLOREA, Na
țiune, determinism și progres 
istoric de conf. dr. CONSTAN
TIN VLAD, Funcțiile producă
torului în socialism și apropie
rea muncii fizice de cea inte
lectuală de dr. MIHAIL CER
NEA, Valoarea morală a. dis
ciplinei în sistemul îndatoriri
lor sociale de GHEORGHE BE- 
RESCIJ, Cercetarea științifică și 
politica progresului științei de 
dr. AL. TĂNASE.

nenumărate ori ușuratic și 
nerespectuos. Nu am făcut 
nici o deosebire între ei, 
i-am învățat pe amîndoi 
exact aceleași lucruri și to
tuși ceva nu s-a potrivit, 
ceva a fost greșit înțeles".

Atunci mi-am reamintit 
și de alte asemănătoare ne
dumeriri venind de la pă
rinți care și-au menținut 
formulele educative fără să 
țină seama de evoluția sen
sibilității și înzestrării per
ceptive a copiilor. Tratați 
cu aceeași grijă tandră și cu 
aceeași îngăduință maternă 
— și cînd într-adevăr ea

Din investigațiile între
prinse, concluzia ce se des
prinde este că în majorita
tea cazurilor părinții își 
propun un principiu co
ordonator al educației, 
dar puțini își formează 
o concepție unitară, își con
struiesc un sistem educativ 
cuprinzător și consecvent, 
chiar fundamentala idee ur
mărită adesea nerespectîn- 
d-o.

Din diversitatea criterii
lor după care părinții își 
conduc educația s-ar putea 
structura o metodică com
plexă, cuprinzătoare. Dar 
puțini părinți au un îndrep-

mental'e s-au și expus. In 
primul rînd este vorba de 
necesitatea obligatorie de 
adaptare a normelor educa
tive după vîrstă și tempera
mentul copilului. Ceea ce 
este valabil într-o perioadă 
educativă poate fi neindicat 
în alta, uneori ajungîndu-se 
ca atitudini și relații stabi
lite într-un anumit timp, 
dovedite eficace,, să se 
transforme în vizibile erori 
mai tîrziu. De asemenea 
ceea ce este util pentru for
marea unui copil poate să 
dea rezultate contrare apli
cate altuia. Mama care se 
plîngea că la stimuli egali

copilul trebuie lăsat liber. 
De fapt formarea unui tî- 
năr se face continuu și e- 
ducația lui trebuie să fie 
permanent intensivă. Numai 
creîndu-și un plan educativ 
elastic, serios și constant 
ca finalizare, familia poate 
intra în consens cu școala. 
Cultura pedagogică a părin
ților este un element esen
țial în buna îndeplinire a 
marilor lor responsabilități 
și de aceea nu trebuie ig
norată.

Educația copiilor în fa
milie nu se poate face la 
întîmplare, modesta intuiție 
a fiecăruia ca și orientarea

pe un singur principiu fi
ind insuficiente.. Arta de a 
fi părinte presupune elimi
narea în primul rînd a co
modei păreri „crește ori
cum, , îl învață viața" și 
apoi însușirea unor cunoș
tințe pedagogice tot atît de 
necesare — să zicem — ca 
normele elementare de 
igienă.

O „școală a familiei" pre
gătește cu ajutorul diverse
lor instituții cu sarcini pe
dagogice (să reamintim 
școala, editurile, televiziu
nea, filmul) educatorii fără 
noțiuni de specialitate puși 
să soluționeze cele mai di
ficile situații. „Școala fami
liei" solicită Institutului 
de psihologie și Institutului 
de științe pedagogice spri
jinul teoretic și practic, co
mentarea unor teme con
crete și chiar elucidarea 
problemelor legate de for
marea pedagogică a părin
ților. Printre preocupările 
televiziunii, radioului, stu
diourilor cinematografice, 
editurii didactice și pedago
gice, latura aceasta — a 
sistemului educativ însușit 
de părinți în formarea co
piilor lor — nu poate fi 
neglijabilă.

în general „școala fami
liei" trebuie să explice cu 
seriozitate acele cîteva lu
cruri fundamentale de pe
dagogie pentru ca tatăl și 
mama — în afara capacită
ților naturale și spontane 
de a se apropia de princi
piile educației — să cu
noască cu precizie terenul 
în care sînt finalizate ac
tele lor pedagogice. Fără 
excepție, toți părinții tre
buie orientați în arta con
struirii omului de mîine.

„Integrarea 
profesionala"

GHEORGHE CHEPEȘ, EMA- 
NOIL DROB și MARIA PO
PESCU tratează în această lu
crare, apărută în Editura Poli
tică, unele probleme actuale ale 
organizării pe baze științifice a

muncii și a producției. Utilizînd 
un bogat material faptic din cî
teva unități industriale, autorii 
dezvăluie unele coordonate noi 
ale integrării profesionale a 
muncitorilor în condițiile folo
sirii utilajului semiautomatizat 
și automatizat, reliefează pro
bleme specifice raportului dintre 
nivelul calificării și cerințelor 
obiective ale tehnicii noi, rela
țiilor interneirsonale în cadrul 
echipelor și brigăzilor etc.
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Multiple posibilități pentru
ACCELERAREA ¥ITEZ
DE DECONTARE
Realizarea ritmică a producției și 

respectarea teamenelor contractuale 
sînt, după cum e bine ounoscut, legi 
de bază ale activității fiecărei unități 
economice. Tot la fel de adevărat este 
că reîntregirea fondurilor cheltuite 
pentru fabricarea produselor finite 
constituie o condiție fără de care 
continuarea activității de producție 
devine imposibilă. Este deci vorba, în 
speță, de operațiunea de decontare a 
mărfurilor, adică de faza în care fur
nizorii încasează contravaloarea pro
duselor livrate și acceptate de către 
beneficiari și, în special, de prompti
tudinea cu care se efectuează această 
operațiune.

în ce se concretizează de fapt 
accelerarea operațiunilor de decon
tare ? Sintetizînd, consecințele se 
grupează în mărirea vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante, di
minuarea normativului finanțat de 
la buget, reducerea necesarului de 
credite, majorarea beneficiului rea
lizat în fieoare perioadă. Nu se 
poate spune că din partea în
treprinderilor și a unităților bancare, 
factori chemați să realizeze circuitul 
bănesc — expresie valorică a circui
tului mărfurilor — nu ar exista preo- 
oupare pentru creșterea operativității 
în reîntregirea promptă a fondurilor 
consumate în activitatea de producție. 
Există totuși, pe alocuri, tendința ca, 
Într-un fel sau altul, deoalajul minim 

'î două 
măr- 
mod 
stare 
rînd,

ce trebuie să existe între cele 
circuite — cel bănesc și cel al 
furilar — să se mărească. Și în 
cu totul de neînțeles. La această 
de luaruri contribuie, în primul ___,
spiritul insuficient de răspundere do
vedit de unele conduceri de între
prinderi. Sînt întreprinderi, și nu pu
ține la număr, în care soldul de 
facturi neîncasate se menține la un

nivel de zeci de procente din produc
ția unei luni întregi 1 Bunăoară, uzina 
„Semănătoarea" București. în tot anul 
1967, soldul faoturilor neîncasate a 
oscilat între 11,2—17,2 milioane lei. 
La această unitate economică durata 
medie a circuitului documentelor de
puse spre încasare în anul trecut a 
fost de 9,42 zile. Și aceasta, în con
dițiile în care 90 la sulă din produc
ție se decontează forului de resort din 
Consiliul Superior al Agriculturii al 
cărui sediu e tot în orașul București I 
Sau alt exemplu. La uzina „Autobu
zul" soldul facturilor neîncasate mar
ca la sfârșitul lunii decembrie 1966, 
22 la sută din producția acestei luni, 
în 1967 s-a mers și mai „bine". încă 
prin plan s-a prevăzut că volumul 
acestor facturi neîncasate va marca 
între 31—33,3 la sută din volumul 
producției.

La fel de ciudat e și faptul că unele 
organe de inspecție bancară, care au 
menirea să vegheze asupra respec
tării riguroase a disciplinei finan
ciare, nu combat cu toată fermitatea 
abaterile unităților ce le deservesc. Nu 
mai vorbim că uneori, prin anu
mite măsuri stabilite — culmea I — 
chiar de organele bancare, se creează 
posibilitatea unor alunecări și mai 
accentuate din aria relațiilor bănești 
firești. Uzinei „Semănătoarea" i s-a 
stabilit de către Banca Națională un 
termen de 5 zile pentru intervalul de 
la recepția din secție a produsului și 
pînă la 
cerea la 
însemnat 
puțin —
vului de finanțat cu aproape 4 000 000 
lei. Iar prin micșorarea stocurilor 
planificate s-ar fi putut obține un 
beneficiu suplimentar de 2,7 milioane

întocmirea facturii. Redu- 
2 zile a acestui interval a 
— nici mai mult nici mai 
decît diminuarea normati-

lei în condițiile unei rentabilități 
schimbate.

Realitatea atestă că actualul 
tem de decontare, apreciat instru
ment la data elaborării sale, a în
cetat de mult de a mai răspunde 
necesităților mereu mai variate ale 
vieții economice. Cum altfel, decît ne
corespunzătoare realității, ar putea fi 
caracterizată încasarea după 61 de zile 
— la 5 septembrie 1967 — a mărfu
rilor expediate de uzina „Vulcan" încă 
în 3 iulie ? Nu mai vorbim de întîr
zieri de 10—30 zile care sînt întîlnite 
la tot pasul I Evident, asemenea ma
nifestări nu pot fi etichetate altfel de
cît dăunătoare, cînd e vorba de opera
țiuni de decontare la intern. Dacă ne 
referim însă la activitatea de livrare 
a mărfurilor pentru export, nedepu- 
nerea tuturor eforturilor pentru înca
sarea promptă a contravalorii mărfu
rilor, deci a valutei, constituie un act 
de și mai gravă nepăsare.

Eludarea reglementărilor în vigoare 
începe încă din faza întocmirii factu
rilor, pas imediat următor livrării măr
furilor. Deși se prevede obligația e- 
fectuării acestei operațiuni, urmată 
imediat de depunerea facturilor la 
bancă, în 24 de ore de la data 
expedierii produselor pentru ex
port, la uzina „23 August", Fabrica 
de mase plastice, Fabrica de țigarete 
sau Fabrica de produse lactate, toate 
din Capitală, s-au înregistrat întîrzieri 
față de acest termen chiar și de 3 zile. 
Vina principală revine, desigur, unită
ților economice respective. Cu nimic 
mai scăzută nu este însă nici culpa 
organelor bancare, a căror obligație 
este să urmărească și să sancționeze 
orice abatere constatată în activitatea 
întreprinderilor deservite.

în practică se constată că, în nu
meroase cazuri, organele de inspecție

sis-

B

Spre rezultate
superioare
(Urmare din pag. I)

Alți vorbitori, printre care mai
strul Constantin Croitoru șl șamoto- 
rul Nicolae Popescu, au subliniat 
necesitatea pregătirii minuțioase, 
din timp, a reparațiilor capitale la 
cele două linii de producție. Expe
riența a arătat că reparațiile efec
tuate cu oameni aduși din alte în
treprinderi, cum s-a procedat pînă 
acum, nu sînt întotdeauna de bună 
calitate și se prelungesc. De aceea, 
ei au propus ca, în acest an, să fie 
folosiți la aceste lucrări meseriașii 
și specialiștii cei mai buni din com
binat. Scurtarea cu cinci zile a 
timpului de reparație a blocului de 
separare a aerului și cu două zile 
a compresorului de gaz convertit — 
așa cum s-au angajat cei doi vorbi
tori, în numele muncitorilor pe care-i 
conduc — înseamnă o producție su
plimentară de circa 500 tone de a- 
moniac. Angajamente mobilizatoare 
și-au luat și alți muncitori și mai
ștri. Iată cîteva dintre ele : reali
zarea, peste plan, a 3,5 milioane mo 
de hidrogen, micșorarea consumuri
lor specifice la sodă caustică, var și 
alte materiale, reducerea peste plan 
a prețului de cost cu 800 000 lei, 
prelungirea timpului de funcționare 
a catalizatorilor.

Același climat creator de investi
gare a rezervelor interne a dominat 
și dezbaterile ce au avut loc în sec
țiile azotat de amoniu, acid azotic și 
uree.

Combinatul de îngrășăminte cu azot din Piatra Neamț. Sala compre- 
soarelor Foto : Gh. Vințilă

- ' ; î • ;

(Urmare din pag. I)

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

Propuneri 
judicioese
(Urmare din pag. I)

de bună calitate. Cu toate aces
tea, consumul de cilindri realizat 
anul trecut, 9,1 la sută pe tona 
de tablă, este încă ridicat.' Pen
tru 1968 se prevede reducerea consu
mului de cilindri la 7,8 la sută. In 
acest scop, laminoristul Cezar Anti- 
pa a propus să se repună neîntîrziat 
în funcțiune stația de preîncălzire a 
cilindrilor de laminare. Pentru îm
bunătățirea calității produselor — 
tabla subțire — el a sugerat să se 
introducă grafice orare de laminare, 
precum și diagrame optime de croire, 
care să permită evitarea declasa
telor.

Alți participant! la dezbatere, prin
tre care laminatorii Neagu Coman, 
Costică Munteanu, au propus ca în 
planul de măsuri tehnico-organizato- 
rice al sectorului și al uzinei să fie 
înscrise măsuri care să ducă la îm
bunătățirea aprovizionării cu platine 
de calitate, la extinderea normelor 
cu motivare tehnică, la întărirea a- 
sistenței tehnice în schimburile II și 
III, a controlului tehnic de calitate, 
la îmbunătățirea protecției muncii.

în încheierea dezbaterii cifrelor de 
plan, colectivul laminorului III s-a 
angajat să denăsească. prin aplica
rea tuturor măsurilor stabilite, n’n- 
nul de riroduct’e nn acest an nu 1 la 
sută. Est? un ob:pcti’' re den’m rea
lizabil, mărturie st’nd d^ma.rniul bun 
luat încă clin primele zile ale aces
tui an.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii"

o n

buie să se asigure cartofi de sămîn
ță, dar din soiurile pe care popu
lația le agreează.

Cititorii au putut remarca, fără 
îndoială, că specialiștii din cadrul 
Consiliului Superior al Agriculturii 
atribuie calitatea necorespunză
toare a cartofilor modului defectuos 
în care se face preluarea, transportul 
și desfacerea de către organele de 
valorificare, iar la rîndul lor orga
nele de valorificare susțin că pro
ducția obținută nu corespunde din 
punct de vedere calitativ. în
tr-adevăr, s-au criticat mult de
ficiențele din sistemul de valori
ficare. Dar trebuie să dăm adevărului 
ce este al adevărului. La piață sînt 
puși în vînzare cartofii care sînt 
produși în cooperativele agricole și 
întreprinderile agricole de stat și nu 
alții. în această privință tov. ing. N. 
Stoica, director în Consiliul Superior 
al Agriculturii, a judecat lucrurile 
fără părtinire: „Unitățile de valorifi
care ne pot spune : dați-ne cartofi 
buni și noi vom avea grijă ca buni 
să ajungă la piață. Or, nu putem 
afirma că ceea ce livrează unitățile 
producătoare 
calitate. Deci 
ducției, cît și

într-adevăr 
vă 80 la sută din suprafață cu so
iuri pure este contestată de faptul 
că Departamentul pentru valorifica
rea legumelor și fructelor nu a pre
luat decît o cantitate mică de cartofi 
soiuri pure. Si dovadă, pe piață sînt 
numai amestecuri. Dar și acești car
tofi sînt așa cum îi știm cu toții : 
mici și diformi. Pornind de la această 
constatare trebuie să revenim la pro
blemele producerii cartofilor de să
mînță, domeniu în care s-au mani
festat ani de-a rîndul deficiențe 
serioase.

E adevărat, s-au organizat a- 
cele zone închise pentru producerea 
cartofilor de sămînță și chiar s-a reu
șit să se acopere necesarul de 
material de plantare. Dar urmă
rile acestui efort încă . nu se

prea simt la piață. In discuția avută 
cu specialiștii de la Consiliul Su
perior al Agriculturii, tov. Leonida 
Trandafir, care se ocupă cu problema 
cartofilor de sămînță spunea: „Bucu- 
reștenii erau obișnuiți cu Săpunarii 
și Giilbaba. Acum, acestea nu se mai 
cultivă decît pe suprafețe restrînse 
deoarece au degenerat și dau pro
ducții slabe. în ultimii ani s-au ex
tins soiurile Bintje șl Urgenta însă 
cantitățile ce se produc sînt insufi
ciente. Este necesar să se treacă la 
cultivarea acestor soiuri pe supra
fețe mai mari pe măsura dezvoltării 
bazei materiale necesare : utilaje 
pentru stropit, tractoare cu pneuri 
înguste necesare la lucrările de în
treținere și combatere. Se gă-

ns

sînt cartofi de bună 
vina este atît a pro- 

a valorificării".
afirmația că se culti-

sește un altul — Mercur, care ocu
pă 65 la sută din suprafețe. Din cele 
aflate, acestui soi gospodinele îi spun 
„porcesc" datorită calităților sale in
ferioare : miez galben, tuberculi di
formi, crapă la fiert. Este adevărat 
că dă producție mare la hectar. Dar 
asta este oare totul ? Unde sînt ve
chile soiuri ? Au degenerat, ni se 
răspunde. De ce ? Specialiștii de la 
Consiliul Superior al Agriculturii 
susțin că Institutul centrai de cerce
tări agricole nu a dispus de baza 
materială pentru a produce cartofi li
beri de viroze. Din această cauză a 
trebuit să se recurgă la import de 
sămînță.

Cum pot fi rezolvate aceste pro
bleme ? Redăm convorbirea pe care 
am avut-o cu I. Popovici, directorul 
Institutului de cercetări pentru cul
tura cartofului și sfeclei de zahăr, și 
cu M. Berindei, directorul științific 
al acestui institut.

ÎNALT"
beneficii (Urmare din pag. I)

bancară nu' au sesizat depunerea cu 
întârziere la bancă a documentelor de 
decontare. în trimestrul I 1967, inspec
torii Filialei 16 Februarie nu au ve
rificat nici o factură privind mărfu
rile exportate de Fabrica de produse 
lactate, iar la Fabrica de țigarete, deși 
din sondajul restrîns ce a fost efectuat 
au rezultat cazuri în care facturile 
s-au depus cu întîrziere, organele ban
care nu numai că nu au extins con
trolul, dar nici nu au sancționat ne
regulile depistate. Și cazurile descrise 
nu sînt cele mai grave.

Anumite unități economice, simțind 
„terenul slab", au profitat de „gene
rozitatea" organelor bancare. Cele 16 
cazuri în care facturile au fost depuse 
la bancă cu întîrzieri de pînă la 5 zile, 
cazuri întîlnite numai la patru între
prinderi — Uzina „23 August", „Me- 
taloglobus", „Metalurgica" și F.C.M.E. 
— atestă că lipsa de fermitate din 
partea băncii are rezultate nedorite.

Profitînd de debilitatea exigenței 
manifestate de organele de inspecție 
bancară, conducerile unor întreprinderi 
— Fabrica de cabluri și materiale 
electroizolante (Filiala 23 August) sau 
Fabrica de produse lactate (Filiala 16 
Februarie) — au depus în bancă spre 
încasare facturi cu mult timp înainte 
de livrarea mărfurilor. Urmarea ? Ban
ca nu a sesizat inducerea în eroare, 
iar întreprinderile respective au primit 
pe nedrept credite pe documente de 
decontare în expediție.

Unele unități economice sînt intere
sate numai în reîntregirea fondurilor 
proprii, corespunzător mărfurilor des
tinate exportului produse și livrate. 
Și, ca atare, la întocmirea și remiterea 
către întreprinderile de comerț exte
rior a documentelor pentru export se 
procedează cu mari întîrzieri.

Din 840 livrări la export exa- 
’ minate la 19 întreprinderi bucu- 

reștene, în 40 la sută din cazuri 
documentele au fost trimise la unită
țile de comerț exterior cu întîrzieri 
de pînă la 8 zile. Ceea ce înseamnă 
că decontarea cu străinătatea și înca
sarea valutei corespunzătoare a Sfost 
întîrziată cu o perioadă cel puțin 
egală. La întreprinderea „Flora", dip 
75 facturi, în jumătate din cazuri do
cumentele de decontare și transport au 
fost remise „Prodexport“-ului cu în
tîrzieri de pînă la 8 zile de la data 
întocmirii facturii și de 7 zile de la 
data depunerii lor în bancă. Situații 
similare s-au petrecut și la fabrica de 
bere „Rahova", la fabrica de produse 
zaharoase „București", fabrica de 
mase plastice „București".

Trebuie să fie limpede că datoria 
împlinită constă în îndeplinirea inte
grală a planului de export, concomitent 
cu manifestarea unei atente griji pentru 
aducerea în „casă" în cel mai scurt 
timp posibil a valutei cuvenite. Alt
fel spus, preocuparea pentru redu
cerea la minimum a decalajului între 
circuitul mărfurilor și cel bănesc tre
buie să treacă sau, mai bine zis, să 
revină pe unul din primele planuri 
ale activității unităților economice.

Fără îndoială că reexaminarea, re
considerarea și reașezarea pe o cu 
totul altă bază a activității de decon
tare va avea efecte economice pozitive.

lon MATEESCU 
directorul 
și revizie

Direcfiei de control 
pentru orașul București

— Cred că 
teți convinși 
alte produse 
cu totul nesatisfăcătoare. Acum, 
■piață se găsesc amestecuri de soiuri, 
tuberculi mici și închirciți, ceea ce dă 
multă bătaie de cap nu numai gos
podinelor, ci și celor care se ocupă 
de valorificarea lor. Se poate face 
ceva în această direcție?

— Producția, din punct de vedere 
calitativ, este nesatisfăcătoare pen
tru motivul că s-au folosit soiuri de 
cartof cu un înalt grad de degene
rare. De fapt, nici nu putem vorbi 
de soiuri pure, deoarece vechile 
soiuri s-au amestecat și au degene
rat. Cunoscîndu-se această situație 
s-au fixat zone închise pentru pro
ducerea de sămînță. Specialiștii au

și dumneavoastră sîn- 
că la cartofi, față de 
agricole, calitatea este 

la

conceput un sistem foarte bun de -în
mulțire a cartofilor potrivit căruia, în 
fiecare an, urmează să se planteze 6 
la sută din suprafață cu tuberculi li
beri de viroze. Cu ce se produce pe 
suprafața respectivă, în al doilea an, 
să se planteze 24 la sută din supra
față, iar în al treilea an, șă se cultive 
cu materialul respectiv 70 la sută din 
terenul destinat pentru cartofii de 
consum. Din păcate, acest sistem nu 
funcționează în toate unitățile.

— Ce se poate face ca să existe 
într-adevăr soiuri cu destinație pre
cisă : pentru supe, pireu sau pen
tru prăjit ?

— După părerea noastră, orga
nul care poate face ordine în această 
privință este Departamentul pentru 
valorificarea legumelor. Din păcate 
între organele contractante și pro
ducători nu s-a realizat o îmbinare 
a intereselor privind calitatea și 
cantitatea. Preocuparea exclusivă 
pentru cantitate a dus la situația ac-

Organizarea agricul
turii de stat pe princi
piile elaborate de ple
nara C.C. al P.C.R. 
din martie a.c. a creat 
un cadru corespunză
tor pentru ridicarea pe 
o treaptă superioară a 
activității în aceste u- 
nități. Sînt unul din 
cei cărora li s-a încre
dințat conducerea pri
melor întreprinderi a- 
gricole de stat, cea din 
Cotești, regiunea Ga
lați. Acum, cînd sîntem 
la începutul unui nou 
an agricol, putem face 
o apreciere a activită
ții întreprinderii și 
fermelor care o com
pun, putem să ne dăm 
seama de multiplele 
avantaje oferite de 
îmbunătățirea condu
cerii, planificării și' or
ganizării în agricultu
ra de stat.

De la început vreau 
să reliefez ce energii 
au descătușat noile 
forme organizatori
ce aplicate în agri
cultura de stat. Crea
rea fermelor, paralel 
cu lărgirea atribuții
lor, a competentelor șl 
a răspunderii celor 
care lucrează în sfera 
nemijlocită a produc
ției agricole, a dus la 
gospodărirea mai efi
cientă a mijloacelor 
puse la dispoziție de 
stat, la creșterea pro
ducției agricole, redu
cerea cheltuielilor și 
sporirea rentabilității. 

/ Aș vrea să dau, pen
tru început, un singur 
exemplu. în 1967, acti
vitatea întreprinderii 
agricole de stat Cotești 
s-a încheiat cu un be
neficiu de 7 600 000 lei 
fată de 6 891 000 lei cît 
a fost planificat. Că
ror factori se datoresc 
aceste succese ?

Faptul că întreprin
derea agricolă de stat 
Cotești este speciali
zată în cultura viței 
de vie și a pomilor 
fructiferi a dat posi
bilitate ca, în cadrul 
celor 13 ferme, să se 
organizeze producția și 
munca după criterii 
științifice, să se asi
gure indici înalți de 
folosire a bazei teh- 
nico-materiale și prin 
urmare să se obțină 
o eficiență economică 
ridicată. Bineînțeles, 
specializarea produc
ției asigură doar ca
drul necesar desfășu
rării în bune condiții 
a activității de zi cu 
zi. Și în ceilalți ani, 
fosta gospodărie de 
stat a înregistrat re
zultate bune în acti
vitatea economică și 
financiară. însă cele 
obținute în 1967 sînt 
superioare. Ele au fost 
determinate, în ultimă 
instanță, de activita
tea șefilor de fermă, 
a tuturor lucrătorilor 
din cadrul întreprin
derii care acum se 
simt răspunzători di-

rect de realizarea sar
cinilor privind pro
ducția marfă, execu
tarea planului de ve
nituri și cheltuieli. 
Cîteva exemple sînt 
deosebit de edifica
toare în ce privește 
modul creator de ma
nifestare a inițiative
lor întregului colectiv 
de specialiști și mun
citori.

în cadrul întreprin
derii avem 1 835 ha în 
vie și 322 ha cu pomi.

tribuna
experienței 

înaintate
Din suprafața culti
vată cu viță de vie, 
1 354 ha sînt pe rod. 
Obținerea unei pro
ducții mari de stru
guri la hectar și de 
bună calitate a consti
tuit principala noastră 
preocupare. în agri
cultură poți avea ade
sea multe surprize și 
neplăceri datorită ca
lamităților naturale. 
Și în 1967 o bună 
parte din plantație a 
fost bătută de grindi
nă. S-a 
producția 
nuată cu 
tone. S-a 
ma ca în 
tației să se aplice mă
suri agrotehnice care 
să dea posibilitatea 
sporirii producției și 
îmbunătățirii ei cali
tative, îndeosebi pe 
suprafețele lovite de 
grindină. Cu șefii de 
fermă s-a stabilit ce 
trebuie întreprins ca 
recoltatul să se des
fășoare cît mai bine, 
în special s-a urmărit 
să se asigure întreaga 
cantitate planificată la 
strugurii de masă ți- 
nîndu-se seamă că,1 în 
toamnă, acest produs 
era deficitar pe piață. 
Ca urmare, față de 
producția planificată 
de 1 900 tone struguri 
de masă a-au livrat 
1912 tone și ceea ce 
este mai important, ei 
au fost de calitate su
perioară, ceea ce a 
permis ca 1 356 tone 
să fie dați la export. 
Menită reliefate, mai 
ales, realizările obținu
te de ferma nr. 8 con
dusă de ing. Florin 
Dăescu, care a obținut 
o producție medie de 
12 980 kg struguri Ia 
hectar pe întreaga su
prafață de 68 ha culti
vată cu viță de vie. 
Deși a avut o supra
față pe rod relativ 
mică, această fermă a 
reușit ca, prin valori
ficarea superioară a 
producției de stru
guri, să obțină un be-

calculat că 
a fost dimi- 
circa 4 000 
pus proble- 
cursul vege-

neficiu de 270 000 lei.
S-a putut constata 

cît de mult a folosit 
trecerea specialiștilor 
la conducerea directă 
a producției, fapt care 
le-a dat posibilitate 
să-și pună în valoare 
experiența, cunoștin
țele tehnice și capaci
tatea organizatorică. 
Acest lucru s-a relie
fat în mod deosebit 
în activitatea fermei 
pomicole condusă de 
ing. Vaslle Țigănuș, 
care are 322 ha cu 
pomi din care 54 ha 
pe rod, restul fiind 
plantație tînără. Se 
prevăzuse să se obți
nă o producție totală 
de 204 tone. Prin apli
carea întregului com
plex de măsuri agro
tehnice recolta a fost 
de 224 tone, iar fruc
tele de calitate foarte 
bună, ceea ce a permis 
ca o cantitate de 81 
tone să fie livrată la 
export. Datorită cali
tății ridicate a fructe
lor, valoarea totală a 
producției a fost de 
1 200 000 lei față de 
540 000 lei cît a fost 
planificat.

Conducerea între
prinderii încurajează 
și stimulează pe șefii 
de fermă în activita
tea pe care o desfă
șoară. Noi facem șe
dințe de consiliu care 
durează maximum o 
oră, în care discutăm 
probleme majore : 
realizarea investițiilor, 
aprovizionarea cu ma
teriale, ne interesăm 
de condițiile de muncă 
și viată ale oamenilor 
din ferme. Nu intrăm 
în lucruri mărunte, 
deoarece acestea sînt 
de ' competența șefului 
de fermă, care se află 
permanent în mijlocul 
oamenilor, în 
problemelor 
ției.

Am amintit 
de fermă care s-au e- 
vidențiat pentru succe
sele obținute în pro
ducție și în activitatea 
financiară. Ele se re
flectă în rezultatele 
globale ale întreprin
derii noastre, care 
sînt, în generai, bune. 
Ele puteau fi superioa
re dacă la conducerea 
tuturor fermelor ar fi 
existat oameni cu ex
periență. Cîțiva șefi de 
fermă sînt însă absol
venți de 1—2 ani ai fa
cultății.

Lucrătorii din cadrul 
întreprinderii agricole 
de stat Cotești, învă- 
țînd din experiența 
primului an de acti
vitate, în cadrul fer
melor, vor munoi pen
tru a obține în viitor 
rezultate și mai bune.

miezul 
produc-

de șefii

Stanică DUMBRAVA 
directorul întreprin
derii agricole de 
stat Cotești, raionul 
Focșani

O O ® B O O O
există decîttuală cînd la piață nu ____  ___

cartofi de calitate inferioară. Este 
necesară intervenția directă a De
partamentului pentru valorificarea 
legumelor. întreprinderile sale loca
le să încheie contracte cu unitățile 
producătoare, stabilind ce cantități 
vor livra din fiecare soi. Adică să 
pornească de la ceea ce cer gospodi
nele : cartofi pentru supe, pentru 
prăjit sau pentru pireu. Considerăm 
că prin aceasta Departamentul ar 
putea influența direct ce să se pro
ducă. Noi, cei care lucrăm în dome
niul cercetării putem spune, pe zone, 
ce soiuri reușesc cel mai bine, iar 
organele de valorificare să materia
lizeze indicațiile respective în con
tracte. Bineînțeles este necesară o 
diferențiere de preturi între soiuri

O

pentru a cointeresa producătorii 
să livreze un produs de calitate, de
oarece cumpărătorul este gata on- 
cînd să dea un ban mai mult pentru 
un produs de bună calitate. Sîntem 
siguri că atunci cînd se va rezolva 
această problemă, lucrurile se vor 
schimba. Bineînțeles aceasta presu
pune să se organizeze temeinic bazele 
de primire a cartofilor în așa fel în- 
cît să se asigure preluarea pe soiuri. 
Acum, chiar dacă unitățile îi li
vrează pe soiuri, existență la soiurile 
de toamnă a unui preț unic, face ca, 
încă de pe rampa gării, cartofii să 
se amestece și să ajungă la consu
mator așa cum știm cu toții că a- 
jung.

— Ați abordat problema calității 
și necesitatea livrării cartofilor pe 
soiuri. Intr-adevăr, organele contrac
tuale ar fi bine nu numai să o stu
dieze, ci să o aplice. Dar ce trebuie 
făcut din punct de vedere' tehnic 
pentru a rezulta o producție bună ?

— Să se rezolve In primul rînd 
problema seminței. Noi, cerce
tătorii, să facem înmulțirile clo- 
nale, iar întreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole, cu spri
jinul Consiliului Superior al Agri
culturii să asigure înmulțirea aces
tui material de sămînță. Institutul 
este în stare să asigure orice canti
tăți de cartofi de sămînță din în
mulțirea clonală. Dar operația du
rează 5 ani. Este timpul să se treacă 
la încheierea de contracte pe termen 
lung, între noi și unitățile de produc
ție. Materialul ar trebui introdus în 
zonele de înmulțire pentru a se pu
tea face un control sistematic.

A doua problemă : se impune re
partizarea pe regiuni a culturii car
tofului, corespunzător condițiilor na
turale ~din fiecare zonă. Și trebuie 
spus că, în ce privește repartizarea 
culturilor, nu există o concepție clară.

Al treilea necaz este determinat 
de greșelile făcute cu mecanizarea. 
Am pornit-o de la coadă la cap. S-au 
importat mașini de plantat, dar a- 
cestea nu funcționează decît cu car
tofi sortați. Erau absolut ne
cesare mai întîi mașini pentru 
sortat. De asemenea, nu s-au 
făcut diferențieri în ce privește 
mecanizarea lucrărilor de întreținere. 
Nu se poate trece cu vederea faptul 
că sistema de mașini nu e potrivită. 
Avem o mașină de plantat și un cul
tivator care sînt potrivite la șes, în 
timp ce o bună parte din suprafețele 
cu cartofi sînt situate pe terenuri 
în pantă. Aici cu ce să se lucreze ? 
Cît privește mecanizarea lucrărilor 
de combatere a manei aparatura exis
tentă nu este corespunzătoare. Ade
vărata combatere împotriva manei 
s-a făcut doar în broșuri și în fil
mele documentare. Astea-s cîteva și 
ar mai fi și altele.

Carențele amintite, propunerile fă
cute nu Ie auzim pentru prima dată. 
Este necesar ca organele Consiliului 
Superior al Agriculturii în strînsă 
colaborare cu Departamentul pentru 
valorificarea legumelor și fructelor să 
rezolve practic problemele de care 
depinde obținerea și desfacerea pe 
piață a unor cantități mari de cartofi, 
de calitate superioară.

440 de ani, un martor sensibil al evolu
ției lui din ultimii douăzeci de ani, un 
entuziast al perspectivelor lui viitoare.

/"Șutind să mă edific asupra se- 
cretelor întreprinderii, m-am în

dreptat, prin inima orașului, în strada 
Șelarilor, spre secția ofset. De ce toc
mai aici ? Pentru că, mi s-a spus, aici, 
se produc, printre altele, unele dintre 
cele mai prețioase și dificile lucrări — 
albume cu fotoreproduceri policrome, 
după diverse opere de arfă. Succese re
marcabile în aplicarea unor metode noi
— au constituit tot atîtea momente de 
îmbunătăjire calitativă a policromiilor. 
Exista în secție, chiar în momentul vizi
tei mele, o mare frămîntare legată de 
asimilarea deplină a unei metode su
perioare : înlocuirea plăcilor de zinc 
granulat cu bimetal, metodă care, deși 
faza experimentală e depășită, ridică 
încă mari probleme.

Probabil, oricare dintre operațiile 
executate aici ar fi putut oferi, în felul 
ei, o explicație a calității reproduceri
lor. M-am oprit la aceea care mie ml 
s-a părut mai delicată, mai rafinată și 
totodată decisivă — cea a retușării 
imaginilor. Tînărul și foarte autoritarul 
dispecer care mă însojea, loan Simtion, 
mi-a corectat un pic această pre-jude- 
cată, vorbindu-mi de importanta cali
tății negativelor înainte de orice retuș 
și bunele rezultate obținute în acest 
sens. M-a avizat cu un fel de reproș t 
„De altfel, trebuie să cunoști bine amă
nuntele acestor operafii ca să poți a- 
precia pe deplin adevărata artă a refu- 
șorilor". Am încercat totuși... l-am ur
mărit cu atente, aș zice cu un efort 
de imaginație, în munca migăloasă de 
adîncire a trăsăturilor ce confereau unul 
chip expresia bucuriei, cea a trisfefii, 
durerii, spaimei. L-am urmărit la un 
moment dat pe Vladimir Nijescu în în
cercarea de a slăbi roșul cam prea in
tens al unui negativ. Și, într-un alt mo
ment, în cea de realizare a unui 
ton identic cu cel al unei picturi de von 
Balen aflate la Brukenthal. Comparație. 
Permanentă comparație cu originalul. 
Mînuirea delicată a pensulelor cu cer
neluri întăritoare sau cu fericianură do 
potasiu. Stăpînirea retușului manual dar 
și a celui fotomecanic. Operafii ce pre
supun talent și experiență, cultură plas
tică ; simf al formelor, o anumită sigu
ranță a mîinii — calități deținute poat® 
de unii, de la propriii părinți, care gra
vau manual contururi pe piatră ; arta 
de a citi culorile, de a le combina, do 
a ști să sesizezi nuanțele infime ale ori
ginalului, de a anticipa cu precizie po
zitivul în fafa negativului fiecărei cu
lori,

Munca retușorului necesită exersarea 
și perfecționarea unor procedee, dar și 
transfigurarea spirituală, un efort de re
trăire a momentului și frămîntărilor 
concepției. „Mi-aminfesc cum lucrînd 
la „Compartimentul de tren" a lui 
H. Daumier — îmi spunea I. Simtion,
— am trăit momente ale elaborării ta
bloului, m-am gîndit la individualitatea 
psihologică a fiecărui personaj, sau, 
cum lucrînd la „Gioconda" am refăcut 
în gînd legenda femeii vii, aventurile 
furtului și regăsirii tabloului".

Așadar — sensibilitatea, străvechile 
elemente de cultură plastică, completate 
cu unele dintre cele mai noi cunoștința 
tehnico-știinfifice constituie cerințe ala 
formației tipografului de azi. Și tipogra
fii sibieni fin pasul cu exigentele ac
tuale de mare complexitate ale mese
riei lor. Mi se pare semnificativă 
în acest sens — alături de aspectele da 
modernizare create prin înnoirea ma
șinilor și perfecționarea proceselor tehno
logice — cifra de inovații ale lucrători
lor întreprinderii înregistrată în primele 
11 luni ale lui 1967, pe care mi-o dă 
Cornel Bugneriu, șeful cabinetului teh
nic : 42 propuneri înregistrate, 26 apli
cate și altele în curs de aplicare.

Ph roiecfe de viitor ?
™ Sînf din nou în cabinetul direc

torului Mircea Oprișiu, care îmi vor
bește despre preocuparea pentru reali
zarea unor reproduceri de artă pe hîr- 
tie metalizată și pe mătase (admirabile, 
primele mostre I)

Directorul face o scurtă pauză.
O clipă atenția îmi este distrasă de 

reproducerea unei gravuri pe aramă, re- 
prezentînd panoramic Sibiul secolului 
al XVIII-lea. O cercetez cu mare curio
zitate înfrebîndu-mă, unde — în acest 
amalgam de edificii cu ziduri groase 
și bastioane crenelate — era situată 
clădirea breslei tipografilor. Intrebîn- 
du-mă unde este de fapt clădirea a- 
ceasta cu încăperi strimte de străvechi 
atelier meșteșugăresc, în care mă aflu 
și în care se găsește și azi sediul tipă
riturilor sibiene.

Privirea îmi alunecă asupra unei alta 
gravuri executate în aceeași manieră : 
imaginea unui reușit edificiu industrial, 
mare, spațios, dominînd semef peisajul 
înconjurător. Este reprezentarea viitoarei 
clădiri a Întreprinderii poligrafice Sibiu, 
care va fi situată lîngă podul Cibinu- 
lui, a cărei piatră fundamentală va fi 
pusă la începutul anului viitor și care 
va fi terminată în 1969 — îmi explică 
directorul prinzînd jocul privirii, prin- 
zind ceva din gîndurile mele. In noul 
local dotat cu mașini de mare randa
ment producția va crește pînă în 1970 
de peste cinci ori față de anul 1966.

Am privit cete două gravuri avind 
permanent sentimentul că ele conțin im
plicit o adevărată revelație asupra dru
mului parcurs de la primele tipărituri 
sibiene pînă la cele de azi, asupra 
perspectivelor nebănuite deschise ur
mașilor străvechilor tipografi sibieni.

Le-am privit îndelung cu acel senti
ment pe care ți-l dă întotdeauna feri
citul destin în timp al unor străvechi 
realități și îndeletniciri omenești, marea, 
surprinzătoarea evoluție care le aș
teaptă.
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O Un bărbat șl o femele t 
(seria...............
orele
21.30.
O Escroc fără voie : REPUBLICA —
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI -
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FEROVIAR — 8,30
15.15 ; 17,30 ; 20, EXCELSIOR — 9,45 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
0 Lordul din Alexanderplatz : LUCEAFĂRUL (com
pletare Republica la 20 de ani) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
O Regina zăpezii : CAPITOL (completare Picollo) 
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, UNIREA
(completare Vacanța Iul Bonlfaclu) — 16 ; 18,15 ;
20.30.
C Billy mincinosul : CENTRAL (completare Scoarțe 
din Rodope) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45. 
O Marile speranțe : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
O Dosarul XII : FESTIVAL (completare Orizont știin
țific nr. 10/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
GRIVIȚA (completare Republica Ia 20 de ani) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
C Corlgența domnului profesor : VICTORIA (com
pletare Despre fumat) — 9 ; J" 
q Reîntoarcerea Iul Surcouf 
tare Laboratorul vieții) — io ; 15,30';
POPULAR (completare Orașul) — 15,30 ; io ; .
© Spartacus — ambele serii : LUMINA — 8,30 
în continuare ; 19,45.
e Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10 ; 11. 
© O sută unu dalmațlenl : DOINA (completare A

SALA PALATULUI 
de bilete _2176 — orele 17,30 șl seria 2178 —

»

sosit vacanța mare) — 12 ; 14 ; 18,16 ; 20,30, GLORIA 
(completare Năică șl veverița) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
O Cerul șl iadul t UNION (completare Gigantul 
înaripat) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Republica la 20 de ani — Prin satul românesc — 
File din Istoria sportului românesc — Orizont știin
țific nr. 11/1967 — Viața începe la 40 de ani : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
O Zosla : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE (comple
tare Doi) — 10 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
p Loana : DACIA (completare Orizont științific nr. 

_ (completare

20,30), PATRIA 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19

> 
»
» 
»

11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21. 
t : GIULEȘTI (comple-

10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30,
18 ; 20,30. 
' 1 — 16

9/19G7) — 9—21 în continuare, RAHOVA
O fabulă modernă) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O O fată fericită : BUZEȘTI — 15 ; 17 ;
ȘILOR — 15 ; 17 ; 19 ; 21.
Q Un taxi pentru Tobruk : CRINGAȘI 
Aventurile Iul Bobo-City) — 15,30 ; 18 ; 
MUL SĂRII (completare Efemere) — 15 ;
® Dragostea unei blonde : BUCEGI 
Mlaștina tăcută) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
MODERN (completare Dacă treci rîul 
9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Cînd tu nu ești : TOMIS (completare Stîrcul, pa
săre reptilă) — 8,30—16 în continuare ; 18,30 ; 21, 
AURORA (completare Mihail Kogălnlceanu) — 8,30 ; 
10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, FLAMURA (completare 
Orizont științific nr. 10/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
O contele Bobby, spaima vestului sălbatic : 
CĂRA (completare Scuzați, atracții) — 15,30
20.30, MUNCA (completare Legenda) —17; 13,13, 
e Treizeci de ani de veselie : VITAN — 15,30
20.30.
© Cea mal 
Românii și 
18 ; 20,30.
Q Romanță. _ . . ______ ,___ ,_____
Dacă o iubes'c) — 9—16 în continuare ; 18,30 î 20,45.

19 ; 21, MO-

(completare 
20,15, DRU- 
17,30 ; 20.

(completare 
18,15 ; 20,30, 
Selenei) —

FLA- 
. ; îs;

16; 18,15; 20,30. 
-i.D ; 18 ;

lungă noapte ; MIORIȚA (completare 
Marele Octombrie) — 9,30 ; 12 ; 15,15 ;

pentru trompetă : ARTA (completare

• Agonie țrt extaz : COSMOS (completare Perma
nențe) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
C Pantera neagră : VIITORUL (completare în cău
tarea timpului pierdut) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cerul începe la etajul III : COLENTINA (com
pletare Douăzeci de ani de comerț) — 16 ; 18 ;■ 20.

5 Jocuri neschimbate : MELODIA (completare
rașul fără străzi) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 

S Martin soldat : VOLGA (completare Orizont ștlln-
fic nr. 9/1967) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 

LIRA (completare Micii înotători) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
e. Profesorul distrat : FLOREASCA (completare Dacă 
aș fi știut) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Marele restaurant : PROGRESUL (completare 
Ceramica de Oboga) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Republica Skid : FERENTARI (completare Ostașii 
pădurii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Ocolul : COTROCENI (completare Numai șase 
secunde) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Să-mi faceți una ca asta 1 s PACEA (completare 
Opt minute de vis) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

In direct... Prezent și perspective.
— Pentru copii. Ecranul cu păpuși : „Cenușăreasa"
— Interpretează colectivul Teatrului de păpuși din 
Brașov. 19,00 — Pentru tineretul școlar : „Secolul 
XXI" — emisiune de anticipație științifică. 19,30 — 
Telejurnalul de seară. 19,50 Buletinul meteorologic. 
20,00 — Aventurile Iul Tarzan. 20,26 — Album de 
poezie : „Din miezul visului". 20,40 — Seară de 
teatru : „Nu va fi război în Trola" de Jean Glrau- 
doux — interpretează Teatrul de stat din Constanța. 
22,55 — Telejurnalul de noapte.

tlce șl forța de sinteză • 
autorului se învederează 
pe deplin în scrutarea uni
versului de viață sadove- 
nian, a resorturilor și par
ticularităților artei de a e- 
voca a acestui scriitor. Dis- 
tingînd ca o facultate speci
fică geniului prozatorului 
„aptitudinea de a se ma
nifesta pe mal multe regis
tre cu o viziune integrală 
asupra existenței" ca și 
„receptivitatea directă la 
lucruri", „enorma putere 
de reprezentare", autorul 
demonstrează cum prin in
terferența unor modalități 
subtile „evocarea devine 
simfonică" la acest scriitor,

judecăților da valoara ine
dite.

în majoritatea cazurilor 
însă autorul se arată sen
sibil atît la structura artis
tică a operei, la elementele 
care o definesc cît și la 
conexiunile lor intime cu 
alte aspecte similare, ți- 
nînd seama de unele înrîu- 
riri exercitate asupra unui 
scriitor, de ansamblul fac
torilor care influențează 
sau prefigurează la un mo
ment dat orientarea sa es
tetică. Ca atare, el nu omi
te astfel o serie de operații 
preliminare, pentru a ex
plica temeinic anumite vir
tualități ca și unele coti
turi aparent fortuite in e- 
voluția unui scriitor. Ipos
taza de „creator literar" a 
lui G. Ibrăileanu, pe cît d» 
fascinantă pe atît de deru
tant afirmată în 1933 odată 
cu publicarea romanului 
„Adela" este socotită „o 
surpriză ce apare astăzi 
nejustificată". Afirmația 
este minuțios argumentată 
(„G. Ibrăileanu, creator li
terar"), descifrîndu-se mal 
întîi în acel „lirism" al cri
ticii Iui Ibrăileanu o „domi
nantă caracterologică a 
personalității lui", identi
ficată încă din primei» 
scrieri literare și mai apoi,. 
prin urmărirea filiației u- 
nor aforisme. In lucrările 
de tranziție „Amintiri" și 
„Privind viața", ce au pre
gătit și condus la plăsmui
rea acelui tulburător uni
vers, la acea atmosferă „de 
fin de siecle discret, ele
giac, și nostalgic" din „A- 
dela" — roman în care, 
împresurat de blînde și tai
nice iluminări, profilul spi
ritual al scriitorului se în
trevede în toată profun
zimea sa.

Preocupării autorului de 
a sesiza intime raporturi 
și filiații între scriitori îl 
corespunde pe plan stilis
tic utilizarea unor proce
dee de investigație critică. 
Unul dintre acestea, la 
care recurge frecvent cu 
scopul de a sublinia, de a 
face mai evidentă o jude
cată de valoare, de a im
prima mai multă plastici
tate și pregnanță ideilor 
critice este comparația a- 
nalitică. Aceasta privește 
uneori termeni reprezen
tând realități estetice con
trastante, tocmai pentru a 
se accentua mai bine indi
vidualitatea, particularită
țile fiecăreia în parte. în
tr-un remarcabil studiu, 
„Camil Petrescu roman
cier", autorul folosește în 
repetate rînduri astfel de 
comparații analitice pentru < 
a delimita mai net trăsătu
rile caracteristice artei 
scriitorului de acelea al» 
altor prozatori.

Cele trei articole din fi
nal „Vitalitatea literaturii 
române", „Sensul activ al 
tradiției" și „Spiritul mo
dern și avatarurile lui" vin 
să confere unitate și rotun
jime volumului dar și să 
sporească cu o nouă di
mensiune preocupările au
torului care, după ce a ex
tras o serie de semnificații, 
literare și a conturat pro
filul unor puternice indi
vidualități artistice, e in
teresat să contemple an
samblul, gîndind asupra 
specificului și a surselor 
înnoitoare ale literaturii 
românești, asupra sensuri
lor șl liniilor evoluției sala 
istorice ca și asupra căilor 
dezvoltării sale viitoare în 
consonanță cu marea lite
ratură universală. Definind 
„spiritul modern" în litera
tură prin 
el în mod 
pansiunea 
creatoare,
constrîngeri estetice, 
tr-un cuvînt afirmarea prin 
artă a omului în acord cu 
timpul" și, în același timp, 
receptivitatea la „sugestiile 
vii ale tradiției" — autorul 
sesizează cu justețe că 
„tradiția și spiritul modern 
trebuie să formeze un «le- 
gatto» interferențele garan
tând soliditatea viitoarelor 
edificii". Către o atare în
țelegere îndeamnă înseși 
valorile cărora cu
plicație și finețe autorul 
le-a consacrat paginile a- 
cestei cărți, prin chiar e- 
xemplul strălucit al izbînzil 
lor creatoare.

amintirii (sadovenian)", 
semniflcînd realități esteti
ce specifice universului ar
tistic al celor doi scriitori. 
Alte apropieri și similitu
dini între arta vizionară a 
acestor scriitori, între fe
lul în care este reprezen
tată natura în opera lor și 
ce rezonanță capătă în ea 
sentimentul timpului și al 
istoriei încearcă să stabi
lească autorul într-un sub
stanțial eseu intitulat chiar 
„Filiații: Eminescu și Sa
doveanu". Beneficiind de 
rezultatele . unor presti
gioase contribuții datorate 
în acest sens mai cu seamă 
lui G. Călinescu și Tudor

în cadrul procesului ac
tual de interpretare a va
lorilor literare românești 
cartea lui Const. Ciopraga 
— „Portrete și reflecții lite
rare" — se înscrie ca o bi
nevenită contribuție în pri
mul rînd prin perspectiva 
amplă și coerentă pe care 
vocația criticului, armonios 
întregită de aceea a istori
cului literar o înlesnește în 
înțelegerea operei unor 
scriitori de seamă, ca și în 
perceperea unor idei și 
forme literare, a unor tră
sături caracteristice repre
zentînd anumite structuri 
estetice semnificative pen
tru însăși dezvoltarea lite
raturii noastre. De la in
vestigația monografică a 
unui scriitor, fecundă în 
observații și judecăți de 
valoare (amintim în acest 
sens lucrarea sa despre Sa
doveanu), autorul își res- 
trînge de data aceasta (și 
diversifică totodată) cîmpul 
de cercetare, concentrîn- 
du-și atenția asupra unor 
aspecte definitorii ale artei 
unor scriitori proeminenți, 
operînd secțiuni verticale 
sau orizontale în interiorul 
unor opere literare, în 
scopul de a descifra de fie
care dată elementele defi
nitorii ale viziunii și uni
versului artistic al unui 
creator.

Ceea ce conferă adîncime 
critică și rigoare științifică 
majorității studiilor și ar
ticolelor cuprinse în volum 
e modul în care autorul a 
înțeles să îmbine mijloa
cele de investigație critică, 
capacitatea de analiză și 
puterea de sinteză cu preo
cuparea pentru detaliul do
cumentar, pentru cadrul 
exterior al operei, cu 
scrupulozitatea istoricului 
literar. Opera unui scriitor 
este evaluată nu numai în 
funcție de dimensiunile și 
virtualitățile ei, de valen
țele ei estetice ci și înca
drată într-o ambianță bine 
precizată, fundamentată pe 
datele istoriei literare, sus
ținută de un amplu sistem 
de referințe atît din do
meniul literaturii române 
cît și al celei universale, 
la care cu multă suplețe 
recurge autorul pentru a 
explica mai temeinic anu
mite afinități și paralelisme 
literare pline de semnifi
cație, ca și pentru a scoate 
în relief, în cazul unor va
lori clasice (Eminescu, 
Creangă, Sadoveanu, Camil 
Petrescu etc.) polivalența 
dar și unicitatea ireducti
bilă a creației lor. Const. 
Ciopraga stabilește astfel 
raporturi, corespondențe 
între planul național și u- 
niversal al literaturii, des- 
cifrînd totodată interesan
te și pertinente filiații în
tre scriitori români chiar 
cînd aceștia aparțin unor 
familii spirituale deosebite. 
Arătând, bunăoară, că „noc
turnul eminescian" se în
scrie „pe orbita romantis
mului european", autorul 
precizează „fondul folclo
ric" pe care și-a proiectat 
poetul acest romantism, fă- 
cînd „din poezia nopții o 
scară imaginară către Ju- 
mină". Pe linia identificării 
unor legături literare între 
scriitori, criticul distinge a- 
numite înrudiri între ter
meni ca „noaptea amintirii 
(eminesciană)" și „cîntecul

Const. Ciopraga:

PORTRETE

teoretice

artistic al Uniunii,

procesul 
a perso-

0 Opera română : 
19,30.

măsuri organizatorice. O- 
de acest aspect, Tiberiu 

spunea : „Este necesar ca 
cercetării în domeniul

G Filarmonica de stat 
cu" (sala Studio a 
mân) ; Concert de

O Studioul Institutului de 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caraglale" : Frații Karamazov — 
20.

O Teatrul „Țăndărică" ; Ileana 
Sînziana — 10 ; 17, (la Casa de 
cultură a raionului 1 Mai) : Vră
jitorul din Oz — 10.

• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal Ia 
Bobma .— 19,30, (sala Victoria) : 
Mushy-IIall — 19,30.

■ Ansamblul , ;
Generale a Sindicatelor : Cu pi"! 
cloa/ele pe pămînt — 20.

Circul de stat : Selecțlunl de 
târnă — 19,30.
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modernizeze 
va determina 
in ce privește

In prima parte a „mesei rotunde", 
publicată în Scînteia nr. 7574, din 6 
ianuarie a.c., subliniindu-se impor
tanța investigațiilor sociologice în 
cultura de masă, s-a accentuat îndeo
sebi ideea că procesul de educare 
a adulților, care poate fi sprijinit 
tocmai de cercetările la care ne re
feream, trebuie să-și 
conținutul. Aceasta 
progrese însemnate și 
metodele utilizate.

— Ele sînt variate și numeroase — 
apreciază Florian Banc, consilier în 
Consiliul Așezămintelor din C.S.C.A. 
Esențial nu este însă să le enume
răm ci să combatem o concepție gre
șită asupra acestui aspect. Unii 
înțeleg modernizarea activității e- 
ducative a adulților în mod uni
lateral, numai în ce privește folosi
rea intensă a mijloacelor audio-vi- 
zuale. Desigur că acestea se afirmă 
pe plan mondial, dar noțiunea de 
modernizare nu trebuie limitată la 
un domeniu tehnicist. în primul rînd 
ea se referă la stabilirea cadrului 
general necesar ca activitatea, în to
talitatea ei, să răspundă cerințelor 
noi, apărute ca urmare a transfor
mărilor petrecute în conștiința oa
menilor. Un exemplu este, cred, re
velator : Brigada științifică s-a dove
dit o formă de răspîndire a științei 
și culturii extrem de populară și 
eficace, la un moment dat. Ea s-a 
născut din dorința activistului care, 
muncind empiric cu masele, a găsit 
o modalitate mai interesantă, pentru 
a răspunde în mod mai complet ne
voilor de cultură ale oamenilor, 
însă, în loc s-o organizăm pornind 
de la unele studii de ordin pedago
gic, cu oameni de specialitate, noi 
i-am stabilit imediat niște reguli și 
niște normative, care au transfor
mat-o într-o sarcină oficială, i-au 
răpit spontaneitatea, metamorfo- 
zînd-o în cu totul altceva decît era 
concepută. Contactul între vorbitori 
și public în loc să fie firesc, oamenii 
avînd posibilitatea să-și exprime 
deschis gîndurile, brigăzile au deve
nit niște simple grupe de conferen
țiari care țin expuneri, pierzîndu-și, 
astfel, după părerea mea, în urma 
unei metode greșit folosite, caracte
rul autentic, viabil pe care l-au avut 
la început.

Testele spontane —

primul pas al viitoarelor

studii științifice

Stabilind cîteva premise teoretice. 
Indispensabile unor reușite cercetări 
sociologice în cultura de masă, invi
tații noștri s-au referit în continuare 
la acțiunile concrete, de acest gen, 
întreprinse pînă acum. De la bun 
început s-a conturat ideea că încer
cările, cu totul și cu totul ocazionale, 
întreprinse fără o cunoaștere amă
nunțită a tehnicii de specialitate, nu 
au putut aduce un real sprijin cul
turii de masă. S-a subliniat de ase
menea că nu se pot desprinde multe 
concluzii de ordin teoretic, pe baza 
cercetărilor întreprinse pînă în pre
zent, destul de dezorganizate, fără 
sistemă precisă, fără stabilirea sau 
fără orientarea lor înspre proble- 
mele-cheie. Principala lacună a ini
țiativelor constă în faptul că ele nu 
au fost dirijate pe plan central, fiind 
lipsite astfel de o coordonare ab
solut necesară. loan Ghiran, secreta
rul Comitetului regional de cultură 
și artă Brașov, aprecia în acest 
sens : „Ceea ce am întreprins 
noi în materie de cercetare so
ciologică nu aș putea caracteriza 
ca o acțiune riguros științifică, cu 
un scop bine conturat din capul lo
cului, ci mai mult ca o observare a 
unor tendințe spontane la care noi 
ne-am străduit să răspundem."

Una din cauzele care au generat a- 
ceastă situație a fost relevată de Ti
beriu Bănulescu, metodist la Casa 
centrală' a creației populare : „Prin 
1952, pe lîngă așezămintele culturale 
se înființase un cabinet central me
todic, cu sarcina de a cerceta feno
menul culturii de masă. Din păcate, 
el n-a funcționat decît cîțiva ani și 
s-a desființat. Dispariția lui a fost o 
mare pierdere, după părerea mea, 
mai ales că nu a fost înlocuit cu un 
organ similar. Cultura de masă 
nu s-a definit ca știință, nu și-a de
finit aria de cercetare, nu și-a definit 
metodele, nu și-a definit aparatul. 
Stilul nostru este „de azi pe mîine", 
și „de mîine pe poimîine", fără per
spectivă atît sub raportul cadrelor, 
cît și sub cel al tematicii. De exem-. 
piu, instituția noastră are sarcina 
îndrumării mișcării artistice de ama
tori, însă această îndrumare nu este 
făcută în urma unor studii și cer
cetări ale fenomenelor respective ; 
noi consemnăm o serie de elemente, 
de mutații care se petrec în dome
niul nostru strict de activitate, dar 
fenomenele constatate (de pildă mic
șorarea numărului de formații în a- 
numite genuri artistice) nu sînt apro
fundate, nu le cercetăm cauzele în 
mod științific."

Cu toată lipsa unei coordonări ști
ințifice centrale, în așezămintele 
noastre de cultură nu au lipsit o 
serie de încercări — deși sporadice 
— de sondare a gusturilor și pre
ferințelor. Ion Butoi, directorul Ca
sei de cultură a tineretului din raio
nul T. Vladimirescu, a spus : „Cîteva 
fenomene constatate de noi ne-au 
determinat pe parcursul anilor să 
întreprindem o cercetare la nivelul 
instituției în care lucrăm. Ea s-a

oprit însă la chestionarele împărțite 
în diverse ocazii și la „mesele ro
tunde" ad-hoc la care am invitat 
unii tineri. Am 
vreme căsuța de 
primit multe idei 
losit pe parcurs.
anul trecut, ne atrăgea atenția că 
alergăm după un număr mare de spec
tatori și că nu aceasta ar trebui să 
fie preocuparea noastră de bază. 
Pornind de la această idee, am des
chis „Clubul discuțiilor interesante" 
— manifestare la care numărul par- 
ticipanților nu depășește 40—50 per
soane, dar realmente interesate de 
problemele dezbătute. Tot în urma 
sondajelor făcute am amenajat în 
localul nostru o sală permanentă de 
expoziții, am inițiat un spectacol de 
„sunet și lumină".

— Și noi am sesizat „alergia" unor 
oameni la o serie din acțiunile noas
tre, ceea ce ne-a determinat, în de
cursul mai multor ani, să organizăm 
o cercetare a preferințelor publi
cului — a spus Vasilica Ciobanu, di
rectoarea clubului muncitorilor sani
tari din Capitală. Am organizat dis
cuții de la om la om, mese rotunde, 
am difuzat chestionare, am inaugu
rat cutiile cu propuneri și sugestii. 
La ce concluzii am ajuns ? în pri
mul rînd, am aflat de ce a scăzut in
teresul pentru acțiunile noastre, șl 
oamenii ne-au spus deschis, așa cum 
deschis i-am întrebat : „Există acți
uni șablon, sînt asemănătoare cu 
ceea ce vedem noi în alte locuri, sînt 
prea generale, ne răpesc timpul și 
nu găsim în clubul dumneavoastră o 
atmosferă de destindere, mai plăcută 
decît la noi acasă. în felul acesta am 
ajuns să organizăm grupuri împărți
te pe preferințe. Unii au solicitat ac
tivități informaționale : despre poli
tica internă și externă a partidului, 
alții au optat pentru muzica cultă; 
să nu mai venim, de exemplu, doar 
cu expuneri, ci să organizăm audiții 
pe plăci sau pe bandă de magneto
fon. Și exemplele se pot, desigur, în
mulți.

După cum am mai arătat, în cîteva 
regiuni s-a trecut, cu sprijinul ca
drelor de specialitate și utilizînd pro
cedee științifice, la veritabile cerce
tări sociologice. De pildă, la Brașov, 
catedra de științe sociale a Institu
tului politehnic, în colaborare cu Co
mitetul regional de cultură și artă, 
a început încă de anul trecut în ra
ionul Agnita o cercetare cu tema 
„Unele aspecte ale dezvoltării con- 

. științei socialiste a țărănimii coope
ratiste". Concluziile finale vor fi 
trase în 1968.

Cum sînt folosite concluziile pre
liminare, se ține cont de preferințele 
studiate și consemnate ?

în unele regiuni răspunsul este a- 
firmativ. Astfel, secretarul Comitetu
lui regional de cultură și artă Plo
iești, Al. Bădulescu, ne relata :

— Primele concluzii ale anchetei 
făcute în colaborare cu Institutul de 
filozofie s-au referit la gradul de 
cuprindere a populației în activita
tea culturală de masă. Am constatat 
că populația satelor este puternic 
influențată de răspîndirea radioului, 
televizorului, cinematografului și că 
în genere se bucură de succes în 
sate acele manifestări care îmbină 
vizualul cu auditivul ; foarte multe 
propuneri s-au referit la această ne
cesitate. Pe de altă parte, s-a apre
ciat ca nesatisfăcătoare contribuția 
căminului cultural privind informa
rea populației în domeniul culturii și 
artei. Ne-a apărut limpede că un 
timp am abordat un cerc cam re- 
strîns de teme în cadrul ciclurilor 
de conferințe. Constatând aceste nea
junsuri, am căutat să înlăturăm defi
ciențele, încă din această iarnă".

După cum au subliniat invitații 
noștri, investigațiile sociologice spon
tane sînt desigur utile pentru a sta
bili la un moment dat orientarea 
concretă a activității pentru o anu
mită perioadă. Dar aplicate izolat 
s-au dovedit, cum era și normal, in
suficiente. Ele nu pot exclude cerce
tările de mare amploare, făcute pe 
baze fundamental științifice, cu par
ticiparea unui aparat de strictă spe
cialitate.

Instituit de multă 
sugestii, unde am 
pe care le-am fo- 
De pildă, cineva,

Dublarea cercetării con

crete prin studii teo

relics

Participanții Ia „masa rotundă" au 
subliniat de asemenea necesitatea 
dublării cercetărilor sociologice con
crete cu studii teoretice care să sis
tematizeze și să generalizeze bogatul 
material faptic adunat și au indicat 
cîteva din direcțiile cele mai impor
tante ale 
Lcon 
tutui 
insistat 
tivități 
cercetare științifică a comunei, 
să permită scoaterea în relief a ceea 
ce o deosebește de celelalte, o cerce
tare, dacă vreți, monografică, inte
grală, aprofundată a condițiilor spe
cifice, a nevoilor, a preocupărilor oa
menilor, găsesc că este foarte impor
tantă în activitatea culturală".

Referitor la direcțiile principale ale 
viitoarelor cercetări sociologice, 
Florian Banc a propus orien
tarea acestei activități îndeosebi 
spre determinarea coordonatelor în 

. care se desfășoară activitatea de e- 
ducare a adulților prin așezămintele 
culturale, ca și prin celelalte mijloa-

viitoarelor investigații. 
Țopa, cercetător la Insti- 
de științe pedagogice, a 

asupra legării acestei ac- 
de specificul locului. „O 

’ care

„G. Enes- 
Ateneulul Ro- 
sonate

și
ce. Interlocutorul nostru a precizat că 
„activitatea culturală de masă nu tre
buie limitată la activitatea așezămin
telor de cultură, nu trebuie să facem 
abstracție de celelalte mijloace care 
completează sau care întregesc pro
cesul de educație, de formare a adul- 
ților. Mă refer, de pildă, la radio, la 
televiziune, la presă, la carte, cu care 
oamenii vin în contact acum din ce 
în ce mai larg, nu numai prin așe
zăminte de cultură. Cercetarea socio
logică trebuie să se refere la toate 
aceste aspecte și mijloace, pentru a 
influenta sub toate formele 
de formare și de dezvoltare 
nalitătii omului".

Stimularea cercetărilor 
depinde în bună măsură și de adop
tarea unor 
cupîndu-se 
Bănulescu 
problemele 
culturii de masă să nu mai constituie 
obiectul unor preocupări tangențiale 
și întâmplătoare, întreprinse sporadio 
la un institut sau altul. Avînd în 
vedere amploarea activității cultu
rale de masă, numărul mare de in
stituții și de mijloace cu care acțio
năm, aș sugera crearea unui or
gan de cercetare specializat, antre- 
nînd sociologi, pedagogi, psihologi, 
vechi activiști culturali, îmbinînd 
preocupările teoretice ale unora cu 
experiența practică a celorlalți. Pa
ralel cu aceasta, C.S.C.A. ar trebui 
să păstreze o strînsă legătură cu in
stitutele de filozofie, sociologie, psi
hologie pentru a stabili in comun 
anumite direcții de studiu, de o ma
ximă importanță pentru viața noas
tră cultural-artistică și care să fi
gureze în, planurile lor de activitate, 
în prezent, între institutele de cer
cetare ale Academiei și activiștii cul
turali este o ruptură inadmisibilă."

Simt necesare dezbateri, cu parti
ciparea unui mare număr de specia
liști, chiar sesiuni de comunicări ști
ințifice în domeniul culturii de masă. 
Este momentul să eliminăm prac
ticismul din această activitate, să nu 
mai irosim timpul și energiile, discu
tând în cadru festiv doar chestiuni 
organizatorice. însăși viața cere ca 
fiecare instituție de cultură să-și cu
noască nu numai planul de activi
tate pe luna în curs, ci și liniile sale 
de perspectivă, orientarea ei viitoare.

Studiile teoretice, de sinteză își pot 
găsi loc și în publicațiile de specia
litate ale culturii de masă : „Clubul" 
și „îndrumătorul cultural". Aceasta 
din urmă și-a deschis, în ultima vre
me, mai larg paginile unor astfel de 
materiale. Totuși, în cele două revis
te articolele de analiză faptică mă
runtă încă le covîrșesc pe cele cu 
profil teoretic, de analiză generală.

„Participanții la „masa rotundă" au 
apreciat că o mai strînsă colaborare 
între activiștii culturali, institutele 
de cercetări ale Academiei și presa 
de specialitate se poate materializa 
în publicarea unor substanțiale stu
dii teoretice. Răspunzînd necesități
lor exprimate, ele vor trebui să cla
rifice telurile ce și Ie propune cul
tura de masă în perioada următoare, 
metodele pe baza cărora poate fi în
lăturat empirismul, își pot aduce 
contribuția la definirea problemelor 
de conținut ale acestei activități, la 
creșterea eficientei sale educative.

Rlgoletto

• Teatrul Național 
raglale" (sala Comedia) : Regina 
de Navara — 19,30, (sala Studio) : 
Castlllana — 19,30.

• Teatrul de Comedie : Sftntul 
— 20.

O Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Privește înapoi 
cu mînie — 20, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Sflntul Mitică 
Blajlnu — 20.

q Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră 
— 20.

O Teatrul evreiesc de stat : Cău
tătorii de noroace — 20.

reflecții

literare

Vianu, autorul îmbogățește 
observațiile analitice asu
pra altor componente ale 
universului artistic al crea
torului „Luceafărului" (în 
studiul „Culoare și muzică 
în poezia eminesciană"), 
remareînd în paleta colo- 
ristică a poetului prepon
derența tonurilor luminoa
se care, nu o dată, se sub
stituie „profilurilor, deve
nind o metaforă, sugerînd 
o prezență", asemuindu-i, 
în anumite privințe, cro
matismul cu acela al picto
rilor moldoveni. O paralelă 
sugestivă asupra specificu
lui viziunii artistice a ope
rei lui Creangă și aceea a 
lui Sadoveanu este reali
zată într-un dens articol 
consacrat expresivității 
artei prozatorului humu- 
leștean, privită ca o „sin
teză a mijloacelor orale", 
„ca un aliaj în care s-au 
topit elementele materiale 
și spirituale specifice lu
mii sale". Calitățile anali-

centrul ei de gravitație — 
peisajul — ajungînd să de
vină nu „un simplu decor 
sonor, ci un personaj".

Nu întotdeauna însă ap
titudinile analitice ale cri
ticului se vădesc cu aceeași 
vigoare și eficiență, el ne
izbutind uneori (ca în cazul 
articolelor : „Singurătatea 
poetului : G. Bacovia" ; 
„Recitind pagini de D. An- 
ghel") să pătrundă în stra
turile mai adinei ale ope
rei pînă la a-i intui esența 
și evalua cu acuitate di
mensiunile filonului său 
estetic. Am menționa în a- 
cest sens și studiul consa
crat „Universului poetic al 
lui Ion Pillat" care, deși 
temeinic documentat, bogat 
din punct de vedere al in
formației, reconstituind' cu 
fidelitate principalele etape 
ale creației poetului, se 
vedește totuși sumar 
aspectul interpretărilor 
aprecierilor originale.

do- 
sub 

si 
al

LA TEATRUL

C. F. R.

Foto : Dan GRIGORESCU a-

Adrian ANGHELESCUMasă rotundă organizată de
Radu CONSTANTINESCU

ceea ce implică 
necesar — „ex- 

personalității 
eliberarea de 

in-

Silviu Stănculescu, Maria
na Mihuf și Cornel Vulpe 
în comedia „Visul unei 
nopfi de iarnă" de Tudor 

Mușatescu

PREMIERĂ

„ Olimpiada “ artiștilor ama tori
„Olimpiada11 artiștilor amatori, des

fășurată în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a Republicii, a confirmat 
din nou dezvoltarea continuă, as
cendentă a culturii de masă care 
cunoaște azi o nemaiîntîlnită bogăție 
în varietatea posibilităților de ex
primare artistică. Intr-adevăr, dacă 
din punct de vedere cantitativ, fi
nala a înregistrat lipsa unor forma
țiuni artistice oare au dispărut fără 
temeinice argumente (corul uzinelor 
23 August, al uzinelor Vulcan etc.), 
din punct de vedere valoric și al 
conținutului tematic, atît de bogat 
în idei și emoții, arta amatoare a 
situat faza actuală a întrecerilor pe o 
treaptă mult elevată, față de pre
cedentele concursuri.

Din bogatele impresii culese cu 
prilejul spectacolelor finale, mă voi 
opri doar asupra celor referitoare 
la ampla desfășurare a formațiuni
lor vocale care au concurat în a- 
ceastă etapă. Au putut fi audiate nu
meroase colective reprezentînd di
verse genuri interpretative : coruri 
mixte, coruri pe voci egale, femi
nine și bărbătești, coruri de cameră, 
grupuri corale folclorice, în total 
131 de colective care au fost selec
ționate, drept cele mai reprezentative 
dintre alte sute de formații prezente 
la fazele anterioare. Marea varietate 
constă și în modul în care colecti
vele corale amintite și-au executat 
lucrările : â cappella, cu orchestră, 
cu pian, cu acordeon sau chiar cu 
acompaniament de mici formații in
strumentale adecvate genului lucră
rilor interpretate. Numai aceste for
mațiuni vocale au avut aproape 250 
de lucrări muzicale înscrise în pro
grame, dintre care circa 80 aparțin 
repertoriului clasic universal (inclu
siv coruri din opere, operete, can-

Florin COMIȘEL
artist emerit

țate) și lucrărilor marilor madriga- 
liști.

Cu aceasta am ajuns la una din
tre cele mai acute probleme pe care 
le-a ridicat recentul concurs al artiș
tilor amatori: cea a repertoriilor. 
Prezentîndu-se în fața a mii de 
spectatori și, în cele din urmă, aș- 
teptînd aprecierile unui juriu com
petent, fiecare formație a căutat să 
pregătească un anumit număr de 
lucrări, cît mai aproape de exigen
tele maxime. Aceste exigențe pre
tind printre altele : repertoriul să 
cuprindă bucăți de o reală valoare

/

piesele propuse au depășit posibili
tățile tehnice ale corului sau chiar 
ale dirijorului. Pe lîngă aceasta, s-a 
putut constata și o uniformizare a 
repertoriului, îndeosebi în ceea ce 
privește muzica corală românească. 
Multe formații au apărut în fața 
publicului cu aceleași piese corale, 
ceea ce denotă, pe de o parte, un 
slab interes din partea lor pentru 
a descifra noi partituri, iar pe de 
alta faptul că avem încă puține lu
crări ale compozitorilor noștri, ușor 
abordabile artiștilor amatori. Desi
gur, stimularea creației originale

Formațiile corale 
la al Vlll-lea concurs
artistică din creația românească și 
universală, să includă lucrări noi 
față de evoluțiile anterioare ale for
mației respective, iar selecția me
lodiilor să fie făcută în funcție de 
posibilitățile 
lec tivului.

Au răspuns 
țiile prezente 
blu răspunsul

interpretative ale co-
acestor cerințe forma- 
în concurs ? în ansam- 

_____este afirmativ.
Cu toate acestea, este necesar să 

arătăm în rîndurile ce urmează că 
au existat și lipsuri în privința întoc
mirii repertoriului de concurs. Une
ori piesa de deschidere nu a 'fost 
suficient de reprezentativă. Alteori

G2 a
formațiile 

absolut 
ca această 
exagerări, 
pe scena

concepute special pentru 
muzicale amatoare apare 
necesară. Nu trebuie însă 
recomandare să ducă la 
și ele ușor de constatat . 
aceluiași concurs. Astfel, personal 
consider că nu este just ca unii di
rijori să impună în repertoriul de 
concurs al formației pe care o con
duc o lucrare proprie, mediocră, mai 
ales cînd ei se află la prima sau la 
primele lucrări de acest gen. Ca ur
mare, neconcludente în aprecierea 
calității artistice a corului au fost • 
cazurile în care colectivul a execu
tat numai lucrări ale dirijorului for

mației (grupul vocal folcloric de la 
întreprinderea „Galenica", grupul 
vocal al sindicatului schelei Cim- 
pina etc.).

Un mare număr de creații »— în 
special prelucrări și suite pe teme 
din folclorul local — au completat 
bogatul repertoriu audiat, chiar dacă 
avem rezerve asupra unor prelu
crări sau aranjamente mai slabe, 
realizate fără măiestrie. In acest sens, 
socotesc că o mare lipsă aparține 
compozitorilor localnici sau din 
București, care nu răspund cu sufi
cientă înțelegere și dăruire cerințe
lor formațiunilor de amatori. Legă
tura compozitorilor ar trebui să fie 
mult mai strînsă cu colectivele ta
lentate care îi solicită, aceasta ducînd 
nu numai la creșterea calității for
mațiilor artistice, ci și la cunoaște
rea mai aprofundată a realităților, 
„pe teren" de către compozitori. 
Primele colaborări de acest gen s-au 
dovedit fructuoase. Sînt remarcabile 
rezultatele realizate de compozitorul 
Radu Palade care a lucrat cîteva 
luni în mijlocul corului cooperatiști- 
lor din Putna.

în ceea ce privește abordarea lu
crărilor din repertoriul clasic uni
versal, s-a putut observa, mai ales 
la corurile de cameră, o deosebită 
grijă și competentă. Trebuie să 
crească însă mai mult exigența pen
tru obținerea unei perfecte dicțiuni. 
Dacă totuși pentru interpretarea re
pertoriului clasic românesc, univer
sal și a prelucrărilor de natură fol
clorică, a existat un viu interes, 
s-au bucurat de mai puțină atenție 
lucrările cu caracter de marș. Lipsa 
de frazare sau nesublinierea unor 
cuvinte cu sens mai expresiv, res
pirațiile dese, după fiecare vers sau 
la mijlocul unei idei literare, lipsa 
de trăire a conținutului, toate aces-

tea au dus la o execuție ștearsă, fadă. 
De aceea consider că ar trebui cul
tivat mai mult acest gen, deosebit 
de important prin conținutul său op
timist, mobilizator, tineresc, eroic sau 
patriotic.

O problemă care trebuie să preo
cupe mai mult pe dirijorii de co
ruri, este aceea a justei intonații șl 
acordajului perfect al vocilor sau al 
vocilor cu orchestra, atunci cînd co
rul este acompaniat. Se simte nece
sitatea ca unele coruri să facă un 
studiu metodic de vocalize, urmărind 
o perfectă intonație și o omogeni
tate perfectă a vocilor, să dezvolta 
auzul armonic, de ansamblu, al coriș
tilor. S-au putut auzi pasaje unda 
vocile cîntau aproape tot timpul în 
discordantă cu acompaniamentul 
instrumental. însăși exersarea aco
modării auzului cu timbrele instru
mentelor și sincronizarea perfectă cu 
aparatul orchestral este o problemă 
ce trebuie în continuare să preocupa 
pe dirijori.

Pentru obținerea omogenității, 
pentru dezvoltarea muzicalității, in
tonației perfecte, dozajului, expre
sivității vocale, ritmicității, nuanță
rii elevate, este nevoie de multă stră
danie, pricepere și pasiune, la a- 
cestea adăugîndu-se necondiționat o 
regularitate și permanentă continui
tate a activității în repetiții 
certe la sediu sau deplasări 
scene.

O altă concluzie care ni se 
se impune după recentul 
al amatorilor este și necesitatea co
masării unor forțe artistice. Nu ar fi 
indicat oare, cel puțin în unele ca
zuri, ca forțele artistice corale (even
tual și echipele de dans, brigadă 
etc. dintr-o anumită zonă, localitate) 
să se unească sub conducerea unui 
singur dirijor pentru obținerea unul 
colectiv puternic, reprezentativ.?

Desfășurarea celui de-al 8-lea 
concurs este mărturia existenței unul 
potențial artistic de mari proporții. 
Talentul, setea de cultură și dăruirea 
sinceră a artiștilor, formează un 
tezaur care se cere păstrat și dez- 
voltat cu cea mai mare grijă.

și con- 
pe alte
pare că 
concurs
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Cronica XÎlei

PARAFAREA ACORDULUI 
RUTIER 

ROMĂNO-FINLANDEZ
Luni, la sediul Ministerului 

Transporturilor Auto, Navale și 
Aeriene, a avut loc parafarea unui 
acord rutier între România și 
Finlanda. Acordul reglementează 
condițiile de desfășurare a trans
porturilor de călători și mărfuri cu 
autovehicule între cele 
în tranzit. Se contribuie, 
dezvoltarea circulației 
drumurile continentale 
și sud-estul Europei.

La parafare au fost de fată Pavel 
Ștefan, adjunct al ministrului tran
sporturilor auto, navale și aeriene, 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, precum și BjSm- 
Olof Georg Alholm, ambasadorul 
Finlandei la București.

viața internațională
La a 12-a aniversare

de externe polonez Partiduluia
Lao HaksatNeo

KHAI 8

APROPIATE TRATATIVE COMERCIALE
IUG0SLAV0 - VEST-GERMANE

(Agerpres). — Ca
12-a aniversări a 
Neo Lao Haksat,

Un interviu al ministrului

două țări și 
totodată, la 
rutiere pe 
din nordul

PLECAREA 
DELEGAȚIEI U.T.C. 

LA SOFIA
Luni seara a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Sofia, delegația 
Uniunii Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, care 
va participa, între 10 și 13 ianuarie 
a.c., la lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist din R.P. Bul
garia.

VARȘOVIA 8. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
într-un interviu acordat ziarului 
„Trybuna Ludu“, ministrul de ex
terne polonez, Adam Rapacki, a de
clarat că „anul care a trecut a mar
cat o creștere a încordării, și acest 
lucru, după cum e și firesc, nu a ser
vit coexistenței pașnice. în același 
timp, a continuat el, crește contra
dicția între politica americană de pe 
poziții de forță și tendința în conti
nuă dezvoltare spre coexistența paș
nică a popoarelor Independente și 
suverane. Ministrul de externe polo
nez a arătat că agresiunea americană 
în Vietnam a devenit mai brutală și 
mai sîngeroasă. Eroismul poporului 
vietnamez, care se opune acesteia, 
trezește admirație. Escaladarea mor- 
ții, calculată cu sînge rece, sporește 
protestul și indignarea chiar și din 
partea unor guverne aliate cu S.U.A.

Trecînd la problemele crizei din 
Orientul Apropiat, Rapacki a vorbit 
despre șansele și condițiile realiză-

ril rezoluției Consiliului de Secu
ritate în această problemă. în ceea 
ce privește problemele europene, el 
a relevat tendințele crescînde ce se 
manifestă în Europa occidentală pen
tru o reducere a încordării. Tot mai 
mulți sînt cei care sînt de acord că 
trebuie să se tindă ca securitatea 
europeană să se bazeze pe un sistem 
de securitate colectivă, care să per- 

' mită lichidarea împărțirii actuale a 
Europei în grupări militare opuse.

Ministrul de externe al R. P. Po
lone a arătat apoi că țara sa se pro
nunță pentru depunerea de eforturi 
în toate domeniile, printre care de
zarmarea parțială sau colaborarea 
europeană.

In ce privește relațiile cu țările oc
cidentale, Adam Rapacki a enumerat 
schimbul de vizite dintre Polonia și 
țările scandinave și a arătat că vi
zita lui de Gaulle în Polonia a con
stituit un eveniment important în ca
drul dezvoltării acestor relații.

Elevi ai liceului din Ostrov, regiunea Dobrogea, în vizită la Muzeul satului din Capitală

ANSAMBLUL 
POPULAR MONGOL 

ȘI-A ÎNCHEIAT TURNEUL 
ÎN ȚARA NOASTRĂ

încheindu-și turneul în țara 
noastră, Ansamblul popular mon
gol — care a prezentat timp de 
două săptămîni la București și în 
alte orașe din țară nouă spectacole 
de cîntece și dansuri, bucurîndu-se 
de mult succes — a părăsit luni 
seara Capitala.

Cu prilejul prezenței în țara 
noastră a ansamblului, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă a 
oferit un cocteil la restaurantul 
Athenee Palace. Cu același prilej, 
ambasadorul R. P.
București, Togoociin Ghenden, â 
oferit un cocteil în saloanele am
basadei.

Mongole la

(Agerpres)

Premiera filmului
romanesc

Premiera1 noului film românesc 
„Corigența domnului profesor", or
ganizată de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, a avut loc luni 
seara la cinematograful „Repu
blica" din Capitală. Filmul, o co
medie in care este satirizat siste
mul administrativ burghez, a fost 
realizat de regizorul Haralambie 
Boroș, după un scenariu semnat 
de Ion D. Sirbu.

Din distribuție fac parte, în or
dinea rolurilor: Marcel Angheles- 
cu, Ion Mânu, Silvia Fulda, Ale
xandru Giugaru, Rodica Damines- 
cu, Grigore Vasiliu-Birlic, Isabela 
Gabor, Dem. Radulescu, Puiu Căll- 
nescu și alții. Cu prilejul primului 
spectacol au fost prezentați publi
cului cîțiva din realizatorii fil
mului.

(Agerpres)

Noi conectări
la sistemul

electroenergetic 
național

auîn primele zile ale acestui an 
fost conectate la sistemul electro- 
energetic național două noi magis
trale de 220 kV pentru transportul 
și distribuția energiei electrice: 
Linia Hunedoara — Timișoara și 
cea care leagă Hidrocentrala de pe 
Argeș cu Govora. Alte linii de înal
tă tensiune se află în plină con
strucție, printre cele mai avansate 
aflîndu-se linia de 110 kV Bor- 
zești — Moinești, în lungime de 56 
km. care va asigura energia elec
trică pentru exploatările petroliere 
și carbonifere, ca și pentru cele
lalte întreprinderi din această zonă 
industrială a Moldovei, iar o alta, 
de 220 kV, pe distanța de 80 km 
Aref — Combinatul petrochimic 
Pitești.

Potrivit datelor ministerului de 
resort, rețeaua liniilor de înaltă 
tensiune măsoară astăzi 7 600 km.

(Agerpres)

vremea

handbal Echipa Steaua București a patra performanță mondială a 
tuturor timpurilor. Echipa U.R.S.S. 
a obtinut victoria cu scorul de 6—1

A 
m sferturile" C. C. E.

/

rească această confrun
tare ce promitea un spec
tacol sportiv agreabil ; 
răspunzînd veritabilei de- 
monstrajii de afeefiune a 
susținătorilor lor campio
nii români și-au onorat 
„firma" printr-un joc de 
bună calitate, cu foafe că 
din formație au lipsit doi 
componenji de bază 
(Gruia și I. Popescu — 
aflați la „mondialele" uni
versitare), iar după pauză 
lacob, accidentat înfr-o 
ciocnire involuntară, a 
fost nevoit să ia loc în 
tribună. In ciuda scoruiui

Returul meciului mas
culin de handbal Steaua 
București-H. B. Dudelange 
(Luxemburg), contind 
pentru calificarea în sfer
turile de finală ale „Cu
pei campionilor euro
peni', nu lăsa nici o în
doială asupra succesului 
sportivilor români, antici
parea fiind pe deplin jus
tificată de victoria lor 
concludentă din prima 
partidă (29—10), jucată 
în deplasare. Tofușr, în- 
fruntînd viscolul și fri
gul, numeroși amatori de 
handbal au ținut să urmă-

categoric cu care au fost 
învinși, oaspejii au con
tribuit, de asemenea, la 
reușita întîlnirii prin pre
ocuparea pentru aejiuni 
constructive, dintre care 
unele finalizate cu des
tulă fineje. Din echipa 
Steaua s-au remarcat în 
special Goran (autor a 11 
goluri), Ofelea, lacob și 
Marinescu, iar din 
oaspefilor Steines, 
a înscris 6 
Scor final : 
(17—10) în 
handbalișfilor români.

rîndul 
care 

puncte. 
37—14 

favoarea

La „mondialele" studențești

România — Franța
selecționata Cehoslova-

DE
s-a 

km.

IN CONCURSUL FEMININ 
SCHI DE LA KLINGENTHAL 
disputat proba de ștafetă 3X5 
Victoria a revenit echipei R. D. Ger
mane cu timpul de lh04’18'’, urmată 
de formațiile U.R.S.S. — lh05’18'’ ți 
R. F a Germaniei — lh05’43'’

Aseară, la Wiesbaden, în sfertu
rile de finală ale campionatului 
mondial universitar de handbal 
masculin, echipa României a întîl- 
nit reprezentativa Franței. Handba- 
liștii români au demonstrat o supe
rioritate evidentă obținînd victoria 
cu scorul de 20—9 (13—2). în urma 
acestei victorii, miercuri, la Darm
stadt, echipa României va întîlni în

semifinale
ciei care a învins după prelungiri 
cu 26—24 echipa R. F. a Germaniei, 
în cea de-a doua semifinală, echipa 
U.R.S.S. va juca în compania echi
pei Suediei, care a eliminat cu 18— 
13 (6—6) echipa Norvegiei. U.R.S.S. 
a întrecut cu 17—6 (11—4) echipa 
Danemarcei. Finala are loc la 12 
ianuarie.

ÎN CÎTEVA
S-A ÎNCHEIAT COMPETIȚIA DE 

SĂRITURI CU SCHIURILE „TUR
NEUL CELOR 4 TRAMBULINE". în 
ultima „manșă", disputată la Bischof- 
shofen, victoria a revenit cehoslova
cului Jiri Raska cu 215,9 puncte, ur
mat de Seglanov (U.R.S.S.) — 201,9 
puncte, Hubac (Cehoslovacia) —
199.8 puncte și Wirkola (Norvegia) —
197.8 puncte. Clasamentul general 
final : 1. Wirkola — 876,8 puncte ; 2. 
Raska — 851,8 puncte ; 3. Neuendorf . 
(R. D. Germană) — 848,9 puncte ; 4. 
Tontum (Norvegia) — 822 puncte ; 5. 
Hubac (Cehoslovacia) — 817' puncte ; 
Neplakov (U.R.S.S.) — 807,8 puncte 
etc.

PATINATORUL norvegian Fred
Anton Mayer a stabilit un nou record

RÎNDURI
mondial în proba de 5 000 m cu re
zultatul de 7’26”2/10. Vechiul record 
— 7’26'’6/10 — aparținea olandezului 
Verkerk.

MECIUL FEMININ DE HANDBAL 
JALGHIRIS KAUNAS — E.T.V. 
HAMBURG, contînd pentru sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni". a revenit handbalistelor so
vietice cu scorul de 23—12 (13—6). 
Returul va avea loc la 20 ianuarie la 
Hamburg.

CU PRILEJUL MECIULUI 
HALTERE U.R.S.S. — FINLANDA, 
desfășurat la Leningrad, sportivul so
vietic de cat, semlmijiocie Smirnov 
a realizat la cele trei stiluri 450 kg

Patinoarul din Grenoble, unde va avea loc turneul de hochei al Jocu
rilor Olimpice de iarnă

vgx ia-

Ieri în țară : vremea a devenit umedă, răcindu-se în cea mai mare 
parte a țării. Cerul a fost mal mult acoperit. A nins intermitent în toate 
regiunile țării, exceptînd Dobrogea, unde precipitațiile au fost sub 
formă de ploaie și lapoviță. Vîntul a suflat tare și în rafale în Oltenia, 
Muntenia și Dobrogea, viscolind zăpada. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între minus 11 grade la Joseni și 7 grade la Constanța și Man
galia. In București : vremea a fost umedă șl s-a răcit. Cerul a fost 
acoperit. A nins continuu. Vîntul a suflat puternic, viscolind zăpada. 
Temperatura maximă a atins minus 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 șl 12 Ianuarie. In țară : 
vreme rece, cu nopți geroase, mai ales la începutul intervalului. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea ninsori locale. Vîntul va slăbi din intensitate 
în sud-estul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 20 
și minus 10 grade, iar maximele între minus 10 și zero grade. In București : 
vreme rece, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ninsori temporare. Vint potrivit. Temperatura în scădere la 
început, apoi în creștere.

lin moment dramatic în meciul de 
baschet Simmenthal Milano — Bo- 
tafogo Rio de Janeiro, desfășurat la 
Philadelphia pentru locurile 3—4 în 
clasamentul final al „Cupei intercon

tinentale"
Telefoto : U.P.I. — Agerpres

ti
EBfez1

IERI
LA HOCHEI
Campionatul republican de ho

chei pe gheață a continuat ieri pe 
patinoarul artificial „23 August" 
din Capitală. Steaua a învins cu 
10—0 pe Tîrnava Odorhei, iar A- 
gronomia Cluj a dispus cu 4—1 
de Avîntul Gheorghieni. Dinamo 
București a cîștigat cu 5—0 (for
fait) jocul cu Petrol Geologie. Stu
denții, cu efectivul descompletat, 
s-au retras de pe teren după 
prima repriză...

KHAN 
prilejul celei de-a 
creării Partidului 
prințul Sufanuvong, președintele Co
mitetului Central al partidului, a adre
sat un apel cadrelor, combatanților șl 
întregului popor laoțian în care sa 
arată că în cei 12 ani de cînd Neo 
Lao Haksat se află în fruntea luptei 
pentru salvarea națională au fost eli
berate două treimi din teritoriul Lao- 
sului și o treime din populația *a. în 
cursul anului trecut, pentru a apăra 
zona eliberată și a riposta la actelo 
de agresiune deliberate ale imperia
liștilor americani și ale lacheilor lor, 
forțele armate și întregul popor lao
țian, strins unite, au luptat eroic sco- 
țînd din luptă mai mult de 10 000 
soldați ai armatei marionetă, doborind 
sau distrugind la sol 260 avioane alo 
S.U.A. și eliberînd mai mult de 40 000 
locuitori. în zonele eliberate so conso
lidează economia, cultura, educația, a- 
sistența socială etc.

In apelul său președintele C.C. al 
Partidului Neo Lao Haksat denunță 
S.U.A. care încalcă acordurile de la 
Geneva din 1962 privind Laosul și 
intensifică războiul de agresiune în a- 
ceastă țară. în apel se respinge cate
goric așa-numitul „drept de folosire a 
teritoriului Laosului și Cambodgiei", 
pretins de Administrația Johnson în 
scopul lărgirii războiului în întreaga 
Indochină.

Bonn „se află încă într-un stadiu de 
început. Totuși, acesta nu trebuie 
considerat ca un motiv pentru a se 
închide ochii față de ceea ce s-a 
realizat pînă acum sau urmează a 
se realiza, oricît de limitată ar pu
tea fi sfera acestor acțiuni și oricît 
de îndreptățite ar fi obiecțiile față 
de încetineala și lipsa lor de consis
tență".

BONN 8 (Agerpres). — După cum. 
transmite Buletinul de radio-infor- 
mații al guvernului R.F. a Germa
niei, la 15 ianuarie la Bonn ur
mează să înceapă tratative cu pri
vire la încheierea unui nou acord 
comercial între R.F. a Germaniei și 
Iugoslavia. După cum a declarat re
prezentanților presei un purtător de 
cuvînt al Ministerului de Externe 
de la Bonn, secretarul de stat al 
ministerului este gata să discute 
cu conducătorul delegației iugoslave 
și probleme în afara acordului co
mercial propriu-zis.

★
Intr-un articol publicat de săptă- 

mînalul „Rad“, organ al sindicate
lor iugoslave, se arată că apropiatele 
tratative iugoslavo — vest-germane 
în legătură cu restabilirea relații
lor diplomatice dintre cele două țări 
trebuie să se refere la elementele 
tehnice legate de aceasta. Săptămî- 
nalul scrie că ambele părți sînt de 
acord ca aceste relații să fie stabi
lite fără nici un fel de condiții 
prealabile și fără nici o legătură cu 
orice alte probleme în suspensie. 

I Importanța acestor tratative pentru 
Iugoslavia, scrie „Rad“, „constă în 
primul rînd în faptul că ele facili
tează într-o oarecare măsură relațiile 
noastre cu Germania occidentală". 
Normalizarea relațiilor diplomatice 
va contribui la reglementarea mai 
rapidă și cu mai mult succes a altor 
probleme nerezolvate din relațiile 
dintre cele două țări. Printre aceste 
probleme, publicația menționează 
plata de despăgubiri pentru victi
mele nazismului din Iugoslavia, re
glementarea statutului muncitorilor 
iugoslavi care lucrează în Germania 
occidentală, lichidarea activității 
antiiugoslave a ustașilor și cetnici- 
lor care activează pe teritoriul 
R. F. a Germaniei.

Săptămânalul remarcă că noua po
litică externă a marii coaliții de la

răsfoind presa străină

americane
Reproducem din săptămânalul mexican „SIEMPRE" articolul de mai joi 

privitor la starea de spirit în armatele din țările Americii Latine.

Există indicii clare că pe con
tinentul nostru schema milita
ră elaborată de Statele Unite pen
tru înfăptuirea propriilor lor sco
puri eșuează : crearea în fiecare stat 
latino-american a unei gărzi preto- 
riene bine remunerată, echipată și 
dotată, gata să îndeplinească ordi
nele celor ce oferă bani, uniforme și 
armament.

Au loc schimbări și în rîndul for
țelor armate. Se poate afirma cu 
convingere că un grup de țări, în 
frunte cu Mexicul, vor respinge con
secvent încercările stăruitoare ale

Producția — izvor 
inspirației" savanților

Convorbire cu academicianul HEVESI GYULA, vicepreședinte al Academiei 
de Științe a R. P. Ungare

Am in față o relatare a Ofi
ciului central de statistică din 
Budapesta Citeva date imi 
rețin atenția : in Ungaria, cer
cetarea științifică se desfă
șoară in prezent in aproape 
1 000 de institute, secții și 
grupe de cercetare pe lingă 
facultăți, in cadrul lor lucrind 
aproximativ 40 000 de persoa
ne. Științele tehnice au prio
ritate, ceea ce e demonstrat 
de faptul că in 1967 ele au pri
mit 59,6 la sută din totalul 
mijloacelor alocate de la buget 
pentru cercetare.

cărui secții își desfășoară activi
tatea direct în marile fabrici de 
medicamente. In aceeași ordine de 
idei, aș aminti și de o măsură 
luată recent în cadrul reformei me
canismului conducerii economiei: 
pentru cercetarea și rezolvarea u- 
nor probleme de producție, institu
tele de cercetări vor încheia con
tracte direct cu Întreprinderile,

Situația este absolut firească, 
remarcă interlocutorul meu, aca
demicianul Hevesi Gyula, vicepre
ședinte al Academiei de Științe a 
R. P. Ungare. Oricine cunoaște ro
lul uriaș pe care îl au științele teh
nice în dezvoltarea industriei, a 
producției materiale în general, în 
soluționarea problemelor ătît de 
complexe ale organizării și condu
cerii economiei în perioada con
strucției socialiste.

în fond, aplicarea, materializarea 
în producție a rezultatelor și con
cluziilor elaborate constituie scopul 
final al cercetării științifice. Aici 
nu este vorba doar de satisfacția 
personală a omului de știință pen
tru contribuția adusă la soluționa
rea unor nevoi ale producției in
dustriale, ci de însăși menirea ac
tivității sale în cadrul producției 
sociale. In zilele noastre (și cu si
guranță în viitor și mai mult), iz
vorul principal de „inspirație' al 
savanților îl constituie tocmai pro
blemele concrete ale producției. Aș 
putea da multe exemple. Voi aminti 
doar că în momentul de față in
stitutele noastre de cercetări au în 
studiu circa 10 000 de teme, re
zultate valoroase obținînd în acest 
sens Institutul de cercetări pentru 
automatizarea producției, înființat 
cu cîțiva ani în urmă, ca și Insti
tutul de cercetări farmaceutice, ale

CORESPONDENTA DIN 
BUDAPESTA DE LA 

AL. PINTEA

finanțarea lucrărilor respective 
fiind făcută de către acestea din 
urmă.

— Este știut rolul ce-l de
fine in zilele noastre organi
zarea științifică a producției 
șl a muncii, ca factor de spo
rire a potențialului tehnicii 
moderne. Ce preocupări au în 
acest sens oamenii de știință 
din Ungaria ?

— Există, la Budapesta și în alte 
orașe, cîteva institute a căror 
sarcină este, printre altele, și aceea 
de a se ocupa concret de proble
mele organizării științifice a pro
ducției și a muncii. Să dau un 
exemplu. In cadrul Institutului de 
cercetări economice, un grup de 
studiu pe care l-am condus a pro
pus introducerea unul nou sistem 
de organizare a muncii. Se știe că 
în industria textilă se lucrează de 
obicei în trei schimburi, fabricile 
oprindu-și activitatea în zilele de 
duminică. Pe baza unor cercetări, 
am ajuns la concluzia că este mult 
mal avantajos să se lucreze în 
patru schimburi fără pauza de 
duminică. Am introdus, experimen-

tal, acest sistem de lucru, în pri
măvara anului 1965, la uzinele tex
tile „Miskolci Pamutfono". Care au 
fost urmările ? Practic, după trei 
zile de lucru, fiecare muncitor are 
o zi liberă. Și, cu toate că în loc 
de 48 de ore se lucrează numai 42 
de ore săptămînal, în 1966 cîștigul 
mediu a crescut cu 2 la sută. S-au 
făcut, în legătură cu aceasta, in
vestigații în rîndul salariatilor : 91 
la sută dintre lucrătoare sînt de 
părere că acest sistem de lucru 
este mal bun, creîndu-le noi posi
bilități de a-și spori preocupările 
culturale, a-și 
copiii etc.

In ce privește 
nomică-financiară 
respective, deși 
creștere cu 25,8 ia sută a numărului 
muncitorilor, rezultatele obținute în 
această perioadă sînt bune. Pro
ducția suplimentară obținută de 
uzină, în 1966, s-a cifrat la 
33 000 000 de forinți, realizîndu-se 
în plus 4 400 000 de forinți beneficii. 
Un alt indicator — productivitatea 
muncii; aceasta a crescut cu 17,7 
la sută în raport cu cea a anului 
anterior Introducerii sistemului. 
Alte date ilustrează creșterea în
semnată a calității produselor. Șl 
încă un avantaj : prin introducerea 
noului sistem de lucru, are loc o 
mai intensă folosire a capacității 
mașinilor, iar perioada uzurii mo
rale a utilajelor și a celei fizice se 
apropie mai mult una de cealaltă.

Rezultate asemănătoare cu cele 
de la Miskolc s-au obținut și la 
fabrica de țevi Csepel, în între
prinderi ale industriei de hîrtie, la 
fabrica de plăci fibro-lemnoase și 
altele, în care s-a extins sistemul 
de lucru arătat.

In încheierea convorbirii, acade
micianul Hevesi Gyula s-a referit 
la eforturile de zi cu zi ale oame
nilor de știință din Ungaria de a 
răspunde cerinței de arzătoare ac
tualitate, privind legarea tot mai 
strinsă a științei de producție.

supraveghea

activitatea eco- 
a întreprinderii 

s-a înregistrat o

Statelor Unite de a unifica forței» 
armate ale continentului sau de a 
încheia un pact comun cu privire la 
un nou statut al Consiliului inter» 
american al apărării în spatele că
ruia s-ar ascunde de fapt intenția 
Washingtonului de a crea faimoasei» 
forțe permanente interamericane. Su
ferind un eșec în încercarea lor ds 
a crea aceste forțe. Statele Unite au 
propus, prin intermediul reprezen
tanților Braziliei, un nou proiect po
trivit căruia Consiliul interameri- 
can al apărării va fi înzestrat cu îm
puterniciri mai mari. Conform pla
nurilor Washingtonului, acest consi
liu va căpăta dreptul de a alcătui ra
pid o armată continentală în Împre
jurarea în care „din cauza unor acta 
de violență, pacea continentului ar 
fi primejduită".

Numeroase țări s-au pronunțat d» 
la început împotriva acestui proiect, 
justifieîndu-și atitudinea prin acțiu
nile săvîrșite de infanteria marină 
în Republica Dominicană. In acesta 
țări se declară că sub termenul da 
„forțe interamericane" trebuie, pro
babil, înțeles infanteriștii marini a- 
merlcani, iar sub denumirea de „ex
plozie a violenței" — luptele just» 
ale maselor populare. Potrivit inten
țiilor S.U.A., aceste forțe ar fi folo
site după bunul plac al Washingto
nului în toate țările, fie Columbia, 
Venezuela. Nicaragua, Guatemala, 
Cuba. Argentina. Brazilia sau Bo
livia.

Este absolut clar, scria un cunoscut 
ziarist american, că S.U.A. sînt da 
părere că „priceperea de a ține în 
frîu armatele latino-americane în
semnează a exercita un control asu
pra activității președinților".

Efectivul tortelor armate ale țări
lor din America Latină este de 750 
mii. Brazilia are 280 mii de soldați, 
urmează apoi Argentina cu 120 mii, 
Mexicul cu 62 mii, Columbia cu 48 
mii. Chile cu 45 mii, Peru cu 40 mii 
etc. Corpul ofițeresc al armatelor la
tino-americane este pregătit în cea 
mai mare parte în școlile militare na
ționale care la început copiau a- 
cademia militară franceză Saint-Cyr, 
iar în prezent pe cea americană — 
West Point. Incepînd din 1947, zeci 
de mii de ofițeri latino-americani au 
fost_ trimiși la «studiu în institutele de 
învătămînt militar organizate de 
Pentagon, precum și în academiil» 
militare americane sau școlile „anti- 
guerilla" din zona Canalului Pa
nama.

întreținerea armatelor latino-ame
ricane este scump plătită de popoare
le continentului. în decurs de multi 
ani de zile ele au reprimat tendința 
latino-americanilor spre eliberare, 
între anii 1940 și 1960 numărul jert
felor a depășit cifra de 600 000 de oa
meni.

în acest sînge vărsat trebuie cău
tate unele cauze ale luptelor re
voluționare, a scris Herbert Matews 
în ziarul „New York Times". Același 
Matews scria : „Washingtonul nu 
poate garanta că tinerii ofițeri latino- 
americani, reîntorși în țările lor din 
școlile americane șl cele panamez» 
pentru lupta antiguerilla, nu vor în
cepe să organizeze detașamente pro
prii de partizani, în loc de a lupt» 
împotriva partizanilor".

Poate că Matews exagerează ? 
nu toti ofițerii sînt „gorile", nu 
care poate fi denumit soldat 
plumb mărșăluind la paradă 
timpul sărbătorilor naționale. în
da disciplinei severe și a muncii po
litice desfășurate în rîndurile arma
telor, inclusiv a celei mexicane, un 
vînt nou pătrunde în rîndul tinere
tului militar.

Astăzi în multe armate latino-ame
ricane care pot fi comparate cu nișt» 
bastioane din beton au apărut fi
suri.

Nu, 
fie- 
de 
în 

ciu-
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LUPTE 
ÎNVERȘUNATE 
LA SUDUL 
CAPITALEI 
YEMENITE
• Regaliștiî s-au retras lâ- 
sind numeroși morți și ră
niți ® Rolul mercenarilor

— SANAA. Citind comunicate ofi
ciale, agenția MEN transmite că în 
jurul capitalei R. A. Yemen, în ul
timele 48 de ore s-au desfășurat 
lupte înverșunate între unități ale 
armatei republicane și detașamente 
ale elementelor regaliste infiltrate 
pe teritoriul Yemenului. Armata re
publicană a zdrobit detașamentele 
regaliste la 15 mile de Sanaa ; apro
ximativ 300 adepți ai imamului El 
Badr s-au refugiat în munți.

Intr-un comunicat al Comanda
mentului forțelor armate republicane 
se anunță că în timpul luptelor an
gajate cu elementele regaliste la 
sud de capitală au fost uciși 46 de 
monarhiști, iar alți 16 au fost făcuți 
prizonieri. La est de Sanaa, unități 
ale armatei republicane, sprijinite de 
artilerie, au atacat pozițiile ocupate 
de elementele regaliste care s-au 
retras, lăsînd pe cîmpul de luptă pes
te 150 de morți. Din documentele 
găsite asupra acestora reiese că toți 
sînt mercenari străini angajați în 
solda clementelor regaliste.

Situația noastră a devenit incom
parabil mai stabilă, a declarat Has
san Al Amri, primul ministru al 
R. A. Yemen, referindu-se la situa
ția din țară după recentele lupte. 
Potrivit relatărilor presei din Cairo, 
fortificațiile construite la Sanaa și în 
împrejurimile orașului, precum și 
noile unități dislocate din portul Ho- 
deida și orașul Taez asigură sistemul 
defensiv al capitalei. Ziarul „Al Ah
ram", citind surse yemenite, rela
tează că toate atacurile lansate de 
regaliști și mercenarii angajați în 
solda acestora au fost respinse. To
tuși, detașamentele regaliste ar pu
tea lansa un atac asupra capitalei 
Yemenului. Cotidianul egiptean in
formează că aproximativ 172 de 
mercenari au trecut prin Beirut 
îndreptîndu-se spre Yemen pentru 
a participa la acțiunile ofensive lan
sate de regaliști împotriva regimu
lui republican.

SANAA 8 (Agerpres). — Potri
vit postului de radio Sanaa. Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Republicii Arabe Yemen a adre
sat secretarului general al O.N.U., 
U Thant, Ligii Arabe și guver
nelor țărilor arabe telegrame si
milare în care acuză Arabia Sau- 
dită de a fi responsabilă pentru 
vărsare de sînge din Yemen. Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Yemenului cere guvernelor țări
lor arabe să intervină pe lîngă 
Arabia Saudită pentru a pune 
capăt amestecului în treburile in
terne ale Yemenului.

„Surveyor-1“ va 
aseleniza după două 

manevre
Camera lunară americană 

„Surveyor-7“ a efectuat dumi
nică, în urma unor comenzi de 
pe pămînt, o schimbare a direc
ției în momentul în care se 
găsea la o distantă de 240 000 
de kilometri de lună. Pentru a 
asigura aselenizarea lină a ve
hiculului spațial american în 
apropierea craterului „Tycho", 
tehnicienii N.A.S.A. vor opera 
prin telecomandă o a doua ma
nevră, marți la ora 6,30 G.M.T. 
Această a doua schimbare a di
recției (pentru navele anteri
oare „Surveyor" era prevăzută 
una singură în cursul unui 
zbor) se datorează unor modi
ficări în construcția rachetei 
purtătoare. Locul ales pentru 
aselenizare, la 29 de kilometri 
de craterul „Tycho“, care este 
de formație mai recentă, pare 
a fi mai puțin modificat de ero
ziuni.

Viscolește 
în Europa

ISTANBUL. — Douăsprezece per
soane și-au pierdut duminică viața 
în urma unui violent uragan care s-a 
abătut asupra Istanbulului. O am
barcațiune care transporta 17 per
soane s-a scufundat în Bosfor.

ZURICH. — Elveția este bîntuită 
de viscole puternice, care provoacă 
avalanșe de zăpadă, întreruperea cir
culației feroviare și blocarea șose
lelor. Se fac eforturi pentru degajarea 
șoselelor și liniilor ferate. Pe unele 
șosele lucrările de curățire vor dura 
cîteva săntămîni.

ROMA. — Situația atmosferică s-a 
înrăutățit șl în Italia. In ultimele 48 
de ore, asupra părții centrale și me
ridionale s-a abătut o puternică fur
tună însoțită de ploi și căderi masive 
de zăpadă. Vîntul a atins pe alocuri 
o viteză de peste 100 kilometri pe oră.

PARIS. — Furtuni însoțite de ză
padă și ploi au fost semnalate în 
ultimele 48 de ore în Franța. In par
tea răsăriteană a țării, mai ales în 
Alsacia, viteza vîntului a atins a- 
proape 200 kilometri pe oră. Nume
roase căi rutiere au fost înzăpezite. 
In regiunea centrală a Franței, fur
tuna a perturbat circulația feroviară 
și rutieră. A fost semnalată creșterea 
nivelului Senei în Normandia.

„Bancherii centrali" discută 
despre viitorul dolarului

întruniți duminică Ia Basel, gu
vernatorii celor șapte bănci centrale 
(S.U.A., Anglia, Belgia, Olanda, 
R.F.G., Italia, Elveția) nu au luat 
în discuție, cum era prevăzut, pro
blema funcționării pieței aurului de 
la Londra, ci... problema dolarului. 
După cum a relatat agenția France 
Presse, ei au avut o serie de „înde
lungi și discrete schimburi de ve
deri" în legătură eu măsurile de 
apărare a dolarului, anunțate de 
președintele Johnson, și cu turneul 
vest-european al trimisului special 
prezidențial, N. Katzenbach. Toată 
lumea este de acord — relevă agen
ția — asupra principiului care stă Ia

ÎN JURUL PROBLEMELOR 

ORIENTULUI APROPIAT

• Reuniunea de la Rabat a fost amfnată • Convorbiri so- 
vieto-egiptene • R.A.U. pregătește deblocarea Canalului de 

Suez • întrevederile Johnson-Eshkol

CAIRO 8 (France Presse). — Amt- 
narea reuniunii arabe la nivel înalt 
a fost oficial hotărîtă luni de Con
siliul Ligii Arabe, reunit la Cairo în 
sesiune extraordinară. Marocul a 
fost însărcinat să stabilească contac
tele necesare pentru a fixa data celei 
de-a cincea reuniuni arabe la nivel 
înalt.

CAIRO 8 (Agerpres). — Președin
tele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, a 
primit pe Kiril Mazurov, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., conducătorul delegației 
guvernamentale sovietice care a sosit 
într-o vizită în R.A.U. Delegația gu
vernamentală sovietică, menționează 
agenția TASS, face o vizită în R.A.U. 
la invitația președintelui Nasser pen
tru a participa la festivitățile prile
juite de intrarea oficială în funcțiune 
a primelor hidroagregate de la 
Assuan. In cadrul convorbirilor, 
desfășurate într-o atmosferă cor
dială și de prietenie, Gamal 
Abdel Nasser și Kiril Mazurov au 
procedat la un schimb de păreri în
tr-o serie de probleme interesînd cele 
două țări.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Luni seara au luat sfîrșit la San An
tonio (Texas) convorbirile dintre 
președintele Johnson și primul mi
nistru al Izraelului, Levi Eshkol. 
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe 
a declarat că în cursul întrevederi
lor oamenii de stat din cele două 
țări au procedat la o amplă trecere 
în revistă a situației din Orientul 
Apropiat, examinîndu-se și misiu
nea actuală a lui Gunnar Jarring, 
reprezentantul special al secretaru
lui general al O.N.U. în această re
giune a lumii. Un comunicat oficial 
va fi dat publicității după plecarea 
premierului izraelian spre New 
York.

CAIRO. Ziarul „Al Ahram", citat 
de France Presse, a relatat că orga
nismul Canalului de Suez a primit 
oficial instrucțiuni din partea guver-

Tn rîndul opiniei publice inter
naționale, al factorilor politici de 
răspundere din toate țările a stîr- 
nit un larg ecou declarația fă
cută la 30 decembrie, la Hanoi, de 
Nguyen Duy Trinh, ministrul de 
externe și vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Vietnam. 
După cum se știe, în declarație se 
arată : „Dacă guvernul S.U.A. do
rește într-adevăr să trateze, el tre
buie în primul rînd să pună capăt 
fără condiții bombardamentelor și 
tuturor actelor de război împotriva 
K. D. Vietnam. După ce S.U.A. vor 
pune capăt necondiționat bombar
damentelor și tuturor celorlalte acte 
de război împotriva R. D. Vietnam, 
K. D. Vietnam va pui ta tratative 
cu S.U.A. în problemele care inte
resează". Această declarație este 
interpretată pe drept cuvînt ca un 
act politic și o propunere construc
tivă de mare însemnătate.

Este îndeobște cunoscut că pre
ședintele S.U.A., Johnson, a decla
rat frecvent că este gata să încea
pă tratative cu R. D. Vietnam și a 
pretins că pentru aceasta așteaptă 
doar un „semnal" de la Hanoi.

S. O. A. trebuie să 
facă următorul pas

Opinia publică internațională va 
avea acum prilejul să verifice în 
ce măsură aceste declarații au fost 
sincere și dictate de preocuparea 
de a găsi problemei vietnameze o 
soluție politică. Declarația lui 
Nguyen Duy Trinh — scrie „LE 
MONDE" — „este clară, cit se poa
te de clară: încetarea bombarda
mentelor va antrena discuții între 
Hanoi și Washington". Autorită
țile nord-vietnameze — scrie a- 
genția France Presse — „au făctit 
gestul de bunăvoință așteptat de 
guvernul de la Washington arătînd 
că acum S.U.A. au cuvîntul".

Necesitatea ca, în condițiile ce 
s-au creat, S.U.A. să facă pasul

baz3 planului american : reducerea 
deficitului de dolari. Divergențele 
încep cu estimarea eficacității mă
surilor americane : vor fi ele sufi
ciente, se vor referi oare la însăși 
sursa răului — inflația internă ame
ricană ? Se vor mulțumi numai să 
lovească economiile externe ale Sta
telor Unite ? Rendez-vous-ul de la 
Basel a luat o turnură de espectativă, 
în așteptarea mesajului despre Starea 
Uniunii pe care președintele Johnson 
îl va trimite curînd Congresului, și 
numai după aceasta se va putea 
discuta mai util asupra situației fi
nanciare americane.

nulul R.A.U. de a pregăti deblocarea 
celor 15 nave străine imobilizate în 
apele Canalului de Suez după con
flictul arabo-izraelian. Operațiunile 
de deblocare, potrivit ziarului, se 
vor efectua sub protecția forțelor ar
mate egiptene si vor începe la data 
care va fi fixată de Organismul Ca
nalului de Suez.

AMMAN 8 (Agerpres). — Un pur
tător de ouvînt al armatei iordaniene 
a anunțat că în după-amiaza zilei de 
luni a avut loc un schimb de focuri 
între forțele armatei iordaniene și 
izraeliene. Purtătorul de cuvînt a 
adăugat că schimbul de focuri s-a 
desfășurat în apropierea localității 
Najdiye.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Un 
purtător de ouvînt izraelian a decla
rat că între forțele armate iordanie
ne și izraeliene a avut loc un schimb 
de focuri ale artileriei grele deasu
pra rîului Iordan. Purtătorul de cu
vînt a precizat că schimbul de focuri 
s-a desfășurat în regiunea văii Bei- 
san, la sud de lacul Tiberiada.

Walter Ulbricht l-a primit 
pe Jeno lock

BERLIN 8 (Agerpres). — Walter 
Ulbricht, prim secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, l-a primit luni 
pe Jeno Fock, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare, care își 
petrece concediul de odihnă în R.D.G. 
La convorbire a participat și Willi 
Stoph, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D.G.

următor este larg recunoscută de 
numeroși oameni politici și repre
zentanți ai opiniei publice ameri
cane. Senatorul Robert Kennedy a 
declarat imediat după ce a aflat 
despre declarația vicepremierului 
nord-vietnamez : „Trebuie însfîrșit 
să ne așezăm la masa tratativelor. 
Statele Unite au responsabilitatea 
morală de a întreprinde orice pas 
posibil pentru a pune capăt răz
boiului din Vietnam". O altă per
sonalitate politică de vază clin 
S.U.A., senatorul Eugene McCarthy 
a declarat: „Cred că acum există 

REVISTA PRESEI OCCIDENTALE încetarea bombardamentelor 
asupra R. D. Vietnam, cerință imperioasă 

a vieții internaționale
t r

posibilități reale pentru tratative 
și eu mă pronunț pentru încetarea 
bombardamentelor". Potrivit a- 
genției U.P.I., senatorul John 
Sherman Cooper și-a exprimat, de 
asemenea, speranța că „bombar
damentele asupra Vietnamului de 
nord vor înceta, permițîndu-se 
astfel începerea de negocieri". 
Iar senatorul american Charles 
Percy a declarat că în cursul vizi
tei făcute în Vietnamul de sud s-a 
convins că „Statele Unite nu pot 
ciștiga războiul". „Nu întrevăd nici 
o soluție militară a acestui con
flict".

Presa din S.U.A., făcîndu-se ecoul 
unei largi opinii ce și-a croit drum 
în rîndul poporului american, con
sacră în aceste zile numeroase co
mentarii propunerilor guvernului

PREȘEDINTELE TITO 
SI REGELE ZAHIR KHAN 
9

KABUL 8 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția Taniug, luni au început 
la Kabul convorbirile dintre Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, 
care se află în Afganistan într-o vizită 
oficială, și Mohammed Zahir Khan, 
regele Afganistanului. Din partea iu
goslavă la convorbiri participă Miloș 
Minici, președintele Skupștinei R. S. 
Serbia, membru al Consiliului Fede
rației, Vladimir Popovici, membru al 
Consiliului Federației, secretar gene
ral al președintelui republicii, și alte 
persoane oficiale, iar din partea Afga
nistanului Etemadi Nur Ahmed, pri
mul ministru și ministru de externe, 
Aii Mohammad, ministru al palatului, 
precum și alte persoane oficiale. în 
cadrul convorbirilor vor fi examinate 
probleme ale vieții internaționale și 
probleme ale relațiilor bilaterale.

Președintele Vecci Executive 
Federale a R.S.F. Iugoslavia 
a sosit Ia Roma

ROMA 8 (Agerpres). — Luni la a- 
miază a sosit la Roma într-o vizită o- 
ficială președintele Vecei Executive 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, Mika 
Spiliak. Pe aeroport oaspetele, care 
este însoțit de secretarul de stat pen
tru afacerile externe, Marko Nikezici, 
și de alte persoane oficiale, a fost în
tâmpinat de primul ministru italian, 
Aldo Moro, de ministrul de externe 
Amintore Fanfani și de alte persona
lități. La amiază, Mika Șpiliak a fost 
primit de Giuseppe Saragat, președin
tele Republicii Italia. In aceeași zi, 
la Palazzo Chigi, sediul Consiliului 
de Miniștri, au început convorbirile 
oficiale.

Miniștrii de externe ai celor două 
țări au semnat un acord cu privire 
la delimitarea platoului continental în 
Marea Adriatică în scopul cercetării 
și utilizării bogățiilor sale submarine, 
prepum și un acord de colaborare va
mală. /

Avioane americane au 
atacat o navă chineză
Z • Un protest al M.A.E. al R. P. 
Chineze denunță caracterul preme
ditat al atacului de la 3 ianuarie, 

. cînd aviația S.U.A. a bombardat 
navă chineză „Honggi nr. 158", afla
tă în portul vietnamez Oam Pha. (A- 
cesta este al doilea caz de bombar
dare de către avioanele americane 
a unor nave chinezești). Poporul chi
nez, se spune în protest, nu se va 
lăsa intimidat de acțiunile agresive 
ale imperialismului S.U.A. și va con
tinua să acorde sprijin poporului 
vietnamez.

R. D. Vietnam. Arătînd că „Hanoiul 
și-a manifestat în mod clar voința 
de a duce tratative", ziarul „NEW 
YORK TIMES" scrie : „Dacă Ad
ministrația Johnson ar dori nego
cierea conflictului din Vietnam, 
este aproape cert că tratativele ar 
putea începe. Considerăm că a so
sit momentul ca președintele John
son să facă un pas înainte în ve
derea tratativelor. Cea mai bună 
manieră de a începe această nouă 
politică constă în a înceta imediat 

bombardamentele asupra Vietna
mului de nord". Același ziar a ce
rut într-un alt editorial ca Stateie 
Unite să înceteze bombardamente
le asupra R. D. Vietnam, subliniind 
că aceasta „este singura cale prin 
care țara și omenirea vor putea a- 
vea convingerea că S.U.A. sînt 
serioase atunci cînd afirmă că în
cearcă să găsească o cale de a se 
obține pacea in Vietnam". Un alt 
mare cotidian american, „THE 
CHICAGO SUN-TIMES", subli
niind importanța declarației vice
premierului R. D. Vietnam, ca
lifică această declarație „o șansă 
pentru începerea negocierilor care 
să pună capăt războiului din Viet
nam". „Președintele Johnson, scrie 
ziarul, a promis că Statele Unite vor 
parcurge mai mult de jumătate din

agențiile de presă transmit:
înaintea sosirii trimisului 

special al președintelui 
S.U.fl. la Pnom Penh, Pen- 
tru a discuta cu oficialitățile cambod
giene probleme legate de incidentele 
de la frontiera Cambodgiei cu Viet
namul de sud. Prințul Norodom Sia- 
nuk, relatează agenția A.P., a declarat 
la o conferință de presă că nu va dis
cuta cu Bowles despre dreptul ame
ricanilor de urmărire a forțelor pa
triotice pe teritoriul Cambodgiei. Sia- 
nuk a precizat, potrivit agenției U.P.I., 
că „nu va putea consimți la restabi
lirea relațiilor diplomatice cu Washing
tonul atît timp cit S.U.A. nu vor fi 
recunoscut frontierele Cambodgiei și 
nu-și vor fi asumat un angajament de 
neagresiune față de regatul cam
bodgian".

Guvernul britanic a hotă- 
rît amînarea proiectului 
anglo-irancez de construire * 
tunelului sub Canalul Mînecii. Aceas
tă hotărîre face parte din programul 
de austeritate economică, în cadrul 
căruia minează să fie reduse cheltu
ielile publice. Lucrările pentru tunel, 
al căror cost a fost apreciat la 250 
milioane lire sterline, urmează să în
ceapă în anul 1970.

în turneul prin țările a- 
friCUne, Vicepreședintele S.U.A., 
Humphrey, a sosit la Nairobi unde 
va avea convorbiri cu președintele 
Jomo Kenyatta și cu alte oficialități 
ale Kenyei. Poliția a adoptat măsuri 
de securitate și a operat arestări pen-

După cum relatează agențiile dc presă, săptămîna trecută a fost marcată 
în Vietnamul de sud de o vie activitate militară ; forțele patriotice au atacat 
în toate cele cinci provincii septentrionale, trupele americane lăsînd în zo
nele de luptă numeroși morți și răniți (după cum se vede și în fotografie), 
începutul acestei săptămîni a fost deschis de atacul declanșat ieri, luni, de 
detașamente ale F.N.E. asupra cartierului general al diviziei a 25-a saigoneze 
dc Ia Duc Hoa, la numai 20 km de Saigon. Bombardamentul a fost de o „in
tensitate nemaiîntilnită în acest război, demonstrind puterea de foc sporită" 
a forțelor patriotice (A.F.P.).

drum în întâmpinarea unei păci 
onorabile. înțelegem ca cuvintele 
noastre să fie întărite prin acțiuni".

Personalități de seamă ale vieții 
politice internaționale apreciază că 
a sosit timpul ca Statele Unite să 
dea dovadă de rațiune și să între
prindă pașii necesari pentru solu
ționarea conflictului în cadrul A- 
cordurilor de la Geneva. Agențiile 
de presă au transmis că secretarul 
general al O.N.U., U Thant, consi
deră că „încetarea bombardamen

telor este primul pas esențial care 
poate duce la negocieri semnifica
tive".

Demersuri 
din partea alîațîlor

Demne de remarcat sînt reacțiile 
din capitalele aliaților S.U.A. Aces
te reacții denotă dezaprobarea 
crescîndă pe care o întîmpină în 
țările respective politica americană 
de „escaladare", relevînd izo
larea tot mai adîncă în care se gă
sesc promotorii acestei politici. A- 
genția „Reuter" informează că mi
nistrul afacerilor externe al Olan
dei. Joseph Luns, a remis ambasa
dorului S.U.A. la Haga un mesaj

tra a preveni izbucnirea unor de
monstrații de protest cu prilejul vi
zitei, așa cum s-a întâmplat la Kins
hasa și Addis Abeba.

In vizită oficială la Bonn, 
lordul Chalfont, ministru de stat bri
tanic însărcinat cu tratativele privind 
candidatura Angliei la Piața comună, 
a sosit luni la Bonn. El va conferi cu 
Willy Brandt, ministrul de externe 
vest-germân, și cu Rolf Lahr, secretar 
de stat la Ministerul de Externe al 
R. F. a Germaniei. Va fi acordată o 
atenție deosebită problemelor pe care 
le ridică eventuala aderare a Marii 
Britanii la C.E.E.

Președintele chilian, Frei, 
a obținut o „Carte Klbă" 
care îi permite aplicarea politicii sale 
pînă în 1970, cînd i se termină man
datul. El a reușit să pună în derută 
pe „rebelii" din sinul Partidului de- 
mocrat-creștin, prin alegerea în frun
tea acestuia a lui Jaime Castillo, fidel 
președintelui republicii. Alegerea a- 
cestuia s-a desfășurat în condiții dra
matice. După 15 ore de dezbateri fur
tunoase, el nu a obținut decît 127 de 
voturi pentru și 93 de abțineri, din- 
tr-un total de 480 participant la con
gres.

La 8 ianuarie a avut loc 
la Varșovia cea de-a 134-a 
întîlnire a șefilor reprezen
tanțelor diplomatice ale 
R. P. Chineze și S.U.JL. în 
Polonia. Din partea S.U.A. a par-

prin care cere guvernului ameri
can să întreprindă măsuri con
structive în vederea găsirii unei 
soluții pașnice a conflictului din 
Vietnam.

După cum transmite din Bonn 
agenția americană U.P.I., Willi 
Brandt, vice-cancelar și ministru 
de externe vesț-german, precum și 
Comitetul Executiv al Partidului 
social-democrat au cerut încetarea 
bombardamentelor americane îm
potriva Vietnamului de nord ca o 
condiție preliminară la tratativele 
de pace. „Această măsură, se a- 
firmă în documentul adoptat de 
Comitetul Executiv, trebuie să fie 
urmată de tratative între toți par- 
ticipanții". De asemenea, agențiile 
de presă menționează că ministrul 
de externe al Italiei, Amintore 
Fanfani, a făcut un demers pe 
lîngă S.U.A. cerînd să se găsească 
o reglementare a problemei viet
nameze. Un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe al Canadei 
a calificat declarația nord-vietna- 
meză drept „interesantă și promi
țătoare". După cum se știe, guver
nul canadian s-a pronunțat de mai 
mult timp pentru încetarea bom
bardamentelor asupra R. D. Viet
nam.

Ultimele zile au fost marcate de 
numeroase acțiuni ale reprezentan
ților opiniei publice în sprijinul ce
rerilor ca S.U A. să curme actele 
de război împotriva R. D. Vietnam, 
acțiuni reflectate pe larg în presa 
de pe toate meridianele. „Apreciem 
că inițiativa pentru a termina cu 
acest război primejdios trebuie să 
vină din partea Statelor Unite" — 
scrie cel mai mare cotidian japonez 
„ASAHI SHIMBUN".

Relevînd că pînă în prezent nu 
a venit un răspuns clar, așteptat din 
partea oficialităților americane, pre
sa internațională se face ecoul opi
niei publice de pretutindeni, care 
cere cu insistență ca Washingtonul 
să treacă la fapte, să înceteze neîn
târziat bombardamentele asupra 
R. D. Vietnam, ca premisă indis
pensabilă pentru soluționarea pro
blemei vietnameze.

Al. C. 

ticipat ambasadorul Gronouskl. în 
absența ambasadorului R. P. Chi
neze în Polonia, Van Kuo-ciuan, 
din partea R. P. Chineze a partici
pat însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim Cijen Dun. Intîlnirea a du
rat două ore și zece minute. Ur
mătoarea întîlnire va avea loc la 
29 mai.

La Congresul din Stutt
gart al Organizației Partidului li
ber democrat din landul Baden- 
Wurtemberg, unul din liderii aces
tui partid, Walter Schell, fost mi
nistru vest-german, a declarat că, 
alături de Republica Federală a 
Germaniei, pe teritoriul german 
mai există încă un stat, și aceasta 
constituie o realitate. Schell a cerut 
normalizarea relațiilor Republicii 
Federale a Germaniei cu Republica 
Democrată Germană.

Două inimi 
bat la antipozi 
Pacientului din Capetown 
i s-a scos tubul de oxigen

Un comunicat publicat luni di
mineața de spitalul Groote Shuur 
din Capetown arată că Blaiberg nu 
mai folosește tubul de oxigen. Pa
cientului i s-a permis să se așeze 
pe pat, punînd picioarele pe un 
scaun. Blaiberg mănincă normal.

Pacientul din Stanford în 
stare critică

In cursul serii de luni s-a anunțat 
că Mike Kasperak, căruia în noaptea 
de sîmbătă spre duminică i-a fost 
transplantată o inimă, se află într-o 
stare critică. După cum se arată în 
buletinul medical al clinicii Univer
sității Stanford din California, Kas
perak a suferit o gravă emoragie 
gastro-intestinală. Totodată, au apă
rut tulburări respiratorii. Indicela 
de coagulare a sîngelui este foarta 
scăzut. El este supus unor transfuzii 
masive de sînge. Tulburările respi
ratorii nu sînt neașteptate, deoareca 
Kasperak suferea de o boală cronică 
de plămîni. Dr. Norman Shumway, 
conducătorul echipei de 15 medici 
care a efectuat operația, a declarat 
pe de altă parte că ficatul pacien
tului, afectat multă vreme de con
diția sa cardiacă. nu a funcționat 
normal.

NOTE

CONCURENTĂ
Lupta de concurență dintre 

S.U.A. si Franța îmbracă forme 
din ce în ce mai acute. Mărfu
rile franceze sînt supuse în Sta
tele Unite unui adevărat boicot; 
după cum pe piața franceză se 
ridică bariere în calea penetra
ției mărfurilor americane. In 
S.U.A., tonul a fost dat chiar de 
cercurile oficiale. Reamintim că 
Departamentul de Stat a dat cu 
cîtva timp în urmă indicații re
prezentanților americani din 
străinătate să nu ofere băuturi 
franțuzești la recepțiile pe care 
le organizează. Dar lucrurile nu 
se opresc aici.

La Los Angeles — scrie săptă
mânalul ,,L’Express" — cînd 
automobilism observă o mașină 
purtînd litera „F“ încep s-o 
claxoneze în cor. La Boston s-a 
organizat o adevărată ceremonie 
de scufundare... a francului 
francez în apele portului. Intor- 
cîndu-se în patrie, după o pros
pectare a pieții americane, nu
meroși oameni de afaceri fran
cezi au adus cu ei mai multe 
decepții decît comenzi. In trei 
trimestre ale anului trecut, va
loarea automobilelor franceze 
vîndute în Statele Unite a scă
zut cu 4 milioane de franci față 
de aceeași perioadă a anului 
precedent. Cunosc o scădere pe 
piața Statelor Unite și unele 
mărfuri franceze ca textile, vi
nuri, obiecte de artă. Chiar 
printre specialiștii modei — do
meniu în care Parisul deținea 
un monopol aproape necontestat 
— modelele create pe malul Se
nei întîmpină fețe crispate, ur
mate adesea de refuz.

Nu-i mai puțin adevărat că 
politica de preturi a Pieței co
mune agricole — al cărui bene
ficiar principal este Franța — a 
contribuit la diminuarea expor
turilor americane în Europa 
occidentală. Numai la grîu, li
vrările americane destinate ță
rilor Pieței comune au scăzut de 
la 173 la 68 milioane de dolari.

Presa franceză, evident șocată 
de campania discriminatorie, 
semnalează ' cu iritare că în 
S.U.A. s-a difuzat chiar o 
circulară în mii de exemplare 
prin~ care se cere cu insistentă 
fiecărui cetățean american să nu 
cumpere nici un produs fran
cez „atît timp cît generalul de 
Gaulle nu-și va schimba atitu
dinea în problemele aurului și 
cooperării monetare internațio
nale..." Dacă palatul Elysee își 
schimbă politica, totul va rein
tra în ordine — se consideră la 
Washington. Drept replică, presa 
franceză cheamă comercianta 
francezi să răspundă prin boico
tarea, la rîndul lor, a produselor 
americane, ceea ce, evident, nu 
promite decît o ascuțire a con
tradicțiilor economico-politice 
dintre cele două. țări.

E. S.
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