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A mai rămas un trimestru pînă la sfirșitul anului

NDEPLINIRII PLANULUI

In cea de-a doua jumătate a anului curent și, îndeosebi, în ul
timul trimestru trebuie să se intensifice ritmul mediu lunar de exe
cuție a planului de investiții, urmind să intre în funcțiune cîteva sute 
de obiective și capacități noi de producție. Subliniind ideea că inves
tițiile prevăzute a se realiza în acest an sînt decisive pentru realiza
rea obiectivelor actualului cincinal, la plenara C.C. al P.C.R. din 
iunie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu a accentuat din nou necesita
tea asigurării intrării în funcțiune, Ia termenele stabilite, a tuturor 
capacităților industriale nominalizate în planul acestui an, precum 
și a celor restante din alte perioade. Iată de ce, cu o acuitate deose
bită, se pune întrebarea : care este stadiul execuției și ce perspective 
au obiectivele și capacitățile de producție al căror termen de punere 
în funcțiune expiră în ultimul

Suprarealizarea volumu
lui lucrărilor; calitate 
exemplară la construc- 
ții-montaj

De aproape doi ani, Uzina de au
tocamioane din Brașov trăiește frea
mătul marilor șantiere. Potrivit sar- , 
cinilor stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului în domeniul 
creșterii cantitative și calitative a 
producției de autocamioane, aici sînt 
în curs de execuție - ample lucrări de 
modernizare și dezvoltare a procesu
lui de producție. Cele mai importan
te obiective ale planului de investi
ții se află în plină execuție. Unele 
din acestea urmează .să intre în 

’ funcțiune în ultimul trimestru al a- 
cestui an. Este vorba, îndeosebi, de 
două obiective de mari proporții : 
primul, o construcție monobloc, care 
adăpostește hala de tratament ter
mic, este compus din secții pentru 
tratament termic primar, secundar 
și pentru suprafețe, cit și o secție 
de mecanică șasiu, iar cel de-al doi
lea reprezintă o mare hală care 
este destinată turnătoriei de fontă.

Deoarece pînă la „debutul" lor in
dustrial au mai rămas doar cîteva 
luni, să vedem în ce stadiu al exe
cuției se găsesc aceste capacități de 
producție. Pe șantierul uzinei bra
șovene, primul interlocutor ne este 
tov. Ion Borha, inginer-șef coordo
nator din partea I.C.I.M.-Brașov, 
care ne spune că lucrările propriu- 
zise de construcții au fost integral 
încheiate, că la hala turnătoriei sta
diul execuției este în avans cu o 
lună față de prevederile graficului, 
încă din prima decadă a lunii sep
tembrie. la hala de tratamente ter
mice începuse montajul 
La începutul 
lucrărilor de 
xecutate era 
la sută față 
Iată și un 
prilejul recepției făcute 
de la hala de tratamente 
de către montorul străin, care 
mează să execute instalarea 
jului, acesta

seamnă 
față de 
planificate.

— Este limpede că din punctul 
de vedere al execuției construcției 
propriu-zise nu mai există nici o 
piedică pentru menținerea aceluiași 
ritm rapid în desfășurarea lucrări
lor. Același lucru poate fi spus și 
despre asigurarea utilajelor tehno
logice necesare montajului ?

— întreg volumul de utilaje — 
atît din țară cît și din import — 
prevăzut a fi montat în acest an se 
află pe șantier — ne-a răspuns 
ing. Petre Bădulescu, șeful serviciu-

lui investiții de la uzina de auto
camioane, De fapt, pentru partea de 
utilaje Ce trebuia să fie fabricată în 
țară, producătorii sîntem chiar noi. 
Așa că am avut tot interesul să ne 
grăbim, să nu 
asupra ritmului 
taj.

— Experiența 
care își desfășoară activitatea în
treprinderea noastră ne-a convins 
că un ritm de execuție înalt poate 
fi menținut îndeosebi prin industria
lizarea și mecanizarea ridicată a lu
crărilor, ne-a explicat succint ing. 
Mircea Jilaveanu, șeful serviciului 
organizarea producției și a muncii de 
la I.C.I.M. Brașov.

Constructorul și-a amenajat o sec
ție de produse industriale în care 
s-au confecționat centralizat ele
mentele structurii de rezistență, a- 
ceasta fiind una din căile sigure de 
scurtare a duratei de execuție,

loan ERHAN 
Cristian ANTONESCU

George CONSTANTIN

întotdeauna discuțiile despre 
etica artistului mi s-au pă
rut repetarea unor locuri co
mune. Etica actorului ? E ea 
deosebită de aceea a profe
sorului care intră cu preci
zie la ora 8 în sala de curs ? 
Sau de a tehnicianului ca- 
re-și execută obligațiile cu e- 
xactitate de cronometru? Sau 
de a țesătoarei ce urmărește 
fără întrerupere mersul ma

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, împreună cu tovarășii Gheor-
ghe Stoica, membru supleant al 
Comitetului Executiv, și Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-au întîlnit miercuri cu delegația 
Partidului Comunist din Norvegia, 
formată din tovarășii Reidar Lar
sen, președinte al partidului, Just 
Lippe, secretar al Comitetului Cen-

tral, și Kurt Mortensen, membru 
al C.C. al P.C. din Norvegia.

A participat tovarășa Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

In timpul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă caldă, to
vărășească, au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor de prietenie 
și colaborare statornicite între 
Partidul Comunist Român și P.C. 
din Norvegia, precum și unele 
probleme de interes reciproc. Cu

acest prilej s-a subliniat necesi
tatea de a se acționa în continuare 
pentru afirmarea deplină în ra
porturile dintre partide a princi
piilor egalității în drepturi, inde
pendenței și neamestecului în tre
burile interne, de a se milita pen
tru unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a tu
turor forțelor progresiste, antiim- 
perialiste, în lupta pentru cauza 
păcii, democrației și socialismu
lui.

utilajelor, 
acestei luni, valoarea 
construcții-montaj e- 
mai mare cu circa 15 

de nivelul planificat, 
aspect revelator. Cu 

— fundațiilor
termice

ur- 
utila- 

....... . .......... — binecunoscut prin 
exigența sa — a acordat lucrărilor 
calificativul „foarte bine".

Avînd în vedere că s-a executat 
în avans un important volum de lu
crări și că există posibilități pentru 
accelerarea în continuare a ritmului 
de execuție, constructorul a cerut 
organelor economice centrale supli
mentarea planului de investiții pe 
acest an cu peste 20 milioane lei. 
ceea ce în limbajul proporțiilor în-

Fiecare om are însușiri care îl 
definesc. Acestea ies în evidență 
mai ales în momente de mare so
licitare. Asemenea și generația. Prin- 
tr-o cuprinzătoare activitate de e- 
ducație comunistă, partidul a am
plificat în rîndul generațiilor ti
nere hărnicia, abnegația, unitatea 
de acțiune și dăruirea pentru cauza 
comună a socialismului în patria 
noastră.

In aceste zile de toamnă, zeci de 
mii de elevi au plecat la țară să 
ajute agricultorii la strîngerea grab
nică și fără pierderi a recoltei. Se 
reeditează astfel, într-o formă nouă, 
adecvată nevoilor și momentului, 
participarea de acum două decenii 
a tineretului muncitor și studios la 
munca voluntar-patriotică de pe 
șantierele naționale de reconstruc
ție ; se reînnoiește, sub alt aspect, 
contribuția voluntară a aceluiași 
harnic tineret la reconstrucția și 
dezvoltarea unor mari obiective in
dustriale și centre muncitorești. Do
vadă că munca voluntar-patriotică

de 
ale 
în 

transmit .« 
rezerva și

Telegramă
Tovarășului L. I. BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului N. V. PODGORNII
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem, 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului A. N. KOSIGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

a intrat în 
educație, și 
generațiilor 
construcția 
treptat și în rîndurile „fronturilor1 
tinere și proaspete 
schimbul nostru de mîine.

Apariția pe cîmpiile cu rod a e- 
levilor din ultimele clase de liceu 
— tineri aflați în pragul majoratu
lui — a dat impuls campaniei de 
recoltare a porumbului, strugurilor, 
legumelor și fructelor. S-a confir
mat de la început însemnătatea, 
pentru economia națională, a acțiu
nii de masă a tineretului.

In această toamnă, întreprinderi
le agricole de stat din cadrul trus
tului zonal Oradea au de recoltat 
nu mai 
porumb, 
soarelui, 
Vremea 
finise campania de strîngere a re
coltei. Se vădeau semne de îngri
jorare. Oamenii 
fețe neînsemnate 
nităților agricole 
la o zi la alta, 
colo unde terenul și timpul permi
teau recoltatul. Si totuși, munca se 
desfășura anevoios. Pînă cînd au 
venit cei 4 500 de elevi ai liceelor 
și școlilor profesionale din județele 
Satu Mare, Arad și Bihor. Ei s-au 
organizat, cu disciplina caracteristi
că programului de clasă, pe echipe 

șoc“ 
zeci

șinilor ? Ce ne permite 
facem din arta actorului 
meserie de excepție ? în rea
litate trebuie să o înțelegem 
ca o profesiune cu aceleași 
îndatoriri ce se cer respec
tate de către toți. Actorul nu 
are voie să facă din înde
plinirea cerințelor unor nor
me, comune întregii existen
țe sociale, un pretexț pentru 
a fi elogiat. Modestia e o 
calitate ce nu poate fi igno
rată, căci doar ea îndepăr
tează acea mentalitate ce con
sideră că actorii pretind un 
regim special de apreciere. 
Ceea ce este normal nu se 
evidențiază, căci ar fi ab
surd să elogiem pe cineva 
pentru că nu fură sau pe al
tul pentru că respiră.

Colegii mei de generație 
astfel înțeleg etica actorului. 
Sîntem o generație realistă, 
crescută și învățată cu dato
ria muncii. Teatrul, ca insti
tuție, nu se diferențiază de 
orice întreprindere producti
vă : un colectiv de oameni 
lucrează în vederea unui pro
dus destinat consumului ma
relui public. Pentru noi, educați 
la școala marilor actori ro
mâni, teatrul are valoarea u- 
nei rațiuni de existență. De 
la acest nivel cred că se

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat, a pri
mit pe domnul Fodebo Keita, se
cretar de stat pentru economia 
rurală și artizanat din Republica 
Guineea, care face o vizită în țara 
noastră.

A participat tovarășul Alexan-

dru Albescu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

Cu acest prilej au fost evocate 
relațiile trainice,' de prietenie și 

'--Jv cele 
exprimîn- 

: a le dez
interesul 
și pro-

colaborare, statornicite între 
două țări și popoare, 
du-se dorința comună de 
volta în continuare, în 
reciproc, al cauzei păcii 
greșului social în lume.

Convorbirea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

B O 0 B

MOSCOVA
Dragi tovarăși,
Opinia publică din țara noastră, întregul popor român au luat cunoș

tință cu deosebită satisfacție de noua și remarcabila realizare a științei 
și tehnicii sovietice în cucerirea spațiului cosmic — zborul încununat 
de succes al stației automate „Zond—5“ pe traseul Pâmînt-Lună-Pămînt 
și întoarcerea acestei stații pe Pămînt cu a doua viteză cosmică într-o 
regiune stabilită dinainte

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat. Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al nostru personal, vă adresăm cu acest prilej dv., 
și prin dv. oamenilor de știință, inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor 
care au contribuit la obținerea acestei realizări, tuturor oamenilor sovie
tici, calde felicitări și urări de noi succese în cercetarea spațiului cosmic, 
dezvoltarea științei și tehnicii, în activitatea de construire a comunismului, 
spre binele popoarelor sovietice, al civilizației și progresului omenirii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
nl Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

puțin de 35 000 hectare cu
4 300 hectare cu floarea-

5 100 hectare cu fasole soia, 
neprielnică, ploioasă înce-

recoltaseră supra- 
și conducătorii u- 
repliau forțele de 
concentrîndu-le a-

pri-
me-

și brigăzi și „izbitura lor de 
s-a măsurat, din prima zi, în 
de tone de porumb recoltat.

Firește, cei ce s-au adaptat 
mii au fost elevii liceelor din
diul rural, fii ai țăranilor munci
tori, obișnuiți cu munca la cîmp. 
Dar cum recoltatul cu mina nu ne
cesită o știință anume, ci doar si
lință și poftă de lucru, orășenii s-au 
adaptat și ei destul de repede.

— După 2—3 zile au devenit cu 
toții culegători adevărați — afirmă 
Alexandru Simon, directorul ad
junct al liceului din Salonta, care lu
crează cu elevii săi pe ogoarele în
treprinderii de stat din localitate. Ne 
bucură faptul că au privit această 
acțiune cu toată seriozitatea, de la 
început.

— Cum v-au primit agricultorii?
Directorul adjunct ne-a răspuns 

printr-o altă întrebare:
— Cum poți primi ajutoarele care 

îți sosesc exact atunci cînd ai cea 
mai mare nevoie de ele? Și 
dacă cineva se mai îndoia de 
damentul elevilor, acum n-o 
face. Se muncește cu rîvnă.

Ștefan ZIDĂRIȚA

(Continuare în pag. a V-a)

apoi, 
ran- 
mai

Cme suit
industriali1

1 9©

cocorii

în două articole prece
dente *) am subliniat cîteva 
aspecte ale adaptării mun
citorului la condițiile auto
matizării, ale acomodării 
omului în universul com
plex al industriei contem
porane. Vorbind despre re
crutarea viitorului munci
tor. afirmam că aceasta 
trebuie să urmărească nu 
numai latura cantitativă, ci 
și pe cea calitativă, să 
depisteze aptitudinile reale 
ale tînărului pentru o me
serie sau alta, să-1 orien
teze, cu alte cuvinte, spre 
profesia cea mai potrivită, 
spre activitatea în care va 
putea avea randamentul cel 
mai bun și satisfacțiile cele 
mai mari, echilibrîndu-se 
astfel. în mod ideal, balanța 
dintre telurile individului 
și cele ale societății.

A ști ce meserie „te 
atrage" nu este, mai ales 
azi, suficient. A ști pentru 
ce meserie „ești făcut" — 
iată elementul esențial în 
alegerea unei profesii,: pas 
crucial pentru că el în
seamnă. în imensa majori
tate a cazurilor, o hotăfîre 
luată o dată pentru tot
deauna. O eroare poate in
fluența negativ existența 
unui individ, mai multe 
erori încep să aibă influ
entă asupra unor locuri de 
muncă, pot afecta randa
mentul unui atelier, unei 
secții, deci pot avea un 
efect economic nedorit.

— Asemenea erori sînt

excluse în cazul unor pro
fesii ca pilot de avion, me
canic de locomotivă — pen
tru că aspiranții la aseme
nea meserii trec. înaint.e 
de orice examen, prin 
proba calităților lor psiho- 
nervoase, a reacțiilor și re
flexelor spontane la excita
ția unor stimuli exteriori, 
remarcă psihologul Mircca 
Bolos, inspector principal 
în Direcția medicală a Mi
nisterului Căilor Ferate. 
Avînd în vedere dificultă
țile adaptării la solicitările 
nervoase ale automatizării, 
la rapiditatea operațiilor și 
a deciziilor în fata unei 
scheme abstracte care e 
„tabloul de comandă", con
sider că a sosit timpul ca 
acest tip de examen să de
vină literă de lege și pentru 
aspirațiile la alte profesii 
tot mai numeroase : opera
tori chimiști, laminoriști, 
„tabloniști", dispeceri etc.

Ignorarea procesului 
rîentării profesionale
acest criteriu calitativ al 
recrutării noilor muncitori 
— poate constitui o frînă 
în procesul de adaptare 
provocînd, în conlucrare cu 
alți factori, un fenomen 
dăunător : fluctuația.

Cînd într-un oraș, fost 
pînă nu de mult un oraș 
provincial în toată accep
ția cuvîntului, se dezvoltă 
nu o fabrică, nu o ramură 
industrială, ci mai multe 
ramuri. este firesc ca 
tinerii, în special ei, aspi- 
rînd Ia titlul de. muncitor, 
să aspire totodată la una

o-

') „Scînteia" nr. 7 800, 7 823.

din meseriile cele mai po
trivite înclinațiilor și ca
pacităților lor. Insufi
cienta cunoaștere a pro
filului acestor meserii, 
dublată de ignorarea pro
priilor lor aptitudini, îi face 
să aprecieze uneori greșit, 
îi îndeamnă să se „plimbe" 
de la o întreprindere la 
alta. pînă în momentul în 
care descoperirea unei 
reale vocații, a unor avan
taje morale.sau materiale, 
sau intervenția unui eve
niment deosebit în viața 
personală ■ (căsătoria, de 
obicei), îi determină să se 
fixeze.

Revenind la concret, să 
vedem ce se întîmplă acum, 

. în condițiile concrete ale 
industriei de azi.

— Un muncitor tînăr, in
diferent 
urmat o 
sau că
la locul de muncă, se află, 
în primii ani de activitate, 
în faza de fixare a deprin
derilor, în epoca de profe
sionalizare propriu-zisă — 
consideră ing. Ion Pietră- 
reanu, activist în comisia 
economică a Comitetului 
județean de partid-Argeș. 
Părăsind, în perioada de 
formare, o întreprindere 
pentru alta, eh reia aproxi
mativ . totul, de la capăt, 
•se deprinde cu un alt uti
laj, învață o nouă tehnolo- 

■gie etc. Cu ce se soldează 
acest .lucru? Cu o nouă 

•experiență, profitabilă atît 
pentru el cit . și pentru în
treprindere ? Nu. Rezulta-

de . faptul că a 
școală profesională 
a învățat meseria

tul este, în realitate, pier
dere de timp, de bani, atît 
pentru tânărul muncitor cit 
și pentru industrie... Mai 
mult, această reluare de Ia 
ABC a altei profesii îl îm
piedică să prindă rădăcini, 
dezvoltă „gustul" pentru 
alte noi încercări, tinzînd 
să se transforme, la unii 
tineri, într-o perpetuitate 
a fluctuației.

— Vă referiți la așa-nu- 
miții „cocori" ?

— Da. E o poreclă dată 
plimbăreților de către mun
citorii serioși, care-i pri
vesc cu ironie și dezapro
bare pe acești pierde-vară.

— Trebuie să vedem aici 
un fenomen cu surse pur 
subiective ?

— Mai exact: oglindirea 
subiectivă a unor influențe 
obiective. într-un anume 
sens, această tendință este 
continuarea în mediul in
dustrial a unor deprinderi 
din mediul rural. Munca 
agricolă se caracterizează, 
printre altele, prin diversi
tate. Specificul 
în agricultură ca 
lor se schimbă 
anotimp la altul, 
nea de disciplină are alte 
trăsături decît în industrie.

— Ajungem, deci, la pro
blema formării unor noi 
reflexe, • o problemă de 
educație în ultimă instanță.

— Există o pedagogie ' a 
formării tînărului ca mun-

lucrărilor 
și decorul 
de la un 
iar noțiu-

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Este un fapt aproape unanim remar
cat de observatorii străini că, de la o 
vreme, unele cercuri financiare din 
Occident ocolesc cu bună știință abor
darea dificultăților monetare interocci- 
dentale. Devalorizarea lirei sterline, ți 
în genere criza care s-a abătut cu o 
nouă putere în noiembrie anul trecut 
asupra actualului sistem monetar inter- 
occidental (etalonul-aur și devize) par 
a nu avea decît o importanfă minoră, 
dacă s-ar judeca după tăcerea care se 
păstrează în cercurile financiare intere
sate.

Totuși, nici unul dintre factorii care 
au provocat devalorizarea lirei sterline 
și fenomenul numit „febra aurului"nu 
au dispărut. Restabilirea progresivă a 
balanfei de plăfi britanice, prevăzută 
de oficialitățile de la Londra, se lasă 
încă așteptată. In ciuda faptului că 
balanța comercială s-a redresat sensi
bil în luna august, conturile externe au 
înregistrat în primul semestru al anului 
un apreciabil deficit global (de 410 
milioane de lire sterline) — potrivit 
unui raport, al trezoreriei britanice. A- 
ceastă pierdere nu este decît foarte 
pufin inferioară aceleia din întreg anul 
1967. Autoritățile britanice s-au aștep
tat ca în prima jumătate a anului ba
lanța de plăfi să înregistreze un defi
cit, dar în nici un caz ele nu aveau 
în vedere o sumă de două ori mai 
mare decît cea prevăzută initial. Ceea 
ce a răsturnat calculele hîrtiei este le
gat de faptul că, dacă devalorizarea 
lirei sterline a favorizat exporturile bri
tanice, importurile au continuat să 
crească într-un ritm accelerat, datorită 
sporirii consumului intern. Această evo
luție, contrară măsurilor de austeritate 
economică luate de cabinetul britanic 
în martie anul trecut, a îndepărtat obiec
tivul privind realizarea, la începutul lui 
1969, a unui excedent de circa 500 
milioane de lire în balanța de plăfi.

Tn S.U.A., măsurile de austeritate fi
nanciară preconizate în ianuarie de 
Casa Albă nu au dat nici ele rezultate 
convingătoare. Ce-i drept, Statele Unite 
beneficiază, de la începutul anului, de 
importante intrări de capitaluri. Minis
trul adjunct al comerfului, Charferen, a 
anunfat că mișcările de capitaluri — 
unul dintre capitolele-cheie ale balan
ței de plăfi — s-au soldat cu un exce
dent de 600 milioane de dolari în pri
mul semestru (fa(ă de deficitul de 3,5 
miliarde pentru ansamblul anului tre
cut). Potrivit cercurilor oficiale ameri
cane, această situație se datorează mai 
multor factori legafi de controlul impus 
de administrație în cadrul politicii de 
redresare a conturilor externe repa
trierea unor fonduri investite în străi
nătate, diminuarea scurgerii capitalurilor 
peste graniță și cumpărările masive de 
către . străini de valori mobiliare ame
ricane.

Gh. CERCELESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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DIVERS
De ce gri 
și nu 
albastră ?

ARIA Șl METODELE
DE INVESTIGAȚIE ALE 
COMISIEI ECONOM

Un cetățean ne informează : 
„Zilele astea am dus la „Nufă
rul" o cravată gri pentru a fi 
curățată. Știți cînd mi-au spus 
să mă duc după ea ? Peste 65 
de zile I Chiar atît timp să le 
ia curățatul unei cravate ?“

Cine v-a pus să dați la cu
rățat o cravată gri și nu una 
albastră ? Totuși, vă sfătuim să 
vă cumpărați o altă cravată, să-i 
faceți nod, pentru a nu uita să 
vă prezentați la „Nufărul" pen
tru a scoate cealaltă cravată. în
treprinderea nu garantează de 
buna conservare a obiectelor ne
ridicate în termed de 90 de zile 
de la primire.

Așteptăm vești de la dumnea
voastră și, mai ales, de la „Nu
fărul".

JUDEȚENE

în județele Bacău și Neamț

de la de-

primitivism 
important 

e greu deal comerțului,

Drept 
pentru care...

au 
ha 
de 
de 
nu

AGROSEM-ul, prin răspun
sul nr. 7896 ne ceartă în 
legătură cu o critică adusă 
dumnealor în problema unor 
Încurcături de semințe, susți- 
nînd că vina o poartă cei care 
îngroapă sămînța. Veți ride to
varăși de la AGROSEM, dar 
noi ne ținem pe poziție, adu- 
cîndu-vă alte . cîteva exemple. 
C.A.P.-urile din Teleorman 
însămînțat în solarii 100 
roșii cu sămînță procurată 
la dumneavoastră. Plantele, 
pe 80 de ha, n-au legat și 
vor lega. I.A.S.-ul Pietroiu
Ialomița a așteptat să vină 
mai repede toamna pentru a 
recolta gogoșarii denumiți „u- 
riaș dulce". Ei bine, de pe 34 
ha au cules în loc de sorti
mentul așteptat, altă specie de 
gogoșari care cică sînt ocoliți 
de gospodine. Cooperatorii de 
la „Progresul“-Făcăieni, procu- 
rînd tot de la dv. sămînță de 
morcovi comestibili, au recol
tat de pe 30 ha. morcovi fu
rajeri. Ceea ce, vă rugăm să 
ne credeți, e cu totul 
ceva 1

— Drept pentru care ne fa
cem cuvenita autocritică 
dacă vreți să luați și unele 
măsuri... Noi le așteptăm 1

alt-

și

Ovăz pentru | 
caii de poștă |

Am primit la redacție tele
grama C. L. 11342 prin care 
un cititor ne roagă să transmi
tem felicitări poștei. Dumnealui 
susține că a trimis din Suceava 
la Iași, cu mandatul telegrafic 
nr. 141—1421, o sumă de bani 
și care sumă a ajuns la desti
nație după 6 zile. Tot în tele
gramă ne roagă să ne interesăm 
cîți cai de poștă au fost schim
bați de la Suceava pînă la Iași 
de-au ajuns banii așa de repe
de. Cică vrea să le trimită niș
te ovăz drept mulțumire. Un alt 
cititor ne roagă și el același 
lucru. Dumnealui zice că a tri
mis, tot telegrafic, 1 000 de lei 
din Călărași într-o comună din 
județul Olt, și că această mie 
n-a ajuns nici pînă acum la 
destinație. Vrea să trimită și el 
niște ovăz, gîndindu-se că, pro
babil, caii de la diligența poș
tei de pe acest traseu sînt mai 
nehrăniți.

Transmitem poștei felicitările 
și rugăm să ni se indice locul 
unde să fie trimis ovăzul.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
j Să nu vă spă- 
| lăți pe mîini!

Din 11 517 000 borcane ale Fa
bricii de conserve Tecuci, 
300 000 au fost spălate manual. 
Cu ocazia acestei manopere, fa
brica a avut, în anul curent, 
cheltuieli neproductive în va
loare de 277 000 lei. Fabrica de 
conserve^ Buftea, avînd mașină 
mecanică de lipit etichete, a li
pit, totuși, etichete, manual, la 
circa 150 000 borcane, aducînd 
în felul acesta, cheltuieli ne
rentabile de cîteva șute de mii 
de lei.

Dragi conducători ai acestor 
fabrici, atrăgindu-vă atenția 
pentru viitor asupra celor de 
mai sus, vă rugăm să nu vă 
spălați pe mîini precum cel din 
cartea de religie. Dacă luați 
măsuri pentru viitor, ne vom 
ruga pentru iertarea păcatelor 
din anul acesta.

Concepute ca organisme de coor
donare și . îndrumare, comisiile eco
nomice asigură activității organelor 
de partid județene, municipale și 
orășenești competență, operativi
tate, eficiență. Studiile și ana
lizele, constatările și soluțiile aces- . 
tor comisii sînt subordonate realiză
rii integrale a hotărîrilor și măsuri
lor elaborate de comitetele județene, 
municipale sau orășenești de partid. 
Membrii comisiilor economice ajută 
organizațiile de partid din întreprin
deri să găsească soluții optime, să 
depisteze în fază incipientă anumite 
neajunsuri în activitatea tehnică și 
economică, să descopere experiența 
pozitivă și s-o promoveze larg. Ce 
aspecte generează această relație și 
concret cum se realizează ea ?

— Ori de cîte ori se întreprinde 
un studiu, se examinează modul de 
realizare a unei hotărîri a comite
tului județean, a secretariatului, co
lectivele formate din specialiști ai 
comisiei economice se lărgesc, inclu- 
zînd în mod obligatoriu membri ai 
comitetelor de partid din unitățile 
care devin obiectul controlului, spe
cialiști din activul lor de partid — 
precizează tov. ing. loan Martonoși, 
secretar al Comitetului județean de 
partid Arad.

Am încercat să stabilim în ce mă
sură acest „ori de cîte ori" a devenit 
o regulă pentru activiștii comisiei 

.economice județene., Și astfel am 
aflat că, nu demult, biroul comitetu
lui județean de partid a examinat 
preocuparea organelor și organizații
lor de partid pentru ridicarea pro
ductivității muncii. Investigațiile fă
cute cu acest prilej de către activiș
tii comisiei economice aveau să dez
văluie aspecte pozitive, ca și fe
nomene anacronice. Unele erau însă 
atît de evidente că poate nici nu mai 
necesitau analize aparte, mai ales că 
organizațiile de partid le cunoșteau 
bine, dețineau amănunte în legătură 
cu izvoarele lor. Dar, așa cum am 
aflat, în unele unități analizele s-au 
făcut fără contribuția comitetelor de 
partid, în afara preocupărilor lor, a- 
cestea fiind ocolite.

— Colectivul care a venit și a ur
mărit în uzină activitatea desfășu
rată în acest domeniu a lucrat fără 
noi, ne-a relatat tovarășul Gheorghe 
Șoica, secretarul comitetului de 
partid de la Uzina de strunguri 
Arad.

— De existența unui asemenea co
lectiv comitetul de partid avea cu
noștință. răspunde în replică tova
rășul Gheorghe Simon, membru al 
comisiei economice. . . ,. ___

Ajunge oare ca comitetul de par- rea lucrărilor privind modernizarea 
tid să aibă doar „cunoștință de exis- pieței de desfacere din oraș?. O lu- 
tența unui colectiv", venit în uzină 
să ajute ? Pe cine să ajute și cum ? 
Remarca secretarului comitetului de 
partid rămîne, așadar, întemeiată. 
Evident, este necesar ca organizațiile 
de partid să știe de existenta unui 
colectiv venit din afară, dar aceasta 
nu este deloc suficient. Eforturile 
specialiștilor din comisiile economice 
care descind, fie și pentru o perioa
dă limitată de timp, într-o unitate 
sau alta, trebuie conjugate cu cele 
ale organizațiilor respective, cir
cumscrise preocupărilor lor. în exem
plul citat, documentarea ar fi cîști- 
gat în. profunzime și astfel s-ar fi 
evitat și un anume paralelism, dacă 
ne gîndim la simplul fapt că în e- 
sența lor constatările comisiei econo
mice erau aidoma celor la care a- 
junsese comitetul de partid din uzină 
cu cîtva timp în urmă.

— Nu le . putem reproșa membri
lor comisiei economice că nu se de
plasează la noi. Bine ar fi însă dacă 
nu s-ar limita doar să culeagă date 
— a observat Gheorghe Balașiu, se
cretarul organizației de bază, schim
bul B, a secției forjă de la Uzina 
de vagoane Arad.

în subtextul acestei sugestii se află 
adevărul că uneori membrii comisiei 
economice parcă ezită să se adreseze 
organizațiilor, să meargă la sursa 
problemelor, în ateliere, iar atunci 
cînd ajung acolo, prea puțin izbu
tesc să se desprindă de problema
tica stabilită și să se aplece și spre 
ceea ce preocupă în momentul acela 
în gradul cel mai înalt colectivul res
pectiv, organizația. Și mult prea des 
birourile organizațiilor de bază sînt 
abordate ca simple surse de infor
mare, sau în alte cazuri de confrun
tare, de verificare a unor aspecte cu
lese din situații statistice. Așa se 
face că, o dată „documentarea" fă-

cută, vizita se încheie. La una din 
secțiile Uzinei de vagoane, se
cretarul unei organizații de bază 
ne relata că în vreme ce în 
secție se examina folosirea fondu
lui de timp, a trecut un membru al 
comisiei economice a comitetului 
municipal de partid. Ajutorul lui în 
elaborarea unui plan de măsuri a- 
decvat ar fi evitat caracterul tehni
cist al unor prevederi, ar fi putut 
orienta biroul spre acțiuni concrete, 
specifice muncii de partid. Dar, se 
pare că acest ajutor nu fusese „pla
nificat". Așa că o dată cu comple
tarea rubricilor cuprinzînd utilâje în 
staționare, vizita s-a întrerupt subit, 
ca să continue în alte secții, în alte 
ateliere, urmărindu-se același scop.

— Simțim nevoia ca membrii co
misiei economice județene să ia le-

mitetelor județean, municipal și oră
șenești constituie jaloane ale activi
tății, ceea ce nu elimină însă posi
bilitatea și necesitatea chiar a adap
tării, completării acestora în așa fel 
încît să fie în tot timpul în concor
danță cu preocupările majore ale 
colectivului.

— „Există în anumite perioade, mai 
seamă înaintea unor șe- 

o „foame" de informări 
al cuvîntului,

(Urmare din pag. I)

viața de partid

gătura și cu noi, cei care desfășu
răm o activitate obștească în cadrul 
unui organism cu profil similar — a 
fost de părere I. Hălmăgeanu, con- 
tabil-șef la IPROFIL „Răsăritul" 
Pîncota, șeful comisiei economice a 
Comitetului orășenesc de partid Pîn
cota.

Este o cerință cît se poate de fi- 
. rească prin care se reclamă nu o 
legătură de complezență, ci una de o 

' asemenea natură care să permită o 
conlucrare directă, un schimb de pă
reri, o confruntare de idei asupra 
problemei cercetate. Altminteri se 
creează, așa cum ne-a declarat și in
terlocutorul nostru, un sentiment de 
inutilitate care nu stimulează pe ni
meni. „Ei vin, discută cu directorii, 
pleacă, noi nu știm nimic". Cerința 
este cu atît mai îndreptățită cu cît, 
pe de o parte, este vorba de o co
misie economică nouă, care își așter
ne activitatea pe un teren mai pu
țin „defrișat", iar pe de altă parte 
din cele 7 comisii orășenești din ju
dețul Arad cea a comitetului orășe
nesc Pîncota își desfășoară activita
tea pe teritoriul cu ponderea econo
mică cea mai ridicată.

Cu ce s-a ocupat de la constituire 
și pînă acum această comisie econo
mică ? Secretarul comitetului orășe
nesc de partid, tovarășul Mircea 
Groza, ne prezintă, ferm convins că 
a lucrat impecabil, studiul: „Evalua-

cu 
dințe, 
in sensul birocratic 
care ne imobilizează, ne reține în bi
rou, ne captează atenția spre date, 
date, tot felul de date și cifre — 
a declarat tov. G. Toduță, secretar al 
Comitetului municipal de partid 
Arad.

Am 
torului 
licitări 
uneori 
Deci, 1 
mare, în sensul unei cunoașteri pro
funde, cuprinzătoare, ci un dezvoltat 
apetit de date' statistice pentru care 
documentarea se face ad-hoc, 
cele mai multe ori telefonic.

Ce loc ocupă acțiunea de organiza
re științifică a producției și a muncii 
în activitatea comisiei economice a 
Comitetului municipal de partid A- 
rad, de pildă ?

— Din acest punct de vedere 
preocuparea comisiei este inconsec
ventă — a apreciat tovarășul Silviu 
Oprin. șeful sectorului de coordona
re și sinteză al comisiei economice 
a comitetului județean.

Descifrînd aprecierea, am aflat un 
demaraj hotărît, măsuri bine 
fundamentate, dar cu o „germinație" 
întîrziată. Comisia economică a so
cotit că acțiunea o dată declanșată, 
soluționările concrete urmează de la 
sine. Și în consecință, ea a abordat 
alte aspecte economice.

Fiind concepută ca un tot unitar, 
comisia economică trebuie să desfă
șoare o activitate coerentă, care să 
angajeze deopotrivă eforturile acti
viștilor salariați și ale celor nesala- 

. riați. Aceasta ar crea posibili
tatea ca membrii comisiilor e- 
conomice să cuprindă mai mul
te organizații de partid, să a- 
profundeze unele fenomene, să aju
te la găsirea unor soluții competen
te pentru diversele probleme im
plicate de ridicarea eficienței activi
tății economice. într-o atare situație 
și prezența lor în viața organizații
lor de partid s-ar solda cu un plus 
de consistență, de eficientă.

reținut sublinierea interlocu- 
i împotriva prea deselor so- 

pentru a elabora informări, 
două-trei pe aceeași temă, 

nu „o foame" pentru infor-

de

Adela DAVIDESCU

Punct de 
vedere

Sîntem informați că 
clinica orașului Slatina 
tă un specialist la cabinetul de 
oftalmologie. Mai sîntem infor
mați că pacienții se deplasează 
pentru consultații la Corabia, 
Caracal ori Pitești. Cititorul nos
tru Toma Stoica ne scrie că ai 
fi bine dacă prin rotație ar 
veni cîte un medio oculist și 
la policlinica din Slatina. Su
punem propunerea sosită foru
rilor competente și rugăm să ni 
se comunice și nouă care este 
punctul dumnealor de VEDE
RE.

la 
nu

poli- 
exis-

citor pe care atît școlile 
profesionale cît și unele 
colective din întreprinderi 
nu o privesc la justa ei 
valoare. Ignorarea acestui 
proces educativ are impli
cațiile observate mai sus : 
fluctuația, amînarea pe 
termen mai scurt său mai 
lung a profesionalizării e- 
fective, deci, o prelungire 
a fenomenului de adaptare, 
nedorită și dăunătoare pen
tru ritmul alert al dezvol
tării industriale.

Mai există însă și un alt 
aspect care iese total din 
sfera subiectivității.

— Apariția unui număr 
impresionant de fabrici în- 
tr-un oraș cu o populație 
relativ redusă și fără tra
diții industriale cum este 
Piteștiul a dus la un imens 
consum de mină de lucru — 
observă ing. Teofil Crăciun, 
director de concepție la 
Combinatul de industriali
zare a lemnului-Pitești. 
Rezervorul rural nu e ine
puizabil iar, pe de altă 
parte, e mai „comod" să 
angajezi muncitori 
gata", calificați în
parte. Și astfel întreprin
derile noi încearcă să „ra
coleze" muncitori de la în
treprinderi vechi, „vechi" 
de doi-trei ani ! Unele pre
vederi noi în legislația 
muncii au ridicat un baraj 
în fața unor atari practici, 
dar, pe ici pe colo, ele con
tinuă să se manifeste.

Fenomenul, cunoscut mai 
ales în lumea sportului, are 
niște explicații aproximativ 
similare: 1) necesitatea

, Rubrică redactată de
® Nicolae TUDOR 

Gheorghe POPESCU
cu sprijinul corespondenților 
județului

crare elaborată după toăte rigorile 
științei economice, impregnată de 
calcule de eficiență, dar mai ales de 
detalii tehnice (obiectivul nr. 1 : „Pla
toul pieței, care va avea în substra
tul de fundație bolovani, cilindrați 
cu strat de uzură", și alte amănunte 
de genul acesta). O asemenea funda- 

' mentare era necesară, dar ea nu in
tra în atribuțiile comisiei economice. 
Consumînd timp pentru a elabora 
fiecare detaliu, pentru a stabili va
loarea fiecărei lucrări, este firesc ca 
membrilor comisiei să le rămînă in
suficient timp pentru a urmări feno
menele economice noi, pentru a face 
ceea ce înseamnă literalmente coor
donarea întregii activități econo
mice din oraș. Intr-un asemenea 
context, acțiuni mari, care afectează 
situația economico-financiară a uni
tăților, scapă preocupărilor unor or
gane și organizații de partid.

— Uneori, membrii comisiei eco
nomice vin cu liste de probleme 
prestabilite care nu „încap" întot
deauna în preocupările noastre ar
zătoare — ne-a spus tovarășul Ale
xandru Lădău, secretarul comitetu
lui de partid de 
goane Arad.

Sînt situații 
membrii comisiei 
resc materializarea unor hotărîri ale 
secretariatului sau ale comitetelor 
județean sau municipal de partid. 
Dar aceasta nu trebuie, firește, să le 
îngusteze optica, să-i facă să vadă 
numai ceea ce au în carnet. Viața 
ridică zi de zi noi aspecte în dome
niul economic, pune noi probleme 
de care nu poți face abstracție. Ele 
se înscriu singure în agendă și se 
cer rezolvate cu promptitudine. O- 
rientarea tematică pe care comisii
le economice o primesc prin planu
rile aprobate de către birourile co-

unor individualități dis
tincte, cu o bună pregătire, 
care să contribuie din plin 
la demarajul noii întreprin
deri ; 2) lipsa unor aseme- 
menea oameni ridicați din 
„pepiniera" proprie, adică, 
din școlile profesionale și 
de specializare ale ramurii 
respective.

Cum se poate ieși din 
această dilemă ?

— Prin concordanta, în 
perspectivă, a planificării 
învățămîntului profesional 
în paralel 
industrială 
tovarășul 
directoi’ al 
țămînt din 
dustriei Construcțiilor 
Mașini. Am să dau 
exemplu. Prin eforturile 
susținute ale tuturor facto
rilor care au conlucrat la 
realizarea ei. Fabrica . de 
mașini-unelte și agregate- 
Bueurești a fost construită 
într-un termen foarte scurt. 
Din păcate, nu aceleași e- 
forturi au fost depuse pen
tru asigurarea numărului 
necesar de muncitori ca
lificați, specializați pentru 
utilajele și tehnologia mo
dernă a uzinei. Ca urmare 
s-a recurs la improvizații, 
la „împrumutul" de munci
tori din alte întreprinderi 
similare. Rezultatul n-a 
fost însă cel scontat: în 
primele luni muncitorii au 
întîmpinat dificultăți de a- 
daptare, au obținut cîști- 
guri mai mici și au cerut 
să se întoarcă la fostele lor 
întreprinderi provocînd o 
fluctuație destul de impor
tantă și afectînd, desigur, 
planurile de producție. Cu 
alte cuvinte, un succes pen-
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Ne aflam în perioada de virf a 
aprovizionării cu combustibil pen
tru .iarnă. Perioadă de activitate in
tensă, cînd depozitele de lemne și 
cărbuni sînt mult solicitate. Cum
decurge deservirea cetățenilor, ce 
probleme se pun, ce lipsuri dăinuie 
în acest sector de aprovizionare ? 
Iată întrebări la care am căutat să 
aflăm răspunsuri „pe concret", cu 
prilejul unei anchete întreprinse în 
județele Bacău și Neamț.

O primă constatare valabilă pen
tru ambele județe: depozitele au 
fost bine aprovizionate cu lemne și 
cărbuni încă din vară. Se face sim
țită o preocupare mai intensă a în
treprinderii interjudețene „Combus
tibilul", care a tras unele concluzii 
și din experiența anilor trecuți cînd, 
în plină iarnă, exista pericolul ca 
unii cetățeni, mai puțin grijulii, să 
rămînă 
noastre 
Bacău, 
Buhuși ....
tone de lemne de diferite esențe, 
500 tone de deșeuri, 4 200 tone de 
cărbuni brichete și 2 400 tone de 
lignit. Zilnic, de la întreprinderile 
forestiere sosesc în medie, cîte 100 
vagoane de combustibil solid ; sînt 
zile însă cînd acest număr este mai 
mare sau mult mai mic. Aceasta 
din cauza, faptului că organele fe
roviare nu asigură în mod ritmic 
numărul de vagoane stabilit con
form planului. De aici, greutăți fi
rești : la Roman, de exemplu, au 
fost zile cînd oamenii n-au găsit 
lemne în depozit, în timp ce în al
tele cantitățile sosite au depășit pla
nul de livrări și au blocat depozi
tul. Cît privește livrările de căr
buni, acestea decurg în general în 
condiții bune. Numai că lignitul 
furnizat de întreprinderea minieră 
din Oradea conține un procent de 
praf ce depășește limitele admise. 
Deși asemenea deficiențe au mai 
fost sesizate, totuși pînă acum mă
surile de remediere întîrzie.

Buna aprovizionare a depozitelor 
asigură o deservire promptă a ce-

fLără lemne. La data vizitei 
se găseau în depozitele din 

P. Neamț, Roman, Tg. Ocna, 
și Tg. . Neamț aproape 33 000

tațenilor. La cele două depozite din 
orașul Bacău, plata lemnelor se face 
în ordine, iar cumpărătorii le pri
mesc acasă în aceeași zi. Bine or
ganizată este munca și la depozitele 
din Bicaz, Tg. Neamț și Tg. Ocna, 
unde se manifestă preocupare pen
tru asigurarea unui serviciu organi
zat, operativ.

Nu lipsesc însă nici cazurile cînd 
cetățenii sînt nemulțumiți — pe 
bună dreptate — de modul tn care 
sînt serviți. La data vizitei noas
tre în depozitul de combustibil de 
la P. Neamț era liniște. O liniște 
oarecum nefirească, dar de înțeles : 
vremea fiind întunecoasă, puțini s-ău 
hazardat să înfrunte noroiul pînă la 
genunchi existent în depozit. Pe lîn
gă aceasta, nimeni, nici tovarășii de 
la direcția comercială, și nici cei 
din conducerea depozitului n-au sta
bilit legături sigure cu D.R.T.A. sau 
întreprinderea comunală, pentru a 
se asigura transportul la domiciliu 
al combustibilului cumpărat de ce
tățeni. Această treabă a fost pur 
și simplu lăsată pe seama cărăuși
lor particulari, tariful, piperat de 
altfel, stabilindu-se „la mica înțele
gere". Aceeași situație am întîlnit-o 
și la depozitele din Bacău, Buhuși 
și Roman. întreprinderea „Combus
tibilul" din Bacău dispune de 6 au
tocamioane, dar acestea sînt utili
zate numai pentru transporturile in
terne din depozite, cetățenii fiind 
lăsați tot la discreția cărăușilor 
particulari, care încasează preturi 
mari, nerespectîndu-se reglementă
rile stabilite de consiliul popular 
municipal.

Livrarea operativă a combustibi
lului către cetățeni depinde și de 
modul cum sînt folosite celelalte 
mijloace existente în dotare. De
pozitele din cele două județe dis- 

de 12 mașini de tăiat lemne, 
cetățenii duc acasă tot lobde, 
cele 5 mașini de la depozi- 
din Bacău, de exemplu, nutele 

funcționează nici una. La Buhuși, 
mașina nu mai funcționează de

Concurs pentru sistematizarea 
noii stațiuni maritime Midia

Uniunea arhitecților organizea
ză un concurs de idei pentru sis
tematizarea noii stațiuni maritime 
Midia. Prin concurs se urmărește 
găsirea unor noi rezolvări care să 
contribuie la realizarea unui as
pect cît mai variat al litoralului 
nostru. Pot participa la concurs 
arhitecți, precum și ingineri cu 
practică în domeniul sistematiză
rii. Documentația poate fi ridica-

do-tă de la sectorul de studii și 
cumentare al Uniunii arhitecților. 
Predarea proiectelor se 
27 decembrie a. c.

Pentru cele mai bune 
vor acorda următoarele 
se : premiul I — 25 000 
miul II — 15 000 lei; premiul III 
— 10 000 lei, precum și 3 men
țiuni a cîte 5 000 lei fiecare.

va face la

lucrări se 
recompen- 
lei; pre-

vreo 4 ani pentru că, așa cum a- 
firmă tov. Gheorghe Ângelescu, di
rectorul întreprinderii „Combustibi
lul", ar fi nerentabilă. Cetățenii însă 
sînt nevoiți să apeleze la diferiți 
proprietari de mașini din oraș, pen
tru a le face asemenea servicii. 
Probabil că acestea sînt rentabile. 
Cît va mai dura acest 
în funcționarea acestui 
sector 
spus.

Unii 
pozite 
de la 
sau capete „de 
catul acestora în căruțe se întîm- 
pihă însă mari greutăți. între
prinderea forestieră Roznov, de pil
dă, a trimis depozitului din Ro
man buturugi, pentru a căror ma
nevrare e nevoie de o macara. 
Dificultăți întîmpină cumpărătorii 
și la încărcarea cărbunilor. Nor
mele prevăd ca lignitul să fie livrat 
ciuruit, dar această prevedere nu 
se respectă și cetățenii sînt nevoiți 
să aleagă cărbunii cu mîinile.

Una din cauzele care îngreunează 
munca în depozite în aceste zile o 
constituie neridicarea lemnelor de 
foc de către unele întreprinderi și 
instituții. La Piatra Neamț, bună
oară, au fost citate întreprinderea 
„Metalo-chimica", cooperativa meș
teșugărească „înfrățirea", O.C.L. 
Produse industriale și alte unități 
aparținînd de consiliul popular ju
dețean, care neglijează pur și sim
plu să se aprovizioneze cu lemne. 
Din cauza unor astfel de restanțieri, 
întreprinderea „Combustibilul" a fost 
nevoită să închirieze de la consiliul 
popular al municipiului o parte din 
terenul destinat oborului de anima
le, ca să aibă unde stoca lemnele. 
Pentru a nu fi obligați să plătească 
penalizări, pentru a ieși din rîndul 
„răilor gospodari", aceștia trebuie să 
grăbească ridicarea lemnelor din de
pozite, cu atît mai mult cu cît între
prinderile în cauză dispun de mij
loace proprii de transport.

Din discuțiile purtate cu prilej: 
raidului efectuat rezultă că fondt, 
de marfa este asigurat pentru iar
na din acest an. Rămîne numai ca 
organele locale să asigure o îndru
mare și un control mai eficient 
asupra activității întreprinderii in
terjudețene de combustibil. în de
pozite cetățenii trebuie serviți cu 
atenție, cu operativitate, în mod ci
vilizat, luîndu-se, concomitent, mă
suri pentru o judicioasă organizare 
a transportului la domiciliu, pen
tru acordarea unui sprijin mai sub
stanțial, pe această linie, de către 
întreprinderile de transporturi oră
șenești. Stabilirea unor tarife de 
transport, controlarea respectării 
lor, utilizarea tuturor mijloacelor 
din depozite (bascule, motoare de 
tăiat lemne etc.), ca și alte măsuri 
pot contribui la deservirea mai ope
rativă a cumpărătorilor.

cetățeni 
deșeuri 

fabricile
solicită

de lemn provenite 
de . cherestea, crengi 
bușteni. La î—ăr-
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tru care au colaborat zeci 
de întreprinderi industriale 
șl comerciale, mii de con
structori și muncitori din 
transporturi etc. a fost 
compromis prin neglijarea 
unui „amănunt" : pregăti
rea unui număr relativ 
redus de muncitori adap
tați la specificul uzinei.

— Deci, o problemă de 
proiectare umană. Poate fi 
ea încadrată în contextul 
larg al planificării econo
mice și cum ?

la calculatoarele existente 
la București, Brașov și la 
Hunedoara. Bineînțeles că 
inițiativa noastră n-a fost 
dictată de „inspirație" ci de 
indicațiile și prevederile 
conținute în documentele 
de partid, în politica dez
voltării industriei socialiste. 
Dar caracterul anticipativ 
poate fi ilustrat și mai bine 
de evoluția unor cifre. Dacă 
în anul școlar 1959—60 au 
existat 18 000 de elevi în 
școlile profesionale ale mi-

răspunde sociologul V. 
Crasnaseschi, de la Insti
tutul pentru expertiza și 
recuperarea capacității de 
muncă. Dar, mai recent, 
întîmplător sau nu, socio
logia a sfîrșit prin a adopta 
un instrument de investi
gație, același cu al econo
mistului : matematica. Si 
astfel au fost împăcate 
aspecte care păreau mai 
demult ireconciliabile. în- 
trucît calculele economice 
au ajuns azi la o mare sub-

se pare a fi cel al învăță
mîntului. A reduce totul la 
învățămîntul profesional ar 
fi însă o gravă greșeală, 
pentru că tot mai multe 
profesii vor solicita, în- 
tr-un viitor apropiat, absol
virea liceului de cultură 
generală. îmbunătățirile a- 
duse recent învățămîntului 
liceal au în vedere și acest 
scop pentru că, privită în 
perspectiva largă a viitoru
lui, adaptarea la condițiile 
automatizării va constitui

Cine smt
— Această „proiectare u- 

mană" este de pe acum un 
fapt împlinit. Mai ales în 
ultimii ani, direcția noas- 

,tră a lucrat intens pentru 
„racordarea" planurilor de 
pregătire profesională la 
planurile de dezvoltare a 
industriei de ramură. O 
pondere din ce în ce mai 
mare o capătă caracterul 
anticipativ al acestei pla
nificări. Anticipația presu
pune și o doză de îndrăz
neală. Astfel. în 1963. deși 
nimeni nu ne-a cerut a- 
ceasta, noi am început pre
gătirea unui grup de elevi 
pentru o profesie nouă : 
întreținerea mașinilor elec
tronice de calcul. Astăzi 
primele promoții lucrează

nisterului, în acest an smt 
înscriși 66 000 elevi, iar în 
1975 vor fi, după calcu
lele estimative ale direc
ției noastre, aproximativ 
100 000.

Se poate vorbi, deci, de 
o integrare a umanului în 
sfera economicului. Formu
larea ridică o întrebare 
firească : poate fi încadrat 
omul în aceste calcule strict 
matematice, pot oglindi 
aceste cifre exacte multi
tudinea de reacții, de pre
ocupări, de aspirații ale 
omului în fata miilor de 
profesii existente azi în 
țara noastră ?

— Este vorba de o mai 
veche dispută între socio
logi și economiști — ne

tilitate, întrucît
seama de toate datele ecua
ției cum ar fi : ritm demo
grafic, zone geografice, 
nivel de trai etc., se poate 
prevedea, cu o anume a- 
proximație, modul cum 
aspirațiile individuale își 
vor găsi locul în aria largă 
a aspirațiilor generale. 
Ceea ce încurajează afir
marea și dezvoltarea per
sonalității este, în fond, 
oferta socială pusă în fata 
individului.

Bineînțeles că această 
planificare, oricît de suplă 
ar fi ea, nu se poate sub
stitui unor măsuri corn? 
plexe, unor eforturi com
plementare în domenii adia
cente, din care cel mai 
întins și mai important ni

proces îndelungat. Cu 
pregătirea începe mai 
timp, cu atît oamenii 
fi mai apți să devină 

niște „consumatori" 
inerți ai produselor civili
zației contemporane, ci par
ticipant! activi, creatori ai 
acestei civilizații. Chiar 
dacă unora le-ar părea o 
afirmație paradoxală, a- 
ceastă adaptare începe din 
primii ani ai vieții, din mo
mentul în care copiii des
coperă televizorul și se 
„joacă" cu telefonul. (Sim
țim nevoia să deschidem 
aici o paranteză. Am vizi
tat în această vară o expo
ziție originală: mașinării 
și aparate realizate de copii 
în cadrul unui concurs 
tehnic inițiat de revista

Gh. BALTA 
corespondentul „Scînteii

La cele 5 blocuri de locuințe 
ieftine, cu parter și două etaje, 
însumînd 108 apartamente, în
cepute numai cu 60 de zile în 
urmă în parcul Rahova din Ca
pitală se execută în prezent ul
timele lucrări de finisare.

Reducerea prețului de cost la 
aceste apartamente s-a obținut 
în mare măsură prin mecaniza
rea aproape în întregime a lu
crărilor de construcție și prin a- 
doptarea de către proiectanți a 
unor soluții tehnice de execuție 
simple și eficiente. Pe această 
bază s-a obținut o productivitate 
cu 25 la sută mai mare față de 
cea planificată.

Ținînd cont de experiența do- 
bîndită pe șantierul din parcul 
Rahova, constructorii au început 
în prezent lucrările și la alte 
5 000 de apartamente, cu un grad 
diferențiat de confort. Ele vor 
fi amplasate în cartierul Pan- 
telimon, precum și pe străzile 
Ziduri între vii, Turturele, Pra- 
șilei, Pieptănari și Călărași. Din 
totalul de peste 24 000 de apar
tamente prevăzute a fi date în 
folosință în Capitală în anul vii
tor, mai bine de 12 000 vor fi 
construcții ieftine cu gradul II, 
III și IV de confort.

(Agerpres)

„Cutezătorii". O savonieră 
devenise... carcasa 
aparat de radio 
zistori, un suc de 
— mediu de 
bilitate pentru 
voltajului ! în comparație 
cu cunoștințele și ingenio
zitatea creatoare a copii
lor, industria de jucării 
poartă pecetea unui ana
cronism de început de 
secol. Raportată la însem
natul său efect instructiv 
și educativ, privită în pers
pectiva formării unor per
sonalități efervescente, a 
unor spirite dinamice și 
cercetătoare, „problema" 
jucăriilor nu e deloc o 
chestiune minoră. Numai 
lipsa spațiului ne obligă să 
încheiem aici acest para
graf).

Ajunși la capătul inves
tigațiilor noastre ni se ri
dică în față o ultimă în
trebare : dacă procesul a- 
daptării la condițiile de 
muncă și de viață impuse 
de o societate industrială 
•modernă începe încă din 
copilărie, care este terme
nul său final ?

într-o discuție purtată 
mai de mult pe șantierul 
Combinatului siderurgic de 
la Galați, în clocotul unor 
importante „premiere" teh
nice, tovarășul Ion Cheșa, 
adjunct al ministrului in
dustriei metalurgice, a- 
firma :

— Etapa de pregătire a 
cadrelor este azi o proble- 
mă-cheie de care depinde 
în mare, măsură soarta 
unor obiective industriale 
însemnate, a economiei na
ționale în genere. Dar pro
cesul adaptării nu se în-

unui 
cu tran- 
portocale 
conducti- 
reglarea

o dată cu absolvirea 
școli, fie ea de 

specializare. A- 
în fața pupitrului 
comandă, muncito- 
acționează butoane

cheie, 
unei 
înaltă 
flat 
de 
rul 
și manete într-o atmosferă 
de liniște și calm. Imaginea 
este însă înșelătoare, pen
tru că încordarea psihică e 
cu mult mai mare, mai in
tensă în comparație cu 
activitatea sa într-o pro
ducție de tip clasic. 
Operatorul e obligat să 
urmărească și să cu
noască toate procesele pe 
care le înregistrează panoul 
sinoptic, să hotărască rapid 
comenzile cerute de pro
cesul tehnologic automat. 
Apar astfel dificultăți de 
adaptare, senzații de dis
confort psihic, oboseli pre
mature. Și, întrucît auto
matizarea nu cunoșate li
mite absolute, întrucît se 
trece treptat la etape su
perioare de modernizare a 
producției, acomodarea o- 
mului este un proces con
tinuu, un fenomen de elas
ticitate psiho-profesională 
fără precedent în indus
trie. Tocmai de aceea, avem 
intenția să înființăm o 
grupă de psihologi pe lîngă 
Combinatul siderurgic. 
Prin cercetarea aptitudini
lor, prin testarea calităților 
unor profesii-cheie și prin 
alte studii devenite absolut 
necesare, psihologii vor 
sprijini efectiv procesul de 
adaptare, vor contribui la 
optimizarea producției, 
ușurînd integrarea omului 
în contextul tehnicii tot 
mai înalte cu care este în- 
zestrată industria noastră

■ socialistă.
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De ce sînt

întreprinderile 
agricole 
de stat?

De curînd am citit, în cadrul pa
ginii economice a „Scînteii", artico
lul : „Din condei nu se asigură ren
tabilizarea fermei agricole", semnat 
de ing. Laurențiu Oșvat, care abor
dează cu competență și simț de răs
pundere o serie de aspecte din activi- 
vitatea întreprinderilor agricole de 
stat. Conținutul lui m-a îndemnat 
să expun și eu o serie de aspecte 
din ferma pe care o conduc.

Este vorba de o fermă din ca
drul întreprinderii agricole de 
stat Siliștea. Ea a luat naștere din 
fosta gospodărie de stat Romanu, ju
dețul Brăila, care deținea o suprafață 
totală de 2 044 ha din care 1 986 ha 
teren arabil, creștea anual 1 000 ca
pete tineret femei bovin de repro
ducție și avea și un atelier mecanic. 
Ea era deservită de 5 specialiști cu 
studii superioare. 9 contabili, 7 tehni
cieni și brigadieri, doi magazineri în 
afară, bineînțeles, de numeroși mun
citori permanenți și sezonieri. Acum, 
ferma condusă de mine are 
trei tehnicieni, un economist și un 
magaziner. Deci o fostă gospodărie de 
stat rămîne o singură fermă, cu 
minim de personal, dar cu sarcini de 
plan cu mult superioare anilor ante
riori. în fosta unitate am func- 

-ționat ca inginer-șef. De ani de 
zile unitatea este planificată cu 
pierderi. Ele provin îndeosebi 
din sectorul de creștere a ti
neretului bovin de , reproducție. Ca 
urmare a eforturilor depuse de colec
tivul fermei, în acest an, sarcinile 
de plan vor fi depășite la toate ca
pitolele. încît credem că pierderile 
vor fi complet lichidate. La sfîr
șitul lunii septembrie se prelimina 
470 000 lei venituri peste plan și peste 
400 000 lei economii fată de cele pre
văzute.

în ferme se muncește cu simț 
de răspundere și conștiinciozitate, 
dar activitatea personalului tehnico- 
administrativ al întreprinderii din 
care facem parte o consider nesatis
făcătoare. Lipsește răspunderea fată 
de sarcinile de plan, unii specialiști 
și funcționari socotind că-și justifică 
salariul prin simpla lor prezentă în 
timpul celor 8 ore de lucru. înainte 
de organizarea fermelor, deși în gos
podăriile de stat erau destui spe
cialiști cu studii superioare, parcă 
nu existau atîția șefi. La întreprinde
rea agricolă de stat Siliștea, din 
cei peste 37 salariati tehnico-adminis- 
trativi (afară de paznici, om de ser
viciu etc.), un număr de 18 persoane 
sînt șefi. Mă alătur părerii colegu
lui care a semnat articolul din 
„Scînteia" în ce privește funcțiile o- 
norifice care există în întreprinde
rile agricole de stat, a inutilității 
pentru ferme a celei mai mari părți a 
personalului tehnico-administrativ. 
Pe lîngă faptul că desfășoară o activi
tate intermediară, prin dispozițiile pe 
care le dau, de cele mai multe ori 
în necunoștință de cauză, mai mult 
ne dezorganizează. Voi relata numai 
cîteva aspecte.

Directorul întreprinderii, cînd vine 
prin fermă, foarte rar, o dată la 
2—3 luni, în mod obișnuit se plînge 
că este foarte ocupat cu șe
dințele și cu problemele curen
te care-i cer prezenta la se
diu. în ferma IX Romanu. pe care 
o conduc, o singură dată. în decurs de 
un an, directorul a mers în sectorul 
zootehnic. De cele mai multe ori dă 
dispoziții contrare activității din 
fermă, nu este în stare să-ți răspun
dă la o serie de probleme legate de 
activitatea productivă.

Șefii de fermă. în majoritate spe
cialiști cu studii superioare și prac
tică în producție, riscă să devină un 
fel de roboți, care trebuie să execu
te comenzile și rețetele date de 
la centrul I.A.S. Ne simțim jig
niți cînd ni se spune de la centru să 
administrăm atîtea îngrășăminte la 
hectar, atîtea semințe, să aplicăm o 
anumită lucrare care, de cele mai 
multe ori, este în contradicție cu si
tuația de pe teren. Noi producem 
sămînță, o condiționăm, trimitem 
probele la laborator. Totuși nu pu
tem stabili norma la hectar. în 
funcție de indicii de calitate, de
oarece nu-i cunoaștem. De ce 
nu-i cunoaștem ? Rezultatele de la 
laborator nu ne vin nouă, șefilor de 
fermă, ci sînt trimise la centru. Prin 
urmare, ne scutește de a mai pune 
mîna pe creion să facem o socoteală 
inginerească în legătură cu norma de 
semănat. Noi sîntem în stare să fa
cem acest lucru și nu avem nevoie 
de intermediari. La fel se întîmplă 
și cu îngrășămintele chimice.

în toamna anului 1967. într-o șe
dință de consiliu, am fost criticat 
de către tehnologul șef că am apli
cat o cantitate prea mare de îngră

șăminte chimice la hectar și am dat 
prea multă sămânță de grîu pe o su
prafață de 146 ha. în primăvară, 
din nou am fost criticat de către con
ducerea I.A.S. că, pe suprafața res
pectivă, nu lucrez cu sapa rotativă. De 
pe această suprafață am realizat 
cite 4 386 kg grîu la hectar, cea mai 
mare producție obținută în fermă și 
pe întreprindere. Am aplicat tot ce 
am crezut eu că este mai bine, 
am procedat contrar rețetelor primite 
și am satisfacția că am putut de
monstra inutilitatea lor.

Sînt multe funcții onorifice în în
treprinderile agricole de stat. Epizo- 
tologul șef din I.A.S. este omul cu 
timpul liber. Pleacă sîmbăta dimi
neața la București, mai vine marți 
dimineața și din cînd în cînd mai 
trece în inspecție pe la ferme. Din 
toate fermele care au sector zooteh
nic, numai două nu au medici vete
rinari, dar și acestea dispun de teh
nicieni veterinari. La mine în fermă, 
epizotologul vine odată pe lună la 
controlul gestației, îl face în fugă și 
nu lasă nici o situație. Nu pot face 
livrările de juninci către beneficiari 
la timp, deși este asigurată baza ma
terială corespunzătoare, din cauza 
lipsei de analize sanitar-veterinare. 
Pînă în prezent, ferma a pierdut 
foarte mulți bani, exact în sectorul 
taurin unde se vorbește de necesi
tatea de rentabilizare. Noi trebuie 
să livrăm junincile în luna 
5—6 de gestație. Din cauză că 
nu sînt și nu au fost făcute anali
zele la timp, am livrat junincile 
în luna 8—9 de gestație sau chiar 

i fătate (peste 250 capete). Furajele 
consumate în plus, salariile plătite, 
blocarea spațiilor de cazare a ani
malelor, fac să se înregistreze pier
deri nejustificate. Mi s-a interzis de 
a face vreo livrare sau afluire fără 
epizotologul șef, iar acesta nu-și face 
datoria. în prezent am 200 capete ju
ninci ce așteaptă de peste o lună să 
fie livrate. Dar neglijenta epizotolo- 
gului-șef se răsfrînge asupra fermei.

în sectorul economic al I.A.S. sînt 
evidente și alte anomalii. Personalul 
foarte numeros, unii salariati fiind 
plătiți din fondurile destinate mun
citorilor, nu este în stare să-ți 
dea nici o relație asupra situa
ției economice și financiare a ferme
lor. Pentru toate aceste așa-zise ser
vicii este prevăzut ca ferma IX 
Romanu să plătească suma de 385 000 
lei.

Despre sectorul de aprovizionare, 
desfacere și transporturi al întreprin
derii (A.D.T.) nu știu ce aș putea 
spune : oare a fost creat ca el să 
servească fermelor, sau fermele să-1 
servească pe el ? Pentru activitatea 
de aprovizionare și desfacere, ferma 
noastră este prevăzută să plătească 
anual acestui sector suma de 196 000 
lei. Pe trimestrul I. conducătorii a- 
cestui sector au pretins drept 
cotă de desfacere, pentru junincile 
livrate în afara I.A.S., suma de 
16 000 lei. fără măcar să le vadă. Sin
cer să fiu, cînd sînt pus în situația 
de a accepta decontarea, o fac cu 
multă mîhnire. pentru greutățile ce 
le întîmpină ferma din partea 
funcționarilor acestui sector. Aci e- 
xistă 6 salariați tehnico-administra- 
tivi, care nu așteaptă decît termina
rea orelor de program și salariul.

în acest an am pierdut foarte mulți 
bani din cauza sectorului A.D.T. 
Pentru fondul de schimb, urma să 
punem la dispoziție cantitatea de 820 
tone grîu bun de sămînță. Nu am pre
dat decît 587 tone, deși întreaga canti
tate a corespuns indicilor de calitate 
necesari. La baza Brăila, ca urmare 
a deficientelor de organizare ale 
sectorului A.D.T. la descărcare, griul 
de sămînță era trecut la consum. 
Este adevărat că se descărca mai 
ușor, dar s-a pierdut suma de 
49 770 lei. Ori de cîte ori expediam 
marfă la bază, delegatul sectorului 
A.D.T. nu era cu nimic cointeresat 
în rezultatele muncii fermei, și fă
cea cum îi venea mai ușor.

Consider că cei mai multi șefi de 
fermă au ambiție și sînt dornici 
să realizeze mai mult, mai bine, 
mai ieftin. Ce folos însă că ei 
sînt siliți să lucreze prin interme
diari. De aceea, socotesc absolut ne
cesară revizuirea schemelor de or
ganizare din I.A.S., înlăturarea func
țiilor onorifice, intermediare, a nu
mărului prea mare de „șefi". încît 
șeful de fermă să poată răspunde 
direct de producție, să devină un om 
creator să aibă satisfacția că tot ce 
face este numai în interesul produc
ției.

Ing. Ion ILINCA
șeful fermei IX Romanu. 
I.A.S. Siliștea, judejul Brâila
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reducere a manoperei și, în 
ultimă instanță, de dimi
nuare a cheltuielilor de 
producție. Industrializarea 
a transformat de fapt șan
tierul de construcții în- 
tr-unul de montaj. Totoda
tă, pe șantierul uzinei de 
autocamioane, constructorii 
au aplicat numeroase rațio
nalizări și inovații care, 
implicit, au determinat spo
rirea considerabilă a gra
dului de mecanizare a ope
rațiilor, creșterea produc
tivității muncii și economi
sirea forței de muncă. în 
acest sens, pîrghia pe care 
s-a apăsat, în continuare, 
a fost organizarea temeini
că a locului de muncă. A- 
vîndu-se în vedere capaci
tatea nominală a diverselor 
utilaje s-au luat măsuri 
pentru înlăturarea timpi
lor morți în procesul 
de producție. Riguroase 
măsuri au fost luate 
și pe liuia instaurării 
unei înalte discipline în 
muncă. Prin crearea unor 
condiții optime de muncă 
și de trai pe șantier, fluc
tuația forței de muncă s-a 
diminuat considerabil. Efi
cienta acestor măsuri o dă 
chiar și o singură cifră : 
față de multe alte șantiere, 
unde fondul de timp de lu
cru este folosit în propor
ție de 80—85 Ia sută, pe 
șantierul uzinei brașovene 
s-a ajuns pînă la aproape 
96 Ia sută, situație de invi
diat chiar și de către cele

mai bune întreprinderi in
dustriale.

Incontestabil, la impulsio
narea ritmului de lucru pe 
șantier a contribuit sub
stantial și buna colaborare 
pe care constructorul a 
mentinut-o cu beneficiarul 
și proiectantul. Eventualele 
modificări și îmbunătățiri 
de soluții ale proiectelor 
s-au făcut în termene 
scurte și cu maximum de 
solicitudine din partea tu
turor factorilor. îmbucu
rător este că în acțiunea 
colectivă de găsire a unor 
modalități de execuție cît 
mai rapidă s-au avut în 
vedere și aspectele creșterii 
economicității investiției. 
Prin schimbarea, la cere
rea constructorului, a solu
ției de execuție a bunche- 
relor de la turnătoria de 
fontă, de exemplu, s-au e- 
conomisit mai bine de 300 
tone de oțel-beton.

Modul exemplar în care 
se desfășoară lucrările pe 
șantierul uzinei de autoca
mioane din Brașov nu 
numai că nu lasă nici o în
doială asupra respectării 
termenului de intrare în 
funcțiune, pînă la sfîrșitul 
anului, a celor două capa
cități de producție, dar do
vedește încă o dată în plus 
că ritmul alert de execuție 
rezultă nemijlocit din or
ganizarea temeinică a mun
cii, din coordonarea rigu
roasă a eforturilor, prin- 
tr-o colaborare strînsă 
și permanentă a tuturor 
factorilor răspunzători de 
realizarea investițiilor.

FILATURA OLTENIȚA

Momentul critic a fost 
depășit. Producția se va 
realiza la termen

L 
în itinerarul anchetei am 

inclus și noua Filatură de. 
fire de la Oltenița. Și nu 
întîmplător ! Țineam să cu
noaștem cum a evoluat în 
ultimele luni ritmul de 
execuție pe.acest important 
șantier al industriei ușoare, 
unde, în primăvară, se sem
nalaseră serioase rămîneri 
în urmă, care puneau sub 
semnul incertitudinii intra
rea în funcțiune la terme
nul planificat — trimestrul 
IV a.c. — a primelor capa
cități de producție de aici. 
Zilele trecute, cînd am fost 
la Oltenița, înainte chiar 
de a ajunge în incinta noii 
unități, am putut remarca 
schimbările rapide care 
s-au produs pe șantier între 
timp. Pavilionul adminis
trativ se afla în faza de 
finisaj, iar alături de el. 
la o impunătoare hală mo
nobloc lucrările de con
strucții sînt pe terminate. 
Cel puțin la prima vedere 
am înclinat să credem că. 
în ultima perioadă, s-a lu
crat cu spor.

O părere autorizată am 
cules însă de la beneficiar :

— în luna decembrie a.c. 
va intra în funcțiune o 
primă secțiune a noii uni
tăți, filatura C — ne spune 
tov. Porfirie Ponta, ingine
rul șef al viitoarei între
prinderi. Inițial, a existat 
o întîrziere de peste două 
luni a lucrărilor de con
strucții care. în cea mai 
mare parte, a fost recupe
rată în ultima vreme, cînd 
ritmul execuției investiției 
a crescut progresiv de la 
5,6 la sută, în luna iunie, 
la 6.3 la sută, în iulie, ajun- 
gînd Ia 10.2 la sută din 
planul anual. în luna 
august. Acum lucrările se 
află într-un stadiu foarte 
avansat de montaj și. după 
socotelile noastre, credem 
că în luna octombrie vom 
putea începe rodajul me
canic la toate agregatele, 
urmînd ca din primele zile 
ale lui noiembrie să trecem 
la efectuarea probelor teh
nologice.

— Sîntem totuși infor
mați că lucrările la obiec
tivele conexe se află încă 
în urmă. Acest decalaj nu 
va anihila cîștigul de timp 
obținut la execuția lucrări
lor de bază ?

— Pînă acum cîteva zile 
în urmă (discuția a avut loc 
în 10 septembrie a.c.) eram 
și noi îngrijorați că nu 
vom dispune la timp de 
curentul electric și de a- 
gentul termic pentru încăl
zirea halei. Chiar azi a 
sosit de la uzina „Vulcan" 
din Capitală schimbătorul 
de căldură ce trebuie mon
tat la Fabrica de conserve 
de la Valea Roșie, unitate 
care ne furnizează aburul 
încălzit. De asemenea, mi
nisterul a dat asigurări 
certe că la sfîrșitul acestei 
luni vom primi și aparata- 
jul de joasă tensiune pen
tru posturile de transfor
mare.

Rezolvarea la vremea po
trivită a problemelor hotă- 
rîtoare ale investiției a dat 
posibilitatea beneficiarului 
să se ocupe temeinic și de 
aspectele care privesc etapa 
de după intrarea în func
țiune.

— între acestea esențială 
este asigurarea din timp 
cu cadre bine pregătite a 
viitoarelor locuri de muncă 
— ne-a spus ing. Constan
tin Pândele, directorul fi
laturii. Dispunem, de pe 
acum, de 190 de muncitori 
calificați care, momentan, 
lucrează fie în diverse în
treprinderi similare din 
tară, fie la executarea mon
tajului. Recent, alți 100 de 
muncitori au fost trimiși la 
cursuri de calificare de 
scurtă durată, la unitățile 
textile de la Arad și Lugoj.

în imediata vecinătate a 
beneficiarului se afla sediul 
constructorului. Din discu
ția avută cu ing. Ion Mer- 
cioiu, șeful șantierului, am 
reținut că hotărîtoare pen
tru redresarea activității 
șantierului s-a dovedit a fi 
mai buna folosire a utila
jelor de construcții și în
deosebi a macaralelor de 
marc tonaj, cît și lichida
rea unor neajunsuri ce per
sistau în aprovizionarea cu 
materiale.

Deși evoluția lucrărilor 
de investiții de la filatura 
din Oltenița a căpătat în 
ultimele luni o turnură net 
pozitivă, trebuie să spu
nem, totuși, că ritmul exe
cuției și îndeosebi al mon
tajului ar fi fost mult mai 
rapid, dacă utilajele erau 
în totalitate de bună cali
tate. La filiala Băncii de 
Investiții din Oltenița ni 
s-a relatat că agregatele 
furnizate de uzina „Uni
rea" din Cluj, pe lîngă fap
tul că sosesc pe șantier 
dezasortate. au un grad 
foarte redus de finisare, o- 
perația executîndu-se. de 
fapt, pe șantier, de către 
o echipă de muncitori a- 
nume deplasată aici de că
tre întreprinderea furni
zoare. întrucît defectele de 
execuție sînt numeroase, 
iar condițiile de lucru ale 
echipei venite de la Cluj 
sînt improprii pentru o in
tervenție de calitate, reme
dierea acestora se desfă
șoară destul de anevoios, 
necesitînd dese întreruperi 
ale procesului de montaj.

Este clar că înlăturarea 
acestor neajunsuri — în 
timp scurt și prin măsuri 
energice — va face mai 
rodnice strădaniile acestui 
harnic colectiv de construc
tori din cadrul Trustului 
1 București care, după un 
început puțin promițător, 
a găsit în acțiunea de orga
nizare temeinică a muncii 
o pîrghie eficientă pentru 
ridicarea ritmului de exe
cuție la limita normală, im
pusă de necesitățile termi
nării obiectivului de inves
tiții în termenul planificat.

----------------—.—-
UZINA DE PIESE DE SCHIMB PENTRU 
UTILAJE DE CONSTRUCȚII Șl MATERIALE 
DE CONSTRUCȚII - SUCEAVA 

Constructorul și benefi
ciarul fac pronosticuri 
ultraoptimiste, dar tem- 
poul de execuție devine 
tot mai lent

în compacta zonă indus
trială a Sucevei, alături de 
combinatul de hîrtie și ce
luloză, se ridică un nou 
obiectiv economic : Uzina 
de piese de schimb pentru 
utilaje de construcții și ma
teriale de construcții. După 
un an și ceva de la des
chiderea șantierului, adică 
spre sfîrșitul lunii decem
brie a.c., aici urmează să 
intre în funcțiune, parțial, 
prima capacitate care va 
da o producție totalizînd 
10 milioane lei.

— Stadiile fizice revă
zute cu circa două luni în 
urmă, de comun acord cu 
beneficiarul, ne dau garan
ția că vom putea pune în 
funcțiune o capacitate cel 
puțin dublă fată de cea 
planificată, ne spunea răs
picat ing. Ion Condruc, șe
ful lotului de construcții.

— Care sînt realizările 
valorice „la zi" ?

— în opt luni din acest 
an, împreună cu subantre- 
prizele. am executat 64,5

■ la sută din volumul lucrări
lor de construcții-montaj.

— Care este stadiul lu
crărilor din punct de ve
dere fizic ?

— ’Marea majoritate a 
lucrărilor se află în gra
fic. Rămasă în urmă este 
închiderea halelor, din 
cauza greutăților ce le a- 
vem, în procurarea panou
rilor de azbociment. Lipsa 
anumitor documentații a 
întîrziat și executarea ulti
melor fundații Ia turnăto
rie, lucrare care însă nu 
stînjenește punerea în 
funcțiune a uzinei. Mult 
întîrziate sînt lucrările de 
izolații. Potrivit calculelor 
noastre și aceste lucrări 
restante le vom termina 
pînă la venirea timpului

: friguros. Oricum, ounerea 
la termen în funcțiune a 
uzinei este asigurată.

De același optimism este 
stăpînit și beneficiarul, 
înainte de a ne furniza 
orice alte detalii, toți aceia 
cu care am discutat aici 
au ținut să ne spună că 
nu-și fac nici o problemă 
în legătură cu intrarea în 
funcțiune a uzinei.

— Ne gîndim cum să-l 
ajutăm pe constructor ca 
să termine lucrările pen
tru o capacitate de produc
ție cît mai mare posibil — 
a subliniat tov. Mihai 
Butnaru. diriginte de șan
tier.

în spiritul aceleiași idei, 
ing. loan Lukacs, directo
rul uzinei, a adăugat :

— Pe șantier se află un 
volum de utilaje care a- 
coperă de peste două ori 
capacitatea prevăzută să 
intre în funcțiune. Acum 
sîntem preocupați ca toate 
aceste utilaje să fie mon
tate și să producă pînă la 
sfîrșitul anului. Există 
condiții să realizăm ceea 
ce ne-am propus.

Mai mult chiar, directo
rul uzinei afirma că în 
următoarele luni, în afara 
utilajelor existente, ur
mează să sosească pe șan
tier altele, pentru care însă 
deocamdată nu se întrevăd 
posibilități de montaj. în 
vederea urgentării lucrări
lor de construcții-montaj 
ni s-a spus că beneficiarul 
acordă un substanțial aju
tor constructorilor, că a 
intervenit la diverși furni
zori pentru procurarea de 
urgență a unor cantități de 

. ciment, seîndură, profile. 
De asemenea, el se pre
ocupă să intre cît mai re
pede în posesia plăcilor de

azbociment pentru închide
rea halelor.

Totuși beneficiarul este 
nemulțumit de modul în 
care se desfășoară lucrările. 
Din relatarea sa am reținut 
că șantierul nu beneficiază 
de un ajutor suficient din 
partea întreprinderii 4 
Iași. Aprovizionarea cu 
materiale de construcție 
este total deficitară, din 
care cauză continuă să se 
irosească timpul de execu
ție. De asemenea, inexis
tentă este îndrumarea teh
nică și organizatorică din 
partea întreprinderii în 
subordinea căreia se află 
acest șantier. Subantrepre- 
norii lucrează la voia în- 
tîmplării. „Care țipă mai 
tare are cîștig de cauză" 
a conchis directorul u- 
zinei.

Rezerva ce l-a stăpînit 
pe beneficiar să discute 
mai pe larg despre nea
junsurile care stînjenesc 
bunul mers al lucrărilor — 
chipurile, pentru a nu 
„zdruncina"- colaborarea - cu L 
constructorul — ne-a în
demnat să investigăm și 
altă sursă de informații. 
Ne-am adresat conducerii 
Sucursalei județene Su
ceava a Băncii de Inves
tiții. Specialiștii de aici 
ne-au pus, pur și simplu, 
în fata unei veritabile sur
prize. După aprecierea lor, 
optimismul constructoru
lui și beneficiarului este 
total hazardat. „După cum 
se prezenta stadiul lucrări
lor la începutul lunii sep
tembrie a.c., avem mari în
doieli că uzina va fi aptă 
să intre în funcțiune la 
data preconizată. Cît pri
vește pronosticul celor doi 
factori care susțin de pe. 
acum intrarea în produc
ție în trimestrul IV a.c a 
unei capacități sporite, noi 
nu ni-1 însușim" a subli
niat tov. Mihai Oberschi, 
directorul sucursalei.

în sprijinul afirmației 
sale a adus o seamă de 
argumente, din care am re
ținut pe cele mai impor
tante : stadiile fizice ale 
principalelor lucrări de 
construcții sînt întîrziate 
cu 40—50 de zile față de 
necesitățile de montare a 
utilajelor. De exemplu, 
prin plan, fixarea ferme
lor la hala de prelucrări 
mecanice trebuia să fie 
terminată la 20 iunie a«c., 
iar la începutul luhii sep
tembrie nu erau montate 
decît 80 la sută dintre ele. 
Tot la acest obiect, mon
tarea chesoanelor urma să 
fie încheiată la 20 iulie. în 
primele zile ale acestei 
luni existau încă 400 
chesoane nefixate. După 
30 de zile de la data 
stabilită pentru terminarea 
montării grinzilor se mai 
aflau la sol circa 20 la sută 
dintre ele. Lucrările de 
Construcții Ia hala turnă
toriei sînt și ele în urmă 
fată de grafice cu cel pu
țin 40 de zile. La secția de 
tratament termic nu s-a re
zolvat încă integral proble
ma documentației tehnice. 
De asemenea, lipsește do
cumentația și pentru exe
cuția instalației de introdus 
aer proaspăt în turnătorie. 
Execuția lucrărilor este 
perturbată de deficien
tele care stăruie cronic în 
aprovizionarea șantierului 
cu materiale... Din situația 
întocmită de organul bancar 
rezultă că la sfîrșitul lunii 
august a.c. lipseau de pe 
șantier peste 130 de sorti
mente de materiale. între

care unele sînt de impor
tanță covîrșitoare pentru 
terminarea lucrărilor.

Mult se resimte și lipsa 
forței de muncă. Sînt nece
sari pe șantier îndeosebi 
zidari, dulgheri, hidroizo- 
latori și muncitori ne
calificați. Chiar și în a- 
ceste condiții precare, re
cent, conducerea șantieru
lui a retras o parte din 
forța de muncă existentă, 
orientînd-o spre alte obiec
tive. De unde în ultimele 3 
luni ritmul de lucru cres
cuse sistematic, de la o pe
rioadă la alta, acum s-a a- 
juns din nou la un moment 
de încetinire, situație care, 
poate compromite pu
nerea în funcțiune a u- 
zinei. De reținut este și 
faptul că deși numeroase 
utilaje au sosit pe șantier 
în avans fată de termenele 
contractuale. altele. de 
care depinde punerea în 
funcțiune, nu au fost încă 
achiziționate.

Considerăm că sînt în
dreptățite rezervele pe 
care le au specialiștii băn
cii cu privire Ia intrarea în 
funcțiune a noii uzine. 
Optimismul beneficiarului

și constructorului este de
clanșat nu atît de situația 
de fapt existentă, cît mai 
ales de socotelile ce și 
le-au făcut aceștia. Re
flectă aceste calcule reali
tatea, stadiul efectiv al lu
crărilor ? Oricît de ade
menitoare ar fi prevederile 
graficelor, ele nu schimbă 
în bine nici cu o centimă 
starea de fapt, dacă nu se 
vor lua măsuri energice, 
de factură tehnică și orga
nizatorică. care să învio
reze ritmul de execuție. 
Nici beneficiarul nu s-a 
achitat integral de una din 
sarcinile sale esențiale : a- 
sigurarea tuturor utilajelor 
tehnologice pentru montaj.

întrucît tripleta — bene
ficiar. constructor, proiec
tant — se află în coordo
narea aceluiași for. Minis
terul Industriei Construc
țiilor, este în putința și de 
datoria acestuia să inter
vină neîntîrziat, cît 
timpul încă nu-i trecut, 
pentru a rezolva de ur
gentă și acele probleme 
care perturbă încă și acum 
realizarea investiției la u- 
zina de piese de schimb 
din Suceava.

FABRICA DE CABLURI Șl MATERIALE
ELECTROIZOLANTE BUCUREȘTI

Cînd ședințele cu par
ticipări „de greutate" 
se dovedesc sterile

In urmă cu circa două 
luni am prezentat cititori
lor amplele lucrări de dez
voltare, aflate în curs de 
execuție la Fabrica de 
Cabluri și materiale elec- 
troizolante din ■ Capitală, 
importantă unitate a indus
triei electrotehnice. Ară
tam atunci că ritmul de 
execuție la multe dintre o- 
biectivele aflate în con
strucție este total nesatis
făcător, că sînt necesare 
măsuri de urgență, care să 
schimbe radical cursul lu
crurilor. întrucît pînă la 
scadența intrării în func
țiune a unora din aceste o- 
biective mai sînt cel mult 
3 luni, am revenit zilele 
trecute aici pentru a vedea 
cum a evoluat situația. în
deosebi, ne-am interesat de 
capacitățile pentru produse 
trefilate de cupru, elemen
te galvanice și conductori 
emailați — toate aceste ca
pacități urmînd să fie puse 
în funcțiune, conform pla
nului. în trimestrul IV a.c.

Fără vreo altă explicație 
în plus, cu regret trebuie 
să spunem că în evoluția 
ritmului de lucru pe șan
tierele de la F.C.M.E. nu 
s-a consemnat mult promi
sul reviriment. Aceeași 
stare de dezordine în exe
cuție caracterizează și azi 
activitatea constructorului. 
La sfîrșitul lunii august 
a. c. se realizase doar 33,6 
la sută din volumul anual 
de investiții și aproape 48 
la sută la lucrările de con
strucții montaj.

Care este acum stadiul 
execuției lucrărilor? La 
trefilatoria dc cupru sînt 
mult întîrziate (acele lu
crări fără de care intrarea 
în funcțiune nici nu poate 
fi pusă în discuție. Din lip
sa unor utilaje și a forței 
de muncă necalificată, de 
exemplu, execuția rețelei 
termotehnice trenează de 
mai multe luni de zile și 
nu are șanse să fie prea 
curînd încheiată : față de 
prevederile . graficelor de 
execuție, la sfîrșitul primei 
decade a lupii septembrie 
au rămas neexecutate aici 
200 ml canale termice. Tot 
pentru punerea în func
țiune a acestui obiectiv 
mai sînt de executat la sta
ția de conexiuni 40 ml ca
nale exterioare, 440 mp alei 
betonate și diverse finisaje, 
racordul de apă industrială. 
Și, ca un cor.olar la atîtea 
nereguli, se adaugă necon- 
tractarea pînă în prezent 
a unei instalații de decu
pare.

Pentru secția de elemen
te galvanice nici pînă la

jumătatea lunii septembrie 
nu se contractaseră două 
linii tehnologice.

Cît privește secția de 
conductori emailați, multe , 
lucrări de construcții sînt 
încă în curs de execuție, 
iar altele, deși trebuiau 
terminate de mult, abia au 
fost începute. E drept, cele 
mai multe dintre utilaje 
sînt aduse pe șantier, din 
care o parte s-au și mon
tat. însă, chiar la acest o- 
biectiv, beneficiarul mai 
are încă de făcut unele 
completări de utilaje.

în această situație, ce șan
se mai au aceste obiective 
pentru a intra în funcțiune 
la sfîrșitul anului? .„Este 
clar că secția, de elemente 
galvanice nu mai poate fi 
luată în calcul pentru acest 
an, ne-a răspuns ing. Va
lentin Petrescu, șeful ser
viciului investiții de la 
F.C.M.E. își va respecta 
pînă la urmă termenul de 
intrare în funcțiune doar 
secția conductori emailați. 
Cu multe improvizații s-ar 
putea să înceapă să produ
că în trimestrul IV și tre
filatoria de cupru".

Ne-am abătut și pe Ia 
constructor. Ing. Mihai 
Diaconcscu, șeful Iotului de 
șantiere, și-a pierdut și 
acea urmă de optimism pe 
care o mai avea în urmă 
cu cîteva luni, cînd ne pro
mitea că „în curînd o să ne 
redresăm totalmente". Re- 
ferindu-se la perspective, 
el a indicat noi Termene 
probabile pentru una sau 
alta din lucrări. Ne îndoim 
însă de realismul lor.

Lipsurile care s-au sem
nalat aici de-a lungul ulti
milor doi ani au creat un 
climat de muncă puțin mo
bilizator, atît pentru con
structor cît și pentru bene
ficiar. Aceleași deficiențe 
s-au vînturat lună de lună 
prin tot felul de analize și 
ședințe cu participări mai 
mult sau mai nutin „de 
greutate" dar mai nimic nu 
s-a schimbat de pe urma 
lor. O oarecare dezmorțire 
se făcuse simțită cu cîtva 
timp în urmă prin inter
venția ministerului pentru 
asigurarea șantierului cu 
forță de muncă. Dar. după 
cum s-a văzut, astăzi pro
blema critică nr. 1 este din 
nou lipsa forței de muncă. 
Este momentul ca tovarășii 
din conducere de la 
I.C.S.I.M., ca forul de re
sort din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Ma
șini să curme această sta
re dc lucruri.

Apropierea termenului scadent de intrare in func
țiune a înviorat simțitor ritmul de lucru pe majori
tatea șantierelor, ceea ce a permis în unele locuri să 
se reducă duratele de execuție sau, într-un alt nu
măr de cazuri, să se recupereze rămînerile în 
Este un succes de seamă al factorilor 
concură la edificarea acestor noi obiective și 
citați industriale. Insă, așa cum s-a desprins 
anchetă, alături de aceste succese coexistă 
șantiere cu o slabă organizare a muncii și o defec
tuoasă aprovizionare cu materiale și utilaje, ceea ce 
determină întîrzierea finalizării lucrărilor de con- 
strucții-montaj. Se impune 
ca titularii de investiții 
răspunzători să examineze 
răspundere situația fiecăruia

urmă, 
care 

capa- 
și din 
unele

de aceea de urgență 
și ceilalți factori 

serios, cu spirit de 
dintre aceste șantiere

stabilească măsuri eficiente pentru 
accelerarea în aceste luni a ritmului lucrărilor. 
Se cere îndeosebi o muncă stăruitoare pentru asi
gurarea condițiilor de montaj a tuturor utilajelor 
aflate pe șantiere, cît și pentru urgentarea livrării 
celor restante.

în lumina sarcinilor trasate de plenara C.C. a! 
P.C.R. din iunie a.c. este absolută nevoie ca mi
nisterele titulare de investiții și cele care au în 
subordine întreprinderile de construcții să exami
neze temeinic stadiul de execuție a fiecărui obiec
tiv, situația fiecărui șantier și, pe această bază, să 
se ia măsuri pentru a asigura intrarea în funcțiune 
Ia termen a tuturor capacităților prevăzute 
planul pe acest an.
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• Planeta maimuțelor : PATRIA — 8; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15. 
O Operațiunea San Gennaro : FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 19,30, FEROVIAR — 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15; 20,45, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
20,45, ARENELE LIBERTĂȚII — 19,30.
a Frumoasele vacanțe : REPUBLICA — 9,30; 11,45; 14; 
18,45; 21.

18,30;

16,30;
A

(seria
10,15;

® Marysia și Napoleon : SALA PALATULUI — 
de bilete 2570), LUCEAFĂRUL — 8,15; 10,30; 13; 
20,45, GRADINA DOINA — 19.
O Winnetou — seria a IlI-a: VICTORIA — 9; 
16,15; 18,30; 20,45, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, la grădină
0 Neînțelesul 
la grădină — 
20,30.
0 Roata vieții : SALA CINEMATECA — 9,45; 12; 14,15; 16,30, 
VOLGA — 8,30—13 în continuare ; 15,30; 18; 20,30.
0 Prințesa : CENTRAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
O Tudor (seriile I șl II) : LUMINA — 8,45—15,45 In conti
nuare ; 19,30.

O lume nebună, nebună, nebună : DOINA — 11,30; 16; 19,30.
Program pentru copii : DOINA — 9; 10.
Inimă de mamă : UNION — 15,30; 20,30, Ia 18 — desene ani

mate.
O O sută unu dalmațieni : TIMPURI NOI — 8—21 în conti
nuare.
e Fratele doctorului Homer : EXCELSIOR — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
o Piramida zeului Soare î ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
— 10; 15,30; 17.45; 20, VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.

19,30 
15,45;

ARHEOLOGIE
13,45;
20.30,
19.30.

11,15;
18,15

trecută și față de modul 
care o interpretăm, ceea 
implică atît adeziuni cît 
delimitări. Fxistă încă

Pompiliu MARCEA
lector universitar

'Așa cum se știe, studiul 
literaturii se face în pri
mul rînd la Universitate, 
cu toată maliția care se 
cheltuie, adeseori, în legă
tură cu spiritul universitar, 
numit cu superioritate „a- 
cademizant", 
„profesoral", 
etc. Nu de puține ori, 
unele publicații literare 
acreditează impresia că 
Universitate literatura 
studiază după metode, cri
terii și gusturi depășite, ur- 
mînd ca cercetarea cea mai 
adecvată, mai comprehen
sibilă și mai evoluată să 
se facă în alte părți, în 
presa literară, în cenacluri, 
la cafenea etc. Eroarea 
constă, mai întîl. în igno
rarea unui lucru elemen
tar și anume faptul că ad
versarii spiritului didactic 
au trecut ei înșiși prin 
școală și au învățat litera
tura după metodele care-i 
irită. Evident, generațiile 
evoluează și, cum bine se 
știe, un adevărat discipol 
este cel care reușește să-și 
depășească profesorul. Sim
pla evoluție a disciplinei 
(sînt^și cazuri cînd ea stag
nează sau chiar se degra
dează, dar acestea nu-s ca
racteristice) îi pune pe e- 
levi într-o postură avanta
joasă față de precursori. 
E de așteptat deci, chiar 
dacă nu e de dorit, ca '„cei 
care vin" să privească și 
pe mai departe cu arogan
tă pe cei ce i-au precedat.

Că spiritul universitar 
trebuie înțeles în accepția 
lui pozitivă o probează, 
din plin, faptul că cei mai 
autorizați comentatori de 
literatură au fost sau sînt 
și mari dascăli de literatu
ră : G. Ibrăileanu, Mihail 
Dragomirescu, Tudor Via
nu, G. Călinescu, Șerban 
Cioculescu ș.a. Există, de
sigur, 
n-au 
na, i 
sitar 
funcție de 
ținute și nu 
ma erorilor 
telor sale, 
adeseori, 
nia unei 
generis : ! 
tivitatea 
identificată 
mediocre sau cu erorile, cei 
care au ilustrat-o intră în 
categoria celor ce „depă
șesc" domeniul. De altfel, 
faptul că o parte a criticii 
actuale se consideră descin- 
zînd dintr-un universitar, 
G. Călinescu, vine să in
firme prejudecata la care 
ne refeream. Or, operele 
autorului Istoriei literatu
rii române de la origini 
pînă în prezent constituie 
hrana spirituală fundamen
tală a studentului în lite
ratură.

Prin natura preocupări
lor sale, universitarul e mai 
ales istoric literar, iar 
una din condițiile fun
damentale pentru exerci
tarea, în condiții superi
oare, a profesiei este in
formarea completă și exac
tă, cu alte cuvinte erudiția 
însăși. Improvizația și a-

„didactic",
„belferesc" 

în 
se 
în 
se

, universitari care 
înnobilat discipli- 

dar spiritul univer- 
trebuie definit în 

izbînzile ob- 
prin pris- 
sau limi- 

Se merge, 
ciudat, pe li- 

sofistici sui 
în timp ce ac- 

didactică este 
cu rezultatele

matorismul, substituirea
probității științifice prin 
„inspirația momentului"
sînt incompatibile cu pro
fesia de dascăl. Ca orice 
disciplină, istoria literară 
se întemeiază pe cuceririle 
predecesorilor. Un dascăl 
de istoria literaturii care 
nu stăpînește pe deplin 
contribuțiile înaintașilor 
iluștri (dar și ale celor mai 
modești) este de necon
ceput. El trebuie să aibă 
o imagine clară a ierarhiei 
valorilor din trecut, tre
buie să fie familiari
zat cu metodele și in
strumentele folosite de 
înaintași în stabilirea con
cluziilor la care aceștia 
s-au oprit. Opiniile prede
cesorilor iluștri, în special, 
se cer neapărat comunica
te studenților. A ignora 
contribuțiile fundamentale 
înseamnă a te lipsi de cele 
mai fertile sugestii, a în
gusta nepermis cîmpul in
vestigației și analizei. Stu
denții vor fi, implicit, invi
tați la comoditate și super
ficialitate. Un profesor 
care expune studenților 
numai propriul punct de 
vedere trebuie să fie foar
te orgolios, obsedat de 
sine, avînd conștiința că 
lecțiile sale marchează un 
moment decisiv al discipli
nei. Precauția și prudența 
sînt însă și aici recoman
dabile, cu atît mai mult cu 
cît informarea studenților 
și dirijarea gîndirii lor nu 
se află nici măcar într-o 
posibilă opoziție. Pe dată 
ce chiar în domeniul disci
plinelor tehnice, unde de 
regulă o ipoteză nouă nea
gă pe cele anterioare, isto
ria acestor discipline îi 
este necesară studentului 
pentru a-și forma un ori
zont și mai ales un mod 
de gîndire, problema devi
ne obligatorie în discipli
nele umanistice, unde 
punctul de vedere cel mai 
recent nu reprezintă auto
mat o mai mare doză de 
valabilitate. Aici, poate 
mai mult decît oriunde, a- 
devărul este constituit 
din suma adevărurilor 
relative și parțiale. Nu nu
mai astăzi, ci și în trecut, 
adevărul n-a fost monopo
lul sau apanajul unei sin
gure persoane. Ca să ne 
apropiem cît mai mult de 
adevărul cu privire la Emi
nescu, să zicem, se cere 
să stăpînim exegeza funda
mentală din care nu 
putem elimina pe Maiores- 
cu, Gherea, Mihail Drago- 
mirescu, G. Călinescu, Tu
dor Vianu, D. Popovici. In
formarea studenților impli
că. cu necesitate, o atitu
dine obiectivă. Propriile 
noastre preferințe nu pot 
deveni unica modalitate de 
înțelegere a fenomenului 
ce ne preocupă, studentul 
trebuie să aibă la dispoziție 
întreaga complexitate

diversitate a mijloacelor de 
investigare științifică.

Evident, stăpînirea exe
gezei literare nu implică, 
în nici un fel, obligativita
tea supunerii necondiționa
te la opiniile anterioare. 
Considerînd depășit stadiul 
în care criticii din trecut 
erau menționați numai pen
tru a fi negați, pe criterii 
de cele mai multe ori ri
dicol de inconsistente, ple
dăm pentru o atitudine con
temporană față de literatu- 
ra 
în 
ce 
și 
prejudecata că istoricul li
terar este condamnat la re
petarea concluziilor stabili
te înaintea sa. Pe temeiul că 
„timpul selectează valorile", 
unii profesori de literatură 
se situează în afara timpu
lui, crezîndu-se datori nu
mai să explice valorile date 
și consolîndu-se cu ideea că 
sînt dispensați total de ac
țiunea impunerii valorilor. 
Firește, în general, valorile 
au fost impuse, dar un autor 
sau o operă exercită înrîu- 
riri diferite asupra epoci
lor, fiecărei generații litera
tura i se relevă altfel, fie
care epocă își descoperă 
ceea ce Tudor Vianu numea 
„alianțele ideologice" și, 
desigur, adeziunile estetice. 
Teoria lovinesciană a „mu
tației valorilor", înțeleasă 
în spiritul si nu în litera 
ei, se dovedește a fi în 
bună măsură legitimă. Re
zultă atunci că profesorul 
de literatură nu poate ră- 
mîne numai la vechile ju
decăți, măcar din două mo
tive fundamentale și anu
me: literatura trecută apar
ține și prezentului iar cel 
care o predă este un om al 
timpului său.

Nu este vorba de a nega 
valori ale trecutului, așa 
cum înțeleg unii critici care 
par a avea o voluptate spe
cială în acest sens, E vorba, 
în primul rînd, de a căuta 
în operele trecutului acele 
semnificații și ecouri care 
răspund, în cel mai înalt 
grad, aspirațiilor prezente 
și gustului contemporan. 
Se cere și profesorilor o 
receptivitate contemporană, 
o sensibilitate proaspătă, 
simț al nuanțelor, originali
tate. Un profesor de litera
tură care comunică numai 
opiniile altora e tot așa 
de deficitar ca și cel care-și 
expune numai pe ale sale. 
G. Călinescu susținea, pe 
drept, că un adevărat isto
ric literar (și profesorii de 
universitate sînt, de regulă, 
istorici literari) trebuie să 
fie neapărat și critic literar. 
Simpla erudiție, lipsită de 
personalitate, frînează pro
gresul.

A repeta numai ceea ce 
au spus alții echivalează cu 
o infirmitate intelectuală. 
Adevăratul spirit universi
tar în comentarea literatu
rii a fost totdeauna și tre
buie să fie solidar cu toate 
valorile autentice ale trecu
tului și, în același timp, 
contemporan cu el însuși. 
Noi nu putem gîndi fără cei 
dinaintea noastră, dar cei 
dinaintea 
gîndit în locul nostru.

: CAPITOL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
19,30, FLAMURA — 9—16 In continuare ; 18,15;

• Domnișoarele din Rochefort: BUZEȘTI — 15,30: 18; 20.30.
• El Dorado : DACIA — 8,15; 15,45; 18,15; 20,40.
0 Trei copii „minune" : BUCEGI — 8—13,30 in continuare ; 
16; 18,15; 20,30.
0 Vicontele plătește polița : UNIREA — 15,30; 18, la grădină 
- 20.
o Infrîngerea iul Alexandru cel Mare : LIRA — 15,30; 18, la 
grădină — 20.
0 Tarzan, omul-maimuță : DRUMUL SĂRII 15; 17,30; 20, VI- 
TAN — 15,30; 18; 20,30, la grădină — 19,30.
O Premiere strict secrete : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
0 In orașul „S“ : COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.
o Surprizele dragostei : MELODIA — 8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45.
0 Vin cicliștii : FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9,30—15,30 
în continuare ; 18,15; 20,30, la grădină — 19,15.
O Balul de sîmbătă seara : MIORIȚA — 9,15; 11,30;
16; 18,15; 20,30.
O

13,45;

Hatarl : MOȘILOR — 15; 19, la grădină — 18,30.
Eu, eu, eu... șl ceilalți : POPULAR — 15,30; 18; 20,30.
Neamul Șoimăreștilor : MUNCA — 16; 19.
Prin Kurdistanul sălbatic : FLACĂRA — 15,30; 18;
Caut o nevastă : ARTA — 9,30; 11,18; 13; 14,45; 16,30; “ ’ - - “ 19,30.

20,30.
18,30;

o
o20.30. la grădină
• K.O. : RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.
• Șapte oameni de aur : GRADINA RAHOVA
• Ultima noapte a copilăriei : PROGRESUL — 15,30; 18;
20.30.
• Minunata Angelica: GRADINA PROGRESUL-PARC —
19.30.
O Inimă nebună... nebună de legat : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,30.
• Oscar : PACEA — 10; 15,45; 18; 20,15.
• Jenla, Jeniclka și Katlușa : CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,1*.
• Fredy, lovește tu întîl I : COSMOS — 15,30; 18; 20,15.

19,30.

Patrimoniul comun al civilizației 
europene, creat de-a lungul secolelor 
și mileniilor, constituie o incontesta
bilă realitate, aflată la temelia Eu
ropei de astăzi și a culturii sale. 
Evident, nu pot fi ignorate nume
roasele particularități ale unor țări 
sau ale altora, particularități izvo- 
rîte din condițiile propriei lor dez
voltări istorice. Privită însă de la 
înălțime, civilizația europeană apare 
ca un splendid peisaj, în care toate 
aceste particularități, uneori cu un 
trecut foarte îndepărtat, se între- 
grează deosebit de armonios.

Pentru a ajunge însă la o cunoaș
tere precisă a tuturor elementelor 
componente, cît și pentru a putea 
valorifica descoperirile legate de for
marea și evoluția acestei civilizații, 
trebuiau, înainte de toate, să fie 
puse față în față contribuțiile aduse 
la geneza ei de marile zone arheo
logice ale continentului nostru, fie
care la rîndul său, de-a lungul veacu
rilor, și într-o măsură diferită. Pri
lejul l-a oferit recentul colocviu de 
la Mamaia, întrunit din inițiativa Co
misiei naționale române pentru 
UNESCO. Adunarea generală 
UNESCO a aprobat, de altfel, orga
nizarea, sub auspiciile sale, a acestui 
colocviu în România, de către Aso
ciația internațională de studii sud- 
est europene și Academia noastră.

Pentru prima dată, arheologii din 
țările europene au părăsit calea tra

Acad. Em. CONDURACHI

dițională a judecării elementelor o- 
ferite de cercetări numai din punctul 
de vedere al perioadei sau al regiunii 
istorice cărora își dedicaseră activi
tatea. Marele succes al Colocviului 
l-a constituit faptul că arheologii care 
cunoșteau realitățile specifice unor 
perioade și zone, le-au putut com
para cu altele. încercînd verificarea 
și valorificarea de ansamblu a ele
mentelor care, cu trecerea timpului, 
deveniseră un bun comun al întregii 
noastre civilizații. Astfel, profesorii 
Demargne (Paris), Pallottino (Roma), 
Perkins (Londra) au prezentat suc
cesiv contribuția civilizației elene, a 
Italiei preistorice, a Italiei de la în
ceputul evului mediu, profesorul Mi- 
chalowski (Varșovia) și-a expus ideile 
cu privire la originea civilizației me
diteraneene, în timp ce profesorii 
Hensel (Varșovia), Holmqwist (Stock
holm) și Mihailov (Sofia) — con
tribuțiile respective ale civilizațiilor 
veche slavă, scandinavă și balcano- 
dunăreană. Prof. M. Garașnin (Bel
grad) a prezentat civilizația sud-es- 
tului Europei, iar prof. Paul Marie 
Duval (Paris) a tratat problemele și 
aportul moștenirii celtice. In același 
cadru, au fost puse în lumină contri-

PROGRAMUL I
10,00 - Consultații Ia fizică (clasa a VIII-a). Tema : Energia curentului 

electric. Punerea în funcțiune a unul electromotor. Prezintă prof. C. Șerbănescu.
10,30 — Consultații la geografie. Tema : Conlucrarea factorilor mediului 

natural la modelarea suprafeței terestre. Prezintă profesor emerit Mărculescu Constantin.
— Curs de limba germană (reluarea lecției de miercuri).
- Telecronica economică. Tema : „Cum se pot reduce cheltuielile materiale de producție".
- închiderea emisiunii de dimineață.
— Studioul pionierilor
- T.V pentru specialiști Ciclul „Medicină". Infarctul miocardic. Prezintă prof. dr. Gh. Bădărău.
— Curs de limba rusă.
— Tinerețea noastră — emisiune de versuri.

12,00
17,30
18,00

PROGRAMUL II

noastră
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(Urmare din pag. I)

de 
de 
de 
de 
în

pentru products de carne sau 
lapte, a păsărilor pentru produc- 
de carne și ouă, a suinelor pen-

18.30
19,00 . _____ ________ ____ __
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic ; Publicitate.
20,00 — Film serial : Lagardere (IV).
20.50 — Emisiune de știință : Centenarul „Emil Racoviță".
21,25 — Muzică ușoară pe peliculă cu : Brenda Lee, Mina, Peter Week, 

Billy Dan, Sammy Davis, Ana Prucnal, Vico Torrianl, Yves 
Montand, Gilbert Băcaud.

21.45 — Teleglob — emisiune de călătorii geografice : Brasilia. Film realizat
de Eugen Pop și Ovidiu Drugă.

22,00 — Ecran literar — revistă T.V. Amintiri despre Ion Barbu. Evocări 
de acad. Gheorghe Vrânceanu șl acad. Alexandru Rosettl. Acasă 
la Ion Barbu — film realizat de Studioul de televiziune. Ex-libris. 
Poșta emisiunii.

22.30 — Mari lnterprețl : soprana Roberta Peters (S.U.A.).
22.45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii programului I.

e Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Studio) : O femele 
cu bani — 19,30.

Teatrul Mic : Baltagul — 20.•
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) 4 Șoricelul 
și păpușa — 17, (sala din str. Academiei) : A fugit un tren — 
17.
o Teatrul „C. Tănase" (sala Savoyj i Comici vestiți al revistei : 
N. Stroe — 19,30.

20,00 — Concert simfonie : In program : „Passacaglla" de Haendel ; Simfo
nia în la major de Mozart; Suită lirică Hollberg de Grieg. In
terpretează orchestra de cameră a Radloteleviziunll. Conducerea 
artistică Radu Zvorișteanu.

20,55 — Teleimprimator.
21,00 — Comedie cu Mickey Rooney.
21,30 — „O samă de cuvinte". Mlhai Eminescu — poezie și dragoste. Pre

zintă Zoe Dumitreseu-Bușulenga. „Ochi de piatră ce scintele" — 
scenariu de Ana Blandiana.

22,00 — Document : Perlele.
22,20 — Armonii de madrigal — emisiune muzical-coregrafică.
22,45 — închiderea emisiunii programului II.

poate discuta despre etică, 
momentul în care viața unui ac
tor se transformă în funcție de 
profesiunea sa, cînd el nu poate 
supraviețui decît jucînd.

Etica profesională, în amănun
tele ei, este relativă, căci fieca
re descoperă soluții personale, dar 
în punctele esențiale ea conține 
principii perene. Nu se poate sta
bili riguros dacă actorul trebuie 
să studieze acasă sau nu, dacă 
să facă exerciții zilnic sau nu
mai cînd simte nevoia, dar se 
poate preciza exact obligația in
terpretului de a răspunde mereu, 
cu aceeași calitate, fiecărui rol. 
Pentru aceasta munca înseamnă 
condiția primordială, o muncă 
permanentă, fără repaus. Pasiunea 
ce se probează prin muncă e con
diția obligatorie a profesiei noas
tre. In afară de pasiune nu ne 
susține nimic

Un spectacol rezultă dintr-o ac
tivitate colectivă, de aceea rela
țiile interne în profesiunea noas
tră capătă o asemenea importan
tă. Sînt relații între actori și 
teatru, între actori și regizori și, 
în sfîrșit, relațiile dintre actori. 
Tot așa cum sînt obligat față de 
instituția pe care o servesc, ea 
este obligată față de mine. în 
primul rînd, un teatru bun își 
cultivă din plin toate resursele 
actoricești și nu lasă deoparte re
zerve neutilizate. în știința între
buințării variate și adecvate a 

unui colectiv se gă-membrilor ..
sește unul din secretele sănătății 
instituției.
actorilor, 
prin satisfacerea 
fiilor necesare 
lizări scenice. Claritatea rapor
turilor dintre actor și teatru asi
gură un climat propice de crea
ție.

în ceea ce privește relația din
tre actor și regizor, dună părerea 
mea, nu poate fi fructuoasă decît prin 
realizarea unei atmosfere de în
credere și stimă reciprocă. Dato
ria regizorului este de a obține u- 
nitatea întregului. în timp ce ac
torul creează cu mijloacele sale 
o parte din această unitate. Nu 
aș mai înțelege motivul apariției 
mele pe scenă în clina în care as 
deveni doar simplu instrument de

Ceea ce li se cere 
ei nu pot da decît 

tuturor condi- 
unei depline rea- 
Claritatea

comunicare a gindirn regizorale. 
Actul teatral viabil nu rezultă de
cît dintr-o colaborare care per
mite fiecărei personalități să se 
manifeste. Am lucrat cu diferiți 
regizori, dar cei cu care m-am 
înțeles cel mai bine. Lucian Pin- 
tilie, Radu Penciulescu, au fost 
aceia care au transformat munca 
noastră într-o inițiativă comună, 
fără ierarhizări și pretinse auto
rități despotice acordate unei sin
gure părți.

Un al treilea gen de relații, la fel 
de important și stimulativ, e acela 
din interiorul colectivului. Nu se 
poate crea autentic, nu se poate nă- 
zui spre o artă de mare vibrație 
umană și socială, decît în- 
tr-un climat sincer, în care fiecare 
inițiativă, plină de probitate, e des
tinată realizării comune a spectaco
lului. Sănătatea morală a unui co
lectiv e pentru toți un stimulent. Ea 
întărește temperatura pasiunii, ea 
menține plăcerea de a fi în teatru.

Teatrul nu se concepe în afara 
eticii. Moralitatea actorului e de
monstrată însă nu de calitatea jo
cului, ci și de calitatea lucrărilor 
interpretate. Fiecare din noi trebuie 
să susținem repertoriul de mare 
valoare, de profund suflu umanist, 
un repertoriu care să permită atît 
actorului cît și publicului să intre 
în contact cu cele mai alese și de- 
săvîrșite exemplare ale geniului u- 
man. Asemenea repertoriu e cel 
care permite o educație adevărată, 
în spiritul vremii noastre, a tuturor 
spectatorilor și, de asemenea, e cel 
care contribuie la realizarea unor 
reușite artistice. Pentru nimeni nu 
mai e un secret că valoarea unui rol 
e prima șansă a unei izbînzi artis
tice. Actorul serios se luptă pentru 
a descoperi și impune acele perso
naje care comunică adevăruri pro
funde, personaje care luptă pentru 
a-și apăra integritatea lor, ca și pe 
aceea a celor ce-i înconjoară, perso
naje care oferă soluții constructi
ve, personaje reprezentative pentru 
eforturile spre mai bine ale ome
nirii, întruchipînd ideile mari ale 
vremii noastre.

Teatrul, spunea Shakespeare, e o 
oglindă a vremii. Și de aceea cred 
că o primă și permanentă obligație 
a actorului este de a se strădui să 
aparțină mereu țării sale, să fie 
un cetățean care transmite glasul 
poporului, care întruchipează men
talitatea noastră contemporană.

începutul acestui an universitar m 
Institutele agronomice din București, 
Iași, Cluj și Timișoara coincide cu 
deschiderea noilor facultăți de zoo
tehnie. Remarcabil în sine, eveni
mentul este o consecință firească a
prevederilor stabilite de Directivele 
C.C. al P.C.R. cu privire la dezvol
tarea invățămîntului precum și de 
Legea invățămîntului, avînd drept 
principal suport ideea asigurării unor 
buni specialiști în toate ramurile 
economiei socialiste — în conformi
tate cu sarcinile trasate de Congre
sul al IX-lea al partidului.

De la bun început trebuie subli
niat faptul că menirea acestor facul
tăți este aceea a formării unor cres
cători de animale cu o înaltă cali
ficare, capabili să se specializeze ul
terior în diferitele domenii specifice 
acestei activități după încheierea stu
diilor universitare. înființarea fa
cultăților de zootehnie apare cu atît 
mai necesară cu cît încercarea de a 
cumula în profilul medicului veteri
nar atît preocupări de creșterea ani
malelor cît și de apărare a sănătății 
lor s-a dovedit neindicată din cauza 
complexității deosebite atît a uneia 
cît și a celeilalte. Cu toată strădania 
depusă, absolvenții acestor facultăți 
nu au putut și nu pot stăpîni totali
tatea cunoștințelor particulare fie
căreia dintre aceste preocupări. Toa
te aceste considerente au făcut ca, 
pentru deschiderea anului de învă- 
țămînt în aceste facultăți să se ia 
de la început unele măsuri prelimi
nare care să creeze cele mai bune 
condiții procesului instructiv-educa- 
tiv, necesare pregătirii unor specia
liști de nădejde. întocmirea planului 
de învățămînt s-a făcut cu colabora
rea largă între principalii beneficiari 
ai absolvenților acestor facultăți, cu 
participarea reprezentanților Consi
liului Superior al Agriculturii, De
partamentului întreprinderilor agri
cole de stat, Uniunii naționale a coo
perativelor agricole de producție, 
precum și oamenilor de știință și 
cadrelor didactice, avîndu-se în ve
dere ca prevederile sale să corespun
dă în bună măsură necesităților ac
tuale și de apropiată perspectivă. A- 
preciez, de altfel, că planul de în- 
vățămînt răspunde unei bune pre
gătiri a specialiștilor 
nificarea. organizarea, 
și conducerea directă 
lor de producție cu 
tehnic, ca și 
fice teritoriale.
văzut și posibilitatea ca o parte din
tre studenți să se profileze în do
menii mai restrînse ale creșterii ani
malelor, după necesitățile reale ale 
producției, cum sînt : creșterea în 
complexe de tip industrial a taurine-

ția . .
tru producția de carne, în tehnologia 
furajelor combinate, precum și pen
tru ameliorarea animalelor, după 
criterii și cu un conținut adecvat ce
lor mai noi rezultate ale cercetării 
științifice și de aplicare a tehnolo
giilor moderne. O astfel de structură 
a planului se înscrie pe linia indi-

producție, astfel încit să 
un proces 

corespunzător 
locurilor de 

absolvenți.
programe

ticn in 
asigure 
cativ 
reale 
viitorilor 
acestor programe trebuie să 
ducă o acțiune susținută pentru 
dactarea de manuale, cursuri și 
iete de lucrări practice de către 
mai competenți specialiști. Cred 
trebuie să se acorde de la bun

instructiv-edu- 
necesităților 

muncă ale 
Pe baza 

se 
re- 
ca- 
cei 
că 

î£-
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Debutul unei

Prof. Emil NEGRUȚIU
rectorul Institutului agronomic „Dr. Petru Groza"-Cluj

P.C.R. 
și mo- 
Direc- 
absol- 

ci,

pentru pla- 
îndrumarea 
a unități- 

profil zoo- 
a activității speci- 
în plan s-a pre-

cată de Directivele C.C. al 
cu privire la dezvoltarea 
dernizarea Invățămîntului. 
țiile de perfecționare a 
venților nu sînt limitate, 
dimpotrivă, atunci crnd unitățile de 
cercetare sau producție vor solicita 
specialiști în domenii restrînse, aceș
tia vor putea fi pregătiți în timpul 
școlarizării sau prin cursuri post
universitare. Elasticitatea ce caracte
rizează acest prim-plan de învăță- 
mînt permite adaptarea la diversi
tatea cerințelor producției și în ace
lași timp promovarea aptitudinilor 
studenților.

Totodată, au fost întocmite și se 
verifică cu multă atenție conținutul 
programelor de curs și lucrărilor 
practice, precum și conținutul prac-

ceput o deosebită atenție volumului 
de cunoștințe ce se pretind studen
ților, respectînd principiul „nu multe 
cunoștințe în sine, ci mult din ceea 
ce trebuie", corelînd și adaptînd cu 
mult discernămînt conținutul disci
plinelor de cultură generală la spe
cificul pregătirii de profil.

învățămîntul zootehnic pretinde 
existența unor biobaze pentru lucrări 
practice curente cu studenții în 
timpul desfășurării cursurilor teore
tice, de nivel corespunzător tehnolo
giilor moderne, precum și dotarea 
corespunzătoare a laboratoarelor, atît 
prin resurse proprii cît și prin spri
jinul nemijlocit al Ministerului în- 
vățămîntului și Consiliului Superior 
al Agriculturii. O preocupare de sea
mă care interesează deopotrivă șl

unitățile beneficiare este aceea 
a garanta o instruire practică 
cea mai bună calitate în unitățile 
cercetare, a celor de producție 
tip gospodăresc și industrial, atît
timpul școlarizării teoretice cît mai 
ales în perioadele de practică. A- 
ceste deziderate pot fi realizate mult 
mai complex în specialitatea zooteh
nică decît în celelalte specialități a- 
gronomice, întrucît procesul de pro
ducție în creșterea animalelor are un 
caracter continuu, iar procesul in- 
structiv-educativ poate îmbrăca for
me active deosebit de eficiente.

Nu trebuie scăpat din vedere că 
unul dintre factorii cu importanță 
capitală în instruirea și educația stu
denților îl reprezintă nivelul de pre
gătire, competență, pasiunea și dărui
rea cadrelor didactice. Pentru a răs
punde acestui deziderat, corespunză
tor noului profil, fiecare cadru di
dactic este dator să se perfecțio
neze, să depună eforturi individuale 
deosebite pentru a răspunde acestei 
obligații. Acum, la început de drum, 
e necesar să se deschidă larg poarta 
consultărilor între cadrele didactice, 
intra și interdisciplinare, a posibili
tăților de perfecționare și speciali
zare, precum și încurajarea mai efi
cientă a cercetărilor în domeniul zoo
tehniei. Consider că trebuie inițiate, 
încă în cursul acestui an universitar, 
întîlniri ale cadrelor didactice cu 
specialiștii care au funcții de răspun
dere în aparatul de stat, pentru a- 
bordarea unor probleme de politică 
agrară, de organizarea sectorului 
zootehnic la nivel republican, zonal 
și unităților de producție și cerce
tare. Cred că este necesar să se pro
grameze întîlniri ale cadrelor didac
tice și ale specialiștilor din cercetare 
.șl producție care au făcut speciali
zări peste hotare, atît cu cadre di
dactice cît și cu studenți, pentru a le 
împărtăși tot ce poate fi util în pre
gătirea și perfecționarea lor. Va fi 
deosebit de utilă informarea cît mai 
concretă a cadrelor didactice asupra 
nivelului creșterii animalelor în di
feritele sale verigi, prin vizitarea și 
studierea la fața locului a celor mai 
reprezentative unități de cercetare și 
producție. Experiența noastră a scos 
în evidentă faptul că astfel de ac
țiuni au deosebit rol în documenta
rea și formarea cadrelor didactice.

împletind în mod armonios toți 
factorii care pot contribui la pregă
tirea noilor specialiști pentru agri
cultură, muncind cu hotărîrea fer
mă de a forma oameni ce se dăru
iesc profesiei, sînt convins că aportul 
lor la promovarea si sporirea pon
derii creșterii animalelor va fi sim
țit din plin, pe ansamblul economiei 
noastre naționale.

buțiile perioadei metalelor (prof. I. 
Nestor—București), ale civilizației ro
mane (prof. Picard—Paris și Schon- 
berger—Frankfurt), ale civilizației 
pontice (Em. Condurachi — Bucu
rești) și ale celei daco-romane (acad. 
C. Daicoviciu — Cluj). Un important 
capitol l-a constituit dezbaterea pro
blemelor legate de trecerea de la 
ultimele faze ale civilizației antice 
la începuturile îndepărtate ale feu
dalismului, dezbatere determinată de 
raportul academicianului R. Bianchi 
Bandinelli (Roma), care a tratat pro
blema vastă și de excepțional in
teres a tranziției 
ția romană la aceea a evului mediu.

Tabloul pe care l-au oferit comu
nicările și rapoartele prezentate de 
acești străluciți protagoniști ai dis
ciplinei noastre a fost completat prin 
observații și constatări care au con
tribuit la precizarea genezei și a 
conținutului civilizației europene. 
Două au fost îndeosebi problemele 
aflate în dezbatere ; 1) felul în care 
au acționat reciproc populațiile eu
ropene și contribuția, directă sau 
indirectă, a elementelor provenind 
din bazinul oriental al Mediteranei 
la constituirea celei mai vechi civili
zații europene ; 2) felul în care s-a 
extins, în perioada antichității cla
sice, aspectul mediteranean propriu- 
zis asupra întregii Europe, așa-zise 
barbare.

Prima dintre aceste probleme este 
cu atît mai importantă, cu cît arheo
logii trebuiau să dea răspuns la c 
întrebare dintre cele mai tulbură; 
toare: De ce Europa, intrată mai 
tîrziu decît Orientul Apropiat pe fă
gașul dezvoltării civilizației univer
sale, nu numai că a ajuns din urmă 
populațiile civilizate din această par
te a lumii, dar a și reușit, după o 
perioadă relativ scurtă, să le depă
șească în bogăție și în capacitatea de 
expansiune ? Răspunsul poate fi gă
sit, în primul rînd, în situația excep
țională a regiunilor mediteraneene, 
în care orașul a devenit principala 
celulă economică, socială și politică, 
în timp ce în Orientul Apropiat acest 
rol revenea, așa cum subliniase încă 
Marx, obștiilor sătești, cu ritmul lor 
mult mai lent de dezvoltare. Astfel, 
influența greacă și mal ales romană 
a pătruns departe în restul Europei, 
dintre Atlantic și Marea Nea
gră, pe măsură ce noua formă de 
organizare orășenească s-a extins, 
luînd locul celei rurale. Dar Europa 
celtică, germanică, traco-dacică a 
devenit cu adevărat Europă numai 
în măsura în care populațiile respec
tive s-au dezvoltat prin forțele lor 
interne și nu printr-o simplă intro
ducere de bunuri sau de forme artis
tice ale civilizației mediteraneene. 
Indiferent de ideologia pe care o' 
îmbrățișau, mulți dintre participanții 

la reuniune au fost de acord cu punc
tul de vedere marxist, potrivit că
ruia orice influență externă, oricît 
de puternică, poate constitui doar un 
imbold al prefacerilor, dar nu poate 
determina o prefacere totală, ce nu 
poate izvorî decît din evoluția so- 
cial-economică a fiecărei populații în 
parte.

Analiza științifică efectuată la co
locviu a reprezentat, de fapt, o sec
țiune orizontală a întregii Europe 
vechi, punînd în lumină nu atît „vîr- 
ful“ strălucitei civilizații greco-ro- 
mane, ilustrată de manifestări 
artistice de o valoare incomparabilă, 
cît mai ales procesul de uniformi
zare, la nivel mediu, comun în pri
mele veacuri ale erei noastre a 
celor mai multe din populațiile așe
zate oarecum mai departe de țărmu
rile Mediteranei.

Altă problemă de o importanță ex
cepțională, supusă cercetării, a fost 
transmiterea unora dintre formele 
devenite comune Europei în epoca 
clasică spre civilizația medievală, 
crescută pe ruinele imperiului roman. 
La o analiză mai atentă se poate con
stata că nu elementele majore — cu o 
singură excepție — ci elementele în 
aparență banale au fost acelea care 
au rezistat în această perioadă de 
mari transformări, la capătul cărora 
a apărut Evul Mediu și civilizația ce 
îl caracterizează. Excepția de care 
am vorbit o constituie orașele medie
vale, care s-au născut peste și în 
jurul nucleului orașelor antice. Ele
mentele generale, comune care au 
rezistat, țin de istoria tehnicii euro
pene, fie că e vorba de metalurgie 
sau de ceramică, fie că e vorba de po
doabe, așa-zisă „artă minoră" — mino
ră doar din punctul de vedere al di
mensiunilor, dar deosebit de grăi
toare și de tenace din punctul de ve
dere al continuității unor forme de 
viață istorică.

Nu putem încheia această sumară 
expunere fără a aminti contribuția 
românescă la realizarea și buna des
fășurare a acestui colocviu. Cinci 
specialiști români (academicienii 
C. Daicoviciu și Em. Condurachi, pro
fesorii I. Nestor, D. M. Pippidi și 
M. Petrescu-Dîmbovița) au prezen
tat rapoarte sau au participat la dis
cuții. Prof. R. Bordenache, direc
torul Monumentelor Istorice din Ro
mânia. a prezentat, pe de altă parte, 
realizările noastre în domeniul con
servării și restaurării marilor mo
numente antice de la Histria, con
stanța și Adamclisi. Arheologia ro
mânească, ale cărei realizări, uneori 
de-a dreptul spectaculoase, au fost 
tot mai mult apreciate în ultimii 20 
de ani, s-a situat și de data aceasta 
la înălțimea tradițiilor sale.

Colocviul s-a încheiat cu o excursie 
în nordul Moldovei — unde au fost 
apreciate o dată mai mult ca c contri
buție la tezaurul cultural al Europei, 
splendidele biserici pictate de la Vo- 
roneț. Gura Humorului, Vatra-Mol- 
doviței — și cu o alta în Transilvania 
— unde oaspeții au putut vedea mo
numentele si muzeele de arheologie 
daco-romană. din vechea provincie 
romană a Daciei.

Colocviul internațional de 
logie de la Mamaia a adus o 
tantă contribuție la lărgirea 
tului științific, la o mai justă 
ere și valorificare a patrimoniului 
comun al civilizației europene, pre
cum și la strîngerea legăturilor din
tre specialiștii din țările europene. 
El a oglindit totodată politica noas
tră în domeniul culturii, întemeiată 
Pe principiile care călăuzesc acțiu
nile si poziția tării noastre, politică 
de pace, de stimă reciprocă și de 
colaborare cu toate țările, de coope
rare inter-europeană, în scopul pro
gresului comun.

de la civiliza-

arheo- 
impor- 
orizon- 
apreci-
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Plecarea delegației Partidului Cronica zilei In spiritul prieteniei viața internațională

Popular Socialist Mexican
Miercuri seara a părăsit Capi

tala delegația Partidului Popular 
Socialist Mexican care, la invita
ția Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Aldea Militaru, 
membru al C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

Consfătuire privind activitatea

Lucrările celui de-al 2-lea co
locviu de geografie româno-fran- 
cez, începute zilele trecute la 
București, au continuat miercuri 
la Iași. Cu acest prilej, a avut loc 
o sesiune științifică în cadrul că
reia specialiști de la secția geo
grafie a Universității „Al. I. Cuza“ 
și de la D.S.A.P.C.-Iași au susținut 
comunicările: „Contribuția geo
grafilor ieșeni la dezvoltarea geo
grafiei aplicate în Moldova", „Cî
teva aspecte geografice privind a- 
menajarea zonei preorășenești a 
lașului", „Considerații asupra
menajării părții de vest a județu
lui Iași", „Considerații privind 
reamenajarea 
că a teritoriului 
„Despre harta 
României".

a-

șî colaborării frățești

romano-ungare
Simion DOBROVICI,

prim-secretar al Comitetului judefean Vrancea al P.C.R.

universităților populare
în cadrul pregătirilor privind 

deschiderea noului an de învăță- 
mînt în universitățile populare, 
miercuri dimineața a avut loc în 
Capitală o consfătuire pe țară 
organizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă.

La consfătuire au luat parte 
directorii universităților populare, 
președinții și secretarii comisiilor 
județene pentru răspîndirea 
noștințelor științifice, oameni 
știință și cultură, reprezentanți 
unor instituții și organizații 
masă și obștești.

Cu acest prilej, prof. univ.
docent Mihail Ghelmegeanu, vice
președinte al Consiliului pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice, a prezentat referatul cu 
privire la sarcinile actuale ale u- 
niversităților populare. Au luat 
apoi cuvîntul prof. univ. dr. do
cent Stanciu Stoian, membru co
respondent al Academiei, prorec
tor al Universității populare Bucu
rești, prof. univ. Ion Mihăilescu, 
directorul Universității populare

cu- 
de 
ai 
de

dr

Știri culturale
m cadrul aniversărilor culturale re

comandate de U.N.E.S.C.O., Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, Uniu
nea scriitorilor și Comisia națională a 
României pentru U.N.E.S.C.O. au or
ganizat miercuri seara, în sala Dalles, o 
manifestare consacrată aniversării a 
200 de ani de la nașterea marelui 
scriitor francez Franțois Rene de Cha
teaubriand.

După un cuvîrit introductiv, rostit 
de prof. dr. docent Alexandru Dima, 
prof. dr. docent Șerban Cioculescu a 
vorbit despre personalitatea și opera 
lui Chateaubriand.

Compania teatrală „Serreau-Peri- 
netti" din Franța a sosit miercuri în 
primul său turneu în țara noastră.

Alcătuită din 30 de persoane, com
pania franceză va prezenta în turneul 
său la București, pe scena Operei Ro
mâne, piesele „Amedeu" de Eugen 
Ionescu, „Privind căderea zidurilor" de 
Guy Foissy și „Tragedia regelui Cris- 
tophe“.de Aimă Cesairee-, 9a.r.

in turneul întreprins în Capitală, 
T eatrul de stat din Oradea, secția 
maghiară, a prezentat miercuri seara, 
în sala Studio a teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" celebra tragedie 
a lui O'Neill „Din jale se întrupează 
Electra”, jucată pentru prima dată în 
limba maghiară în țara noastră.

Spectacolul a fost realizat de Farkas 
Istvan, în scenografia lui Paul Bort- 
novschi. In rolurile principale au apă
rut Gabor Jozsef, Vitalyos lldiko, Ba- 
ny ai Iren, Lavotta Karoly, 
Laszlo, Halasi Erzsebet, Gali 
Botar Endre.

Miske
Erno,

(Urmare din pag. I)

— Cum e masa, cum e 
cazarea ?

— Fermele sînt la distan
țe mici și elevii noștri merg 
acasă în fiecare zi. Ne cam 
stînjenește altceva: trans
portul de la cîmp acasă. 
Conducerea I.A.S. Salonta 
ar trebui să ia măsuri ca 
elevii să fie transportați cu 
camioane cu prelată.

Avizul e general. Grija 
pentru transportarea elevi
lor în condiții bune are a- 
ceeasi însemnătate pentru 
noi toți, ca și participarea 
lor la strînsul recoltei. Și 
încă o observație, valabilă 
nu numai pentru cei din 
nord-vestul țării, dar și 
pentru alte județe în care 
precipitațiile atmosferice 
sînt mai frecvente : pre
zența miilor de brațe ti
nere, la recoltare, nu scu
tește nicidecum conducerile 
unităților agricole de a lua 
unele măsuri de prevedere. 
Se întîmplă ca din pricina 
timpului ploios să nu se 
poată intra în lanuri, la 
recoltarea porumbului. In 
aceste condiții, gospodarii 
din conducerea unor uni
tăți agricole de stat cre
ează stocuri-tampon de po
rumb, recoltate din vreme, 
pentru ca elevii să poată 
lucra la depănusarea lui. 
Timpul nu așteaptă.

...In Dolj, la cotul Dună
rii, tinerii au împînzit 
cîmpul. Sute de elevi de la 
nouă licee teoretice și de la 
Școlile profesionale agri
cole se întrec în muncă. La 
ferma din Filiasi, elevii li
ceului mixt din localitate 
au recoltat, în numai 3 zile,. 
65 tone porumb. Șeful fer
mei. inginerul Oprea Păun, 
declarîndu-se „mulțumit în- 
trutotul" de noii săi colabo
ratori, laudă cu deosebire o 
fată de țărani cooperatori, 
pe Maria Bădescu, care se 
distinge prin inițiativă în 
organizarea grupurilor de 
elevi aflate în campanie, ca 
și pe elevii Mihai Coman și 
Constantin Șipoteanu, ne
lipsiți din primele rînduri 
ale culegătorilor.

...Cît au recoltat, pînă 
acum, cei 3 850 de elevi din 
liceele județului Constan
ța ? Cifrele sînt concluden
te. Ei au depănusat 4 600 
tone știuleți și au recoltat 
143 hectare de porumb, 332 
tone roșii. HO tone struguri 
și 25 hectare de floarea-soa- 
relui. Pe cîmpiile dobrogene 
sînt așteptați să sosească 
încă 600 de elevi de la li-

O importantă realizare
tehnico-științifică

dr. Zoltan 
Universității 

prof. Ion 
Universității

Craiova, 
Ander, 
populare 
Giurcă, 
populare 
au reliefat prestigiul de care 
bucură universitățile populare în 
rîndul oamenilor muncii, vorbitorii 
au făcut numeroase propuneri cu 
privire la îmbunătățirea conținu
tului învățămîntului popular, a 
metodelor de predare etc.

în încheierea lucrărilor consfă
tuirii, Ion Moraru, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, a subliniat necesita
tea ridicării calitative, pe toate 
planurile, a activității universită
ților populare, astfel încît acestea 
să răspundă în și mai mare măsură 
cerințelor diferitelor categorii de 
cursanți.

conf. univ. 
directorul 
Tg. Mureș, 
directorul 
Oradea, și alții. După ce 

se

.Considerații 
geografico-economi-

României" și 
densității populației

*
plecat în U.R.S.S., 

într-un schimb de experiență, o 
delegație a Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, condusă 
de George Văideanu, vicepreședin
te al C.N.O.P., directorul Institu
tului de științe pedagogice.

O altă delegație a C.N.O.P.

Miercuri a

a 
plecat în R.P. Ungară, pentru a 
participa la Seminarul internațio
nal pe tema „Bazele pedagogice 
și metodele activității pionierești", 
organizat de Uniunea pionierilor 
maghiari. Delegația este condusă 
de conf. univ. Ana Bogdan.

(Agerpres) (Agerpres)

Cel de al Vlll-lea Congres internațional
de antropologie și etnologie

Declarațiile unor |
Cel de-al Vlll-lea Congres inter

național de antropologie și etnolo
gie, care a avut loc recent în Japo
nia, a reunit oameni de știință din 
zeci de țări de pe toate continen
tele, printre care și opt specialiști 
români. La înapoierea în țară de la 
această reuniune, prof. dr. Horia Du
mitrescu a declarat, printre altele, 
redactorului agenției „Agerpres", 
Ștefan Bratu: Ca orice reuniune in
ternațională, congresul la care am 
participat a demonstrat marea utili
tate a contactelor directe între oa
menii de știință. Prin schimburile de 
opinii care au avut loc în timpul și 
în afara lucrărilor, el a prezentat un 
mare interes științific, dar și un 
interes cultural general. O primă im
presie de natură să ne ofere o mare 
satisfacție a constituit-o orientarea 
generală a cercetărilor către antro- 
pologia. culturală aplicată,, orientare'5 
printre ’ afr cărei precursori se află 
școala românească de antropologie. 
Problemele de adaptabilitate a omu
lui la diferite condiții de viață, in
fluența procesului de industrializare 
asupra individului, corelația dintre 
om, mediu și societate și alte pro
bleme de care se ocupă de mai mult 
timp oamenii de știință români au 
făcut obiectul multor comunicări pre
zentate de diferiți participanți.

Reprezentată aproape în toate 
toarele de lucru ale congresului 
bogăția și originalitatea materialului 
prezentat, știința antropologică ro-

sec- 
prin

participant români
mânească s-a bucurat de o apreciere 
largă. Au întrunit aprecieri unanime 
cercetările antropologice multilatera
le asupra populației — concretizate 
în Atlasul antropologic al Olteniei, 
noile metode de studiu complex în 
arheologie etc.

în aceeași ordine de idei — a a- 
rătat un alt specialist român parti
cipant la congres, dr. Marta Cio- 
vîrnache — este de remarcat pre
zența unor specialiști români în pre
zidiul unor organisme de lucru ale 
congresului — în persoana prof. dr. 
Olga Necrasov și prof. dr. Romulus 
Vulcănescu. Referindu-se apoi la șe
dințele organismelor de lucru ale 
congresului, interlocutoarea a subli
niat interesul deosebit stîrnit de 
filmele documentare prezentate în 
completarea comunicărilor de diferiți 
delegați. Ilustrînd aspecte din unele 
Civilizații Care se sting, obiceiuri’ și 
rituri originale, documentarele aces
tea au adus o mare contribuție la 
explicarea fenomenelor de trecere la 
formele actuale de viață. în afara 
interesului pur științific — a conti
nuat specialista română — participa
rea la congres ne-a oferit și prile
jul plăcut de a cunoaște la el acasă 
harnicul, talentatul și inventivul po
por japonez. Vom fi bucuroși să a- 
vem oaspeți printre noi atît pe co
legii japonezi, cît și pe alți nume
roși specialiști străini care și-au ex
primat dorința de a ne vizita țara.

(Agerpres)

Nu de mult, în cadrul unei de
legații de activiști ai P.C.R.. am vi
zitat Republica Populară Ungară. 
Călătoria aceasta ne-a prilejuit un 
contact direct cu realitățile tării ve
cine și prietene, permițîndu-ne să 
cunoaștem unele aspecte 
muncii și preocupărilor 
ungar.

In cele opt zile pe care 
trecut în R. P. Ungară 
posibilitatea, prin grija 
Muncitoresc Socialist " _ . 
străbatem numeroase locuri, să vi
zităm unități economice și să avem 
un schimb 
prezentanți 
și de stat, 
muncă.

Delegația 
la conducerea P.M.S.U. de către to
varășul Aczâl Gyorgy, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., cu care ocazie a 
fost informată despre principalele 
realizări în domeniul construcției so
cialismului în R. P. Ungară, des
pre perspectivele dezvoltării viitoa
re și măsurile ce se vor înfăptui 
pe linia vieții sociale, economice și 
politice a tării.

în fiecare unitate economică la 
care ne-am oprit am constatat pre
ocuparea susținută a colectivului ei 
pentru traducerea în viață a măsu
rilor luate în Ungaria de la în
ceputul acestui an în cadrul noului 
sistem de conducere a economiei, 
măsuri care stimulează întreprinde
rile Ia o mai bună organizare și 
planificare a producției, la 
rirea și valorificarea de 
surse.

Plecînd de la o analiză 
realităților din Ungaria, noul sis
tem de conducere a economiei 
deschide căi largi pentru folosirea 
deplină a posibilităților diferitelor 
unități în scopul rentabilizării lor. 
în prezent, în întreprinderile in
dustriale din Ungaria, colectivele 
sînt antrenate în acțiunea de mo
dernizare a producției, de introdu
cere a tehnicii noi, de legare cît 
mai strînsă a producției de reali
zările științei contemporane.

în cadrul schimbului de experien
ță prilejuit de vizita ce am făcut-o 
în Ungaria, delegația noastră s-a 
interesat îndeosebi de diferitele as
pecte ale dezvoltării agriculturii în 
tara vecină. O imagine sintetică în 
acest sens ne-a fost oferită de to
varășul Soâs Găbor, adjunct al mi
nistrului agriculturii și alimentației 
publice.

Eforturile lucrătorilor din agri
cultură, ajutați practic de cercetă
torii șțiințifjpi,. .sînt îndreptate- s4pre,(

- valorificarea la uri nivel măi'înalt 
a fondului funciar, sporirea produc
ției și productivității muncii.

Eforturile comune ale lucrătorilor 
din unitățile de producție și insti
tutele de cercetări se concretizează 
în obținerea unor producții medii 
pe țară de peste 2 000 kilograme 
grîu la hectar, 2 400 litri lapte pe 
cap de vacă furajată, ca și a altor 
rezultate mereu îmbunătățite.

Datele de ansamblu cu privire la 
realizările și perspectivele agricul
turii ungare ni s-au concretizat în 
cursul vizitelor făcute la diferite u- 
nități agricole socialiste, precum și 
la unele institute de cercetare în 
domeniul agriculturii. Aceste vizite

ale vieții, 
poporului

le-am pe- 
am avut 

Partidului 
Ungar, să

larg de vederi cu re- 
ai organelor de partid 
ai unor colective de

noastră a fost primită

descope- 
noi re-

amplă a

roadelor pământului

Opinii ale unor specialiști în cercetările spațiale

ceele agricole. Cresc neîn
cetat rîndurile celor aflați 
în campania de toamnă.

Educația prin muncă îșî 
dovedește si cu acest prilej 
necesitatea. „Nu te poți sus
trage, nu poți lîncezi. Ar fi 
o înjosire. Cînd îi vezi pe 
toți cei din preajmă lucrînd 
cu tragere de inimă, te 
simți îndemnat să te în
cadrezi deplin în iureșul 
muncii". Este părerea pro
fesorului Alexandru Bu
ciu, director al Liceului 3 
din Constanța.

— După părerea mea — 
ne-a spus el — pe lîngă re
zultatele economice, de 
mare importanță în campa
nia recoltatului, prin aceas
tă acțiune noi cîștigăm 
enorm și din punct de ve
dere educativ, al ordinii și 
disciplinei. Elevii se obiș
nuiesc să prețuiască mun
ca și avutul obștesc, între

ei se dezvoltă spiritul de 
echipă.

Tovarășul Buciu ne-a dat 
si alte amănunte. Precizînd 
că întreprinderea agricolă 
de stat Murfatlar. bună
oară, a organizat bine pri
mirea elevilor, el a adău
gat :

— Elevii știu precis, de 
seara, ce vor face in ziua 
următoare, la ce vor lucra. 
Să-i vedeți cum discută I 
Spiritul de inițiativă înflo
rește. Se consultă între ei. 
Caută metode de organizare 
potrivite lor — și toate a- 
cestea vin în sprijinul for
mării personalității lor.

Continuînd această idee 
— influența educativă pe 
care o are buna organizare 
a muncii voluntar-patrioti- 
ce a elevilor. în actuala 
campanie de toamnă, tova
rășul Petre Lăcătusu, acti
vist al Comitetului județean

V.T.C.-Constanța, ne-a ofe
rit exemplul întreprinderii 
agricole de stat Medgidia. 
„Aici elevii au fost organi
zați pe brigăzi. Li s-a expli
cat care sînt normele la cu
lesul roșiilor și cum trebuie 
să lucreze. Acum, la sfîrși- 
tul fiecărei zile li se anun
ță cantitățile realizate, 
în cadrul întrecerii lan
sate, se acordă zilnic 
drapelul de brigadă frun
tașă. Totodată, I.A.S. Med
gidia (ca și alte întreprin
deri) organizează sîmbăta 
după-amiază și duminica 
excursii pentru elevi la Is
tria. Adamclisi și pe litoral. 
La I.A.S. Cogealac, unde lu
crează și sînt cazați elevii 
de la Liceul nr. 2 din Con
stanța. ca și la I.A.S. Cru
cea se organizează seri dis
tractive".

...într-una din cele mai 
mari și mai frumoase li-

vezi ale județului Mureș — 
la întreprinderea agricolă 
de stat Batoș — 300 de elevi 
de la liceele din Deda. Gur- 
ghiu și de la Școala profe
sională de mecanici agricoli 
din Dumbrăvioara s-au im
pus atenției.

— Cu ajutorul lor am re
coltat... cît credeți? 100 tone 
de prune, 120 tone de mere 
și 80 tone de struguri — ne 
relatează mulțumit directo
rul întreprinderii agricole, 
inginerul Leonid Dobrea. 
Au trecut cu note maxime 
și acest examen al hărni
ciei.

Conducerile școlilor din 
Deda, Gurghiu și Dumbră
vioara colaborează strîns 
cu conducerea întreprinde
rii agricole de stat din Ba
toș pentru asigurarea unor 
bune condiții de muncă și 
de întreținere, precum și în 
ceea ce privește petrecerea 
plăcută a timpului liber. 
Elevii se simt bine. Mînca- 
rea și condițiile de cazare 
sînt bune și îndestulătoare. 
Seara merg la film la că
minul cultural, organizează 
seri distractive, pregătesc 
programe artistice.

Sînt, din păcate, și „ex
cepții", generate mai ales 
de lipsa unui interes activ 
din partea școlii sau din 
partea conducerii unității 
agricole care găzduiește 
elevii veniți la campania 
recoltatului. Ca la ferma 3 
Vila din Mureș, ca la Ne
gru Vodă din Bărăgan, 
unde masa și cazarea nu 
sînt la nivelul posibilități
lor. Se înțelege că munca 
în agricultură nu-i deloc 
ușoară, cadrul e altul, po
sibilitățile sînt altele decît 
la oraș. Dar nu despre a- 
ceasta este vorba — și ma
rea majoritate a unităților 
agricole au înțeles cum tre
buie să-i primească pe 
elevi. Sîntem interesați nu 
numai de munca lor, dar și 
de condițiile lor de viață 
și de odihnă.

Elevii școlilor vor lucra, 
după cum se știe, pînă la 
sfîrșitul lui septembrie, 
cînd. vor veni în locul lor 
studenții institutelor agro
nomice. Unii îi schimbă pe 
ceilalți. în lunile septem
brie — octombrie 66 000 
elevi și studenți vor lucra 
în agricultură, la strîngerea 
recoltei. O adevărată for
ță de muncă, un potențial 
uman a cărui rațională fo
losire va duce deopotrivă la 
rezultate pozitive atît în e- 
conomia națională, cît și în 
procesul instructiv-educativ 
al școlii.

ne-au întărit convingerea în capa
citatea lucrătorilor din agricultura 
Ungariei.

în tot timpul cit ne-am aflat în 
R. P. Ungară, în felul cum am fost 
întîmpinați în întreprinderile și in
stituțiile vizitate, în primirea cor
dială ce ne-a fost făcută atît de 
reprezentanții organelor de partid și 
de stat, cît și de colectivele de 
muncă, de oamenii simpli, am sim
țit căldura sentimentelor de prie
tenie frățească ce animă reciproc 
popoarele român și ungar. Trans
formările revoluționare petrecute în 
România și Ungaria, victoria socia
lismului în cele două țări au creat 
o nouă și puternică temelie pen
tru dezvoltarea relațiilor de stimă 
și respect reciproc, de prietenie și 
bună vecinătate între popoarele 
noastre, legate prin comunitatea o- 
rînduirii social-politice, prin ideolo
gia comună marxist-leninistă, prin 
identitatea aspirațiilor lor funda
mentale spre socialism și pace.

în cursul vizitei în Ungaria, de
legația noastră și-a exprimat bucu
ria sinceră — simțămînt împărtășit 
de toți oamenii muncii din Româ
nia — față de realizările poporului 
frate maghiar în construcția socialis
tă. în același timp, din discuțiile 
purtate în cursul călătoriei noastre 
ne-am putut de seama că oamenii 
muncii din Ungaria urmăresc cu 
simpatie munca și succesele poporu
lui român în edificarea orînduirii 
noi, socialiste. E și firesc să fie 
așa, deoarece realizările României 
și Ungariei, îmbogățind viața ma
terială și spirituală a fiecăruia din 
cele două popoare, au și o puterni
că funcție internaționalistă prin con
tribuția ce o aduc la întărirea sis
temului socialist mondial în an
samblu, a tuturor forțelor iubitoare 
de pace și progres.

Nu o dată în cursul convorbirilor 
avute în timpul 
în Ungaria, tema 
lațiile tovărășești 
Comunist Român 
citoresc Socialist Ungar, colaborarea 
multilaterală — pe tărîm politic, e- 
conomic, tehnico-științific, cultural
— între țările noastre, cu care pri
lej s-a subliniat că dezvoltarea 
continuu ascendentă pe calea so
cialismului a României și Ungariei 
creează noi posibilități pentru in
tensificarea și întărirea acestei co
laborări. Evoluția de pînă acum a 
relațiilor reciproce atestă cu priso
sință aceasta.

Importante sînt realizările dobîn- 
dite în anii socialismului în dez
voltarea legăturilor economice ro- 
rpâno-ungare.în ce. privește volu
mul comerțului între cele două țări, 
acordul de lungă durată pe 
anii 1966—1970 prevede o nouă creș
tere cu 20 la sută a schimburilor 
în raport cu acordul de durată pre
cedent. Deosebit de semnificativă pe 
acest plan este îmbunătățirea con
tinuă a structurii schimburilor, un 
loc tot mai important ocupîndu-1 
produsele industriei constructoare de 
mașini. De asemenea, în ultima vre
me s-au creat noi perspective pen
tru activizarea cooperării economice
— pe tărîm industrial, în realiza
rea de mașini și instalații, de u- 
tilaje termoenergetice etc. — ca și 
pe tărîm tehnico-științific. Aceeași 
evoluție constructivă caracterizează 
și relațiile culturale româno-un- 
gare.

Așa 
țile și pînă acum, pentru dezvolta
rea și adîncirea continuă a relații
lor româno-ungare deosebit de im
portante sînt contactele nemijlocite 
pe linie de partid, de stat și ob
ștești dintre țările noastre, vizitele 
unor oameni de știință și de artă, 
schimburile de experiență între spe
cialiști din diferite domenii de ac
tivitate. Tocmai într-un asemenea 
cadru s-a situat și vizita delega
ției de activiști ai P.C.R. în R. P. 
Ungară, ca și vizita făcută în țara 
noastră, în cursul acestei veri, de 
către o delegație de activiști ai 
P.M.S.U.

Am plecat din Ungaria populară 
păstrînd viu în amintire tabloul a- 
cestei țări socialiste în continuu 
progres, al activității constructive 
pline de însuflețire a poporului ei, 
și nutrind convingerea de ne
strămutat că dezvoltarea continuă 
a legăturilor frățești, de prie
tenie și colaborare dintre partidele 
și țările noastre corespunde inte
reselor ambelor popoare, cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

călătoriei noastre 
au constituit-o re- 

dintre Partidul 
si Partidul Mun-

cum au demonstrat realită-

YEMEN:

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
Zborul stației sovietice „Zond-5“ a 
demonstrat că înapoierea aparate
lor de zbor din regiunea Lunii pe 
Pămînt este asigurată prin crea
rea mijloacelor tehnice necesare, 
arată prof Anatoli Dimitriev în- 
tr-un articol în care aduce o se
rie de amănunte și precizări în 
legătură cu această nouă perfor
manță a tehnicii sovietice. Auto
rul amintește că „Zond-5“, care a 
fost lansată la 15 septembrie și a 
înconjurat Luna la o distanță mi
nimă de suprafața ei de 1 950 km, 
este primul aparat de cercetarea 
spațiului interplanetar, a Lunii și 
planetelor, care a fost readus pe 
Pămînt. Informațiile telemetrice 
obținute în timpul zborului au de
monstrat că toate sistemele de zbor 
au funcționat ireproșabil și au con
firmat justețea soluțiilor de con
strucție alese.

La 15 septembrie, stația, îm
preună cu ultima treaptă a rache
tei purtătoare, a fost plasată pe o 
orbită de satelit artificial al Pă- 
mîntului.

La 67 de minute după start 
a fost conectată instalația mo
trice a ultimei trepte a rachetei 
purtătoare, ceea ce a permis ca 
aparatul 
ximativ 
cosmică 
necesară 
lui pe un traseu de zbor spre 
Lună. După ce stația a ajuns pe 
acest traseu, traiectoria mișcării ei 
a fost apropiată de cea calculată. 
La 17 septembrie a fost conec
tată instalația motrice de corecție 
și stația a trecut pe o nouă tra
iectorie de zbor pentru efectuarea 
de cercetări asupra caracteristici
lor fizice ale spațiului cosmic în 
regiunea Lunii. In timpul aces
tei corecții stația s-a aflat la o 
distanță de aproximativ 325 000 km 
de Pămînt în conformitate cu pro
gramul de zbor, la 18 septembrie 
„Zond-5" a înconjurat Luna la o 
distanță minimă de 1 950 km. în 
timpul zborului spre Pămînt a 
fost efectuată cea de-a doua co-

recție a traiectoriei de zbor, care 
a asigurat intrarea stației în at
mosfera terestră.

Prin zborul stației „Zond-5“, a- 
rată autorul în Încheiere, a deve
nit reală studierea suprafeței pla
netelor, compoziția elementelor 
chimice și a mineralelor care o 
formează, căutarea urmelor de or
ganisme vii.

de zbor să ajungă apro- 
la cea de-a doua viteză 
(circa 11 km pe secundă), 
pentru plasarea aparatu-

WASHINGTON 25 (Agerpres).— 
„Reușita experienței „Zond-5“ este 
cea mai importantă dovadă a mă
iestriei în domeniul spațial, de
monstrată pînă în prezent de vreo 
țară" — a declarat James Webb, 
fost director al N.A.S.A. (Adminis
trația națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic). Subliniind că aceasta este 
„o realizare uimitoare și extrem 
de importantă", Webb a arătat că 
„ea depășește ca importanță asele
nizarea primului laborator cu in
strumente". Specialistul ame
rican în cercetările spațiale a 
declarat că succesul stației sovie
tice „Zond-5“ a, demonstrat „înal
tul nivel al echipamentului aflat 
la bordul stației și faptul că spe
cialiștii sovietici au rezolvat mul
te probleme".

BOCHUM. — Dr. Heinz Kaminski, 
directorul Institutului pentru cer
cetări spațiale de la Bochum, a 
declarat că experiența spațială a 
navei sovietice „Zond-5“ a fost un 
zbor experimental fără echipaj al 
navei spațiale „Soiuz", prevăzută 
să ia trei persoane la bord. Ka
minski a precizat: „După păre
rea noastră, Uniunea Sovietică, în 
urma performanței pe care a în
făptuit-o, este în măsură să tri
mită un om pe Lună".

JODRELL BANK. — Directorul 
radiotelescopului de la Jodrell Bank 
(Anglia), Bernard Lovell, a decla
rat : „Consider că este vorba des
pre o performanță considerabilă 
și cred că numai în cîteva luni a- 
celași vehicul 
transporta un

spațial va putea 
om".

încheierea vizitei in Franța

de specialiști români
PARIS 25. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Miercuri s-a încheiat vizita de o 
săptămînă făcută de delegația de 
specialiști români în Franța, condu
să de Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, la invitația lui 
Philipe Lamour, președintele Comi- 

' siei naționale de amenajare a teri
toriului. în cursul călătoriei făcute 
în sudul Franței, membrii delega
ției române au vizitat mari amena
jări agricole, cuprinzînd sisteme de 
irigații, instalații de depozitare și, 
condiționare a producției agricole și 
sistematizări hidrotehnice. Delegația 
română a luat cunoștință, printre al
tele, de amenajările realizate de 
Compania națională de amenajare a 
regiunii Bas Rhone-Languedoc și 
Societatea canalului De Provence. 
Obiectivele vizitate au cuprins siste
me moderne de irigație, baraje de 
acumulare, uzine de conserve din le-

gume și fructe, mari piețe sistema
tizate, sisteme automate de conduce
re a gospodăriei apelor pe mari în
tinderi, lucrări de terasamente cu 
mecanizare totală etc.

Cu acest prilej, oaspeții români au 
purtat discuții fructuoase atît cu ofi
cialitățile din regiunile și departa
mentele vizitate — Gard Herault, 
Provence — cît și cu conducerile 
companiilor și societăților menționa
te, cu specialiști din diverse dome
nii și cu numeroși producători agri
coli din aceste regiuni. Pretutindeni, 
delegația română a fost întîmpinată cu 
ospitalitate și căldură, gazdele expri- 
mîndu-și totodată sentimentele lor 
de stimă și prietenie pentru poporul 
român, care promovează o politică 
de prietenie și cooperare între 
poare.

Discuțiile fructuoase purtate 
specialiștii francezi au prilejuit 
rodnic schimb de experiență.

po-

cu 
un

Eforturi pe calea independenței
Important nod da comunicații, 

legat de porturile Hodeida și 
Mocca, de la Marea Roșie, centru 
comercial și meșteșugăresc, ca
pitala Republicii Arabe Yemen, 
Sanaa, cunoaște azi un ritm de 
viață intens. Multe dintre străzile 
înguste au fost modernizate ; au 
apărut construcții noi, edificii pu
blice moderne.

Yemenul sărbătorește astăzi 
șase ani de la proclamarea re
publicii. La 26 septembrie 1962 
un grup de tineri ofițeri patrioți, 
luînd cu asalt palatul imamului 
El Badr, au consfințit înlăturarea 
monarhiei feudale și instaurarea 
celei mai tinere republici din 
Peninsula Arabică. Această ac
țiune a deschis în fața poporului 
yemenit, care, vreme de secole, 
fusese ținut într-o adîncă îna
poiere, perspectiva unei vieți noi, 
independente.

Moștenirea grea a regimului 
feudal în domeniul vieții econo
mice și sociale a pus tînă- 
ra republică în fața unor pro
bleme deosebit de dificile. Multe 
lucruri trebuiau începute de la 
zero. A fost elaborată pentru 
prima oară o constituție a țării 
prin care se stabilea cadrul legal 
de activitate în republică. In a-L'

celași timp, a fost elaborat un 
program de activitate în dome
niul economic, al educației și al 
asigurărilor sociale. Efortul de 
6 ani pentru materializarea o- 
blectivelor propuse în acest pro
gram au dus la obținerea unor 
rezultate importante. Au apărut 
întreprinderi noi, școli, spitale, 
s-au construit șosele. La Bajil a 
fost construită o fabrică de ci
ment ; de asemenea, a luat fiin
ță o companie petrolieră pentru 
explorarea resurselor din deșer
tul Tihar. De curînd s-au dat în 
funcțiune o fabrică de conserve 
la Hodeida, o uzină de produse 
farmaceutice lîngă Taiz, precum 
și o fabrică de aluminiu.

Se fac în continuare eforturi 
pentru valorificarea unor bogății 
naturale, cum ar fi cărbunele, 
sulful și zăcămintele de cupru din 
regiunea Taiz cu o concentrație 
de 20 la sută. A fost constituită 
o bancă națională și s-a creat 
o monedă proprie — rialul.

Agricultura ocupă locul princi
pal în ansamblul economiei. In 
planul de dezvoltare se prevede 
pentru anii viitori extinderea su
prafețelor agricole. Au fost în
ființate gospodării experimentale 
pentru cultivarea griului, bumba-

cului, legumelor. Autoritățile au 
elaborat, de asemenea, un plan 
pentru punerea în valoare 
a văii fertile Tihama, în special 
prin irigații. Pe păminturile con
fiscate de la familia regală și de 
la monarhiștii care au părăsit 
țara au fost create cîteva mari 
gospodării de stat.

Deși problema cadrelor națio
nale de specialiști se pune încă 
cu mare stringență, școlarizarea 
înregistrează progrese. Au fost 
deschise zeci de noi școli ele
mentare și medii în diferite re
giuni ale țării. La Sanaa și 
Taiz au apărut școli pentru teh
nicieni în agricultură.

în anii care au trecut de la 
proclamarea republicii, poporul 
yemenit a fost obligat să ducă o 
luptă permanentă pentru apăra
rea țării. Dînd dovadă de curaj 
și dîrzenie, forțele republicane au 
înfruntat grupurile regaliste, au 
respins încercările de reinstau- 
rare a domniei monarhice feu
dale. Republica Arabă Yemen 
este o realitate ce se consoli
dează tot mai mult prin efortul 
tuturor forțelor patriotice ale țării.

Dumitru POPA
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viața internațională
Lucrările

sesiunii O.N.U.
NEW YORK 25. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : La Palatul Națiunilor 
Unite au continuat, miercuri, lu
crările celei de-a 23-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. Patru 
prim-miniștri (ai Indiei, Icosului, 
Noii Zeelande și Perului), trei 
vicepremieri și 66 de miniștri de 
externe au sosit pînă în prezent la 
New York, pentru a participa la 
dezbaterile sesiunii.

Lucrările celei de-a doua zile au 
fost consacrate în special proble
melor organizatorice — alegerea 
președinților comitetelor principale 
ale O.N.U. și a celor 17 vicepre
ședinți ai Adunării Generale. în
trunite miercuri dimineața în șe
dințe consecutive, cele șapte comi
tete principale ale O.N.U. și-au 
ales președinții pe sesiunea în 
curs: Comitetul politic — Pietro 
Vinci (Italia), Comitetul politic 
special — Abdulrahim Abby Fa
rah (Somalia), Comitetul Economie 
și Financiar — Richard Maximilian 
Akwei (Ghana), Comitetul pentru 
problemele sociale, culturale și 
umanitare — Erik Nettel (Austria), 
Comitetul pentru teritoriile sub tu
telă și neautonome — P. V. S. So
lomon (Trinidad Tobago). Comite
tul administrativ și bugetar — G. 
Cernuscenko (R.S.S. Bielorusă), Co
mitetul juridic — Krishna Rao (In
dia). Apoi, Adunarea Generală în
trunită în ședință plenară a ales 
cele 17 țări ai căror reprezentanți 
vor îndeplini funcțiile de vicepre
ședinți ai Adunării Generale:

Guineea, Togo, Uganda, Filipine, 
Iran, Liban, Mauritania, Bulgaria, 
Guyana, Peru, Canada, Suedia și 
cei cinci membri permanenți ai 
Consiliului de Securitate.

★
Incepînd de miercuri la amiază, 

în fața impresionantului sediu al 
Națiunilor Unite din New York 
flutură drapelele a 125 de state. 
La ceremonia înălțării drapelului 
statului Swaziland, care a fost pri
mit la 24 septembrie în Organiza
ția Națiunilor Unite, au participat 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, președintele celei de-a 
23-a sesiuni a Adunării Generale, 
Emilio Arenales Catalan, primul 
ministru al Swazilandului, prințul 
Mekhosini, numeroși delegați.

Luînd cuvîntul la această festi
vitate, secretarul general U Thant 
și-a exprimat satisfacția în legătu
ră cu admiterea Swazilandului în 
O.N.U., subliniind, că acest eveni
ment „simbolizează eliberarea po
porului acestei țări din statutul co
lonial și constituie un nou pas în 
direcția realizării unui obiectiv 
pentru care luptă de multă vreme 
Națiunile Unite, și anume — elimi
narea colonialismului din toate re
giunile lumii". „Admiterea acestui 
stat în rîndul membrilor organiza
ției prin votul unanim atît al Con
siliului de Securitate, cît și al Adu
nării Generale — a deciarat 
U Thant — constituie un indiciu 
al importanței pe care o acordă 
statele membre principiului uni
versalității O.N.U.".

PARIS

CONVORBIRILE OFICIALE DINTRE DELEGAȚIILE 
R. D. VIETNAM SI S. U. A.
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PARIS 25 — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Miercuri a avut loc la Paris cea de-a 
23-a ședință a convorbirilor oficiale 
dintre delegațiile R. D. Vietnam și 
S.U.A. într-o declarație făcută presei, 
Xuan Thuy, șeful delegației R.D. Viet
nam la convorbiri, a respins argumen
tele prezentate de către șeful delega
ției S.U.A., Harriman, asupra ^legiti
mității și suveranității" regimului de 
la Saigon, precum și teza americană 
asupra reciprocității dezescaladării.

Conducătorul delegației R. D. 
Vietnam a cerut din nou părții 
americane să înceteze necondiționat 
bombardamentele și celelalte acte de 
război împotriva teritoriului R.D. Viet
nam, subliniind că numai cu această 
condiție convorbirile de la Paris vor 
putea progresa.

In cursul conferinței de presă obiș
nuite, care a avut loc după încheierea 
ședinței, purtătorul de cuvînt al dele
gației R.D. Vietnam, Nguyen Thanh 
Le, a declarat că dacă partea ameri
cană își menține atitudinea sa actuală, 
împiedicînd convorbirile să progrese
ze, ea va purta întreaga răspundere. 
El a confirmat, răspunzînd unei în
trebări, că problema Vietnamului nu 
este de competența O.N.U. „Totuși, a 
continuat Nguyen Thanh Le, noi ne 
bucurăm că tot mai numeroase sînt 
țările și delegațiile la O.N.U. care au 
publicat declarații de solidaritate și 
sprijin cu lupta poporului vietnamez, 
condamnînd în același timp politica 
agresivă pe care S.U.A. o duc în Viet
nam".

ÎNTRUNIRE a FORȚELOR PATRIOTICE SUO-VIETNAMEZE
HANOI 25 (Agerpres). — Prezi

diul Comitetului Central al Frontu
lui de Eliberare din Vietnamul de 
sud a organizat în una din regiu
nile eliberate un mare miting cu 
ocazia aniversării Zilei rezistenței îm
potriva colonialismului, relatează a- 
genția de presă „Eliberarea". La mi
ting au participat reprezentanți ai 
partidelor politice și ai forțelor ar
mate populare de eliberare, ai or
ganizațiilor sociale și ai cultelor re
ligioase.

Președintele Prezidiului C.C. al 
F.N.E., Nguyen Huu Tho, a vor
bit în fața celor prezenți despre în
semnătatea și succesele luptei po
porului vietnamez pentru libertate și 
independență. F.N.E., a arătat Nguyen 
Huu Tho, va continua lupta pînă Ia 
lichidarea regimului de la Saigon, 
pentru formarea unui larg guvern de
mocratic național de coaliție, pentru 
crearea unui Vietnam democratic, paș
nic, independent și prosper și pentru 
reunificarea patriei.

Tema monetară
in economia occidentală

(Urmare din pag. 1)

Specialiștii în materie își pun însă în
trebarea : ar putea Statele Unite să-și 
rezolve dificultățile lor monetare în- 
tr-un moment în care dolarul beneficiază 
de o redresare, dar se găsește în si
tuația de a fi obligat să-și asume singur, 
datorită devalorizării lirei sterline, rolul 
de monedă de rezervă în cadrul actua
lului sistem monetar interoccidental ? 
Unii experfi occidentali sînt de părere 
că nimic nu permite deocamdată să se 
afirme că situația financiară a S.U.A. 
va cunoaște o veritabilă ameliorare ,1a 
sfîrșitul anului. După părerea acestor 
experfi, ameliorarea survenită pe piafa 
capitalurilor americane corespunde, 
aproape în aceeași măsură, deteriorării 
balanfei comerciale ; excedentul aces
teia de aproape 4 miliarde de dolari 
anul trecut a fost în această vară de 
numai cîteva milioane. In plus, activele 
americane provenind din străinătate 
vor fi, după toate probabilitățile, mai 
reduse în al doilea semestru decît în 
primul, deoarece repatrierile de fonduri 
nu s-ar putea menfine multă vreme în 
același ritm.. Totodată, se relevă, de 
către înseși oficialitățile de la Washing
ton, că cumpărările masive de către 
străini de valori mobiliare americane în 
primul semestru al anului au fost deter
minate în special de dificultățile lirei 
britanice și ale francului francez.

Asupra tuturor acestor fapte însă se 
evită comentariile oficiale. Unii comen
tatori afirmă că în preajma alegerilor 
din S.U.A. n-ar fi momentul să se 
evoce în mod public asemenea difi
cultăți dezagreabile. Rațiunile de natu
ră politică predomină problemele fi
nanciare pînă într-afîta îneît nici măcar 
nu s-a mai amintit că în curînd vor

trebui puse la punct măsurile tehnice 
privind noul instrument de rezerve in
ternaționale, numit „drepturi speciale de 
tragere" și menit să completeze lichi
ditățile de aur și monede de rezervă 
(dolari și lire sterline). S-a mers pînă 
acolo îneît se justifică această falsă 
seninătate prin satisfacția de a vedea 
Franța că atacă stocul său de aur pen
tru a restabili situafia francului, ame
nințată de pe urma evenimentelor din 
mai și iunie. Aceasta, dat fiind cunos
cutele critici ale Franței la adresa ac
tualului sistem monetar interoccidenfal.

O dată în plus, la Washington se în
cearcă a se evita abordarea proble
melor de fond, urmărindu-se doar o 
unitate de fafadă. Aceasta s-ar putea 
întîmpla doar dacă discuțiile în jurul 
reorganizării sistemului monetar infer- 
occidenfal ar fi pur academice. Or, 
aceste discuții s-au născut din realități 
care devin tot mai presante. Iar una 
din cele mai pregnante realități o con
stituie faptul că deficitul balanfei de 
plăti americane decurge în tot mai 
mare măsură din uriașele cheltuieli mili
tare ale S.U.A. în străinătate și în spe
cial de acelea legate de susținerea 
agresiunii în Vietnam.

In cercurile specialiștilor vesf-europeni 
s-a acreditat ideea potrivit căreia jocul 
politicii monetare de fațadă riscă să 
agraveze și mai mult criza etalonului 
aur și devize. Astfel, expertii Băncii An
gliei consideră că actualul sistem mo
netar interoccidenfal va rămîne „fragil” 
atîta timp cît nu se va confirma sta
bilitatea dolarului și lirei sterline și 
ultimele măsuri privind sporirea lichi
dităților de aur și devize nu vor aduce 
o stabilitate evidentă pe piețele finan
ciare ale Occidentului.

Pentru extinderea colaborării 
în folosirea energiei atomice 

în scopuri pașnice 
CUVÎNTAREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI 
ROMÂNE LA SESIUNEA A. I. E. A.

M/O ȘPILIAK DESPRE 
POLITICA EXTERNĂ

A R.S.F. IUGOSLAVIA

VIENA 25. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite: 
Luînd cuvîntul în ședința din 25 
septembrie a celei de-a XH-a sesiuni 
a Conferinței Generale a Agenției 
Internaționale pentru Energie Ato
mică (A.I.E.A.), șeful delegației Re
publicii Socialiste România, acad. 
Iloria Hulubei, președintele Comite
tului pentru Energia Nucleară, a sub
liniat că poporul român și guvernul 
său se situează ferm pe poziția con
strucției păcii prin așezarea la baza 
relațiilor dintre state și popoare a 
unor principii general acceptate: 
principiul independenței, suveranită
ții, egalității în drepturi, al neames
tecului în treburile interne, respec
tului și avantajului reciproc. Orice 
progres pe calea creșterii autorității 
acestor principii poate contribui lă 
micșorarea gradului de arbitrariu în 
relațiile internaționale.

Poporul român este interesat 
profund în dezvoltarea neîntreruptă 
a cooperării internaționale — a spus 
în continuare vorbitorul. România 
s-a pronunțat și se pronunță neabă
tut pentru interzicerea folosirii arme
lor nucleare, încetarea experiențelor 
cu arma atomică, sistarea producției 
de armament nuclear, reducerea și, în 
ultimă instanță, eliminarea din arse
nalul statelor a stocurilor de arme 
nucleare și a mijloacelor de trans
portare a lor la țintă. Un pas impor
tant spre întărirea securității tuturor 
țărilor mici și mari, spre înlesnirea 
și promovarea cooperării internațio
nale, în domeniul folosirii energiei 
nucleare în scopuri pașnice, îl con
stituie încheierea Tratatului de ne- 
proliferare a armelor nucleare.

Menționînd în continuare că pen
tru realizarea unui climat propice co
operării sînt necesare eforturile sta
telor pentru progres și civilizație, 
vorbitorul a relevat că nu poate fi 
admisă situația anormală ca, în 
A.I.E.A. — unde trebuie să domneas

Sosirea delegației 
guvernamentale 
române la Conakry

CONAKRY 25 (Agerpres). — 
Delegația guvernamentală română, 
condusă de Adrian Dumitriu, mi
nistrul justiției, care participă la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
10-a aniversare a proclamării in
dependenței Republicii Guineea, a 
sosit la Conakry. La aeroport, de
legația a fost întîmpinată de 
El I-Iadji Mory Keita, secretar de 
stat pentru transporturi. Diallo 
Alpha Abdoulay, secretar la Mi
nisterul Afacerilor Externe. Au 
fost prezenți membri ai amba
sadei Republicii Socialiste Româ
nia la Conakry'.

O atmosferă de constan
tă cordialitate a însoțit vi
zita de cinci zile în Ve
nezuela a delegației gu
vernamentale române, 
conduse de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Mi
niștri- Agenda vizitei a 
cuprins, după cum se știe, 
intîlniri cu primul minis
tru și ministru al rela
țiilor interne, Reinaldo 
Leandro Mora, cu minis
trul relațiilor externe, 
Ignacio Iribarren Borges, 
cu ministrul minelor și hi
drocarburilor, Jose Anto
nio Mayobre, cu ministrul 
dezvoltării economiei na
ționale, Aura Celina Ca
sanova, cu conducerile fe
derației Camerelor de co
merț și industriei ale 
principalelor bănci, a Cor
porației venezuelene de 
dezvoltare și Corporației 
petrolului. Din convorbi
rile care au avut loc a 
reieșit dorința ambelor 
părți de a dezvolta schim
burile comerciale, coope
rarea economică și teh
nică in condiții reciproc 
avantajoase.

A stirnit un viu interes 
propunerea șefului delega
ției române de a se livra 
instalații și echipamente 
necesare întreprinderilor 
industriale cu plata în 
produse ale întreprinderi
lor respective sau alte 
produse venezuelene, in
teres tradus de acum in 
proiectarea unor aranja
mente în acest sens.

Acordul guvernamental, 
semnat cu prilejul vizitei 
stipulează interesul părți
lor de a intensifica coope
rarea economică și tehni
că prin măsuri concrete, 
îndeosebi în domeniile pe
trolier, industrial-minier, 
de utilaje agricole și fo
restiere. Acordul mai. sta
bilește crearea unei comi
sii, guvernamentale mixte, 
cu obiectivul fundamental

că principiul universalității — R. P. 
Chineză să fie împiedicată să-și o- 
cupe locul său legitim. Trebuie, de 
asemenea, să se pună capăt discri
minării și față de Republica Demo
crată Germană, Republica Populară 
Democrată Coreeană și Republica De
mocrată Vietnam, care sînt private 
de posibilitatea de a participa și 
a-și aduce contribuția proprie la ac
tivitatea agenției.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de sis
temul de garanții al A.I.E.A. asupra 
uzinelor de transformare și de fabri
care a materialelor nucleare. Dele
gația română consideră necesar ca 
orice sistem de control asupra ac
tivității nucleare efectuate la insta
lațiile aflate sub garanții să fie a- 
doptat cu asentimentul tuturor sta
telor interesate. Normele unui astfel 
de sistem trebuie să fie precise și 
echitabile, bazate pe principiul ega
lității statelor, să asigure drepturi și 
posibilități nelimitate pentru toate ță
rile, fără nici o discriminare, de a 
face cercetări în acest domeniu, de 
a folosi cuceririle științei nucleare 
în scopul dezvoltării lor pașnice. 
Este dreptul inalienabil al tuturor 
statelor de a dezvolta nestînjenite 
cercetarea științifică, producția și 
utilizarea pașnică a energiei nuclea
re, de a avea acces la informațiile și 
realizările științei și tehnologiei și de 
a participa la cel mai larg schimb 
de informații științifice, echipamente 
și materiale nucleare.

Considerăm, a spus în încheiere 
acad. Horia Hulubei, că Agenția In
ternațională pentru Energia Atomică 
are posibilitatea să devină un ade
vărat centru al colaborării interna
ționale în vederea unificării efortu
rilor pentru o cît mai largă folosire 
a energiei atomice în scopuri paș
nice și, prin activitatea ei, să contri
buie la crearea unei atmosfere de 
încredere între state, la destindere 
internațională.

BELGRAD 25 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Plopeanu, trans
mite : La 24 septembrie a avut loc șe
dința comună a Vecei popoarelor și a 
Vecei federale ale Skupștinei Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia. .

La primul punct de pe ordinea de 
zi a luat cuvîntul Milentie Popovici, 
președintele Skupștinei Federale, care 
Sra referit la problemele actuale ale 
dezvoltării sociale și sarcinile Skupști
nei Federale în perioada următoare.

Apoi, Mika Șpiliak, președintele 
Vecei Executive Federale, a prezentat 
un raport privind poziția internațio
nală și politica externă a Iugoslaviei. 
El a arătat că întotdeauna Iugoslavia 
,ss-a angajat pentru dezvoltarea cola
borării internaționale pe baza princi
piilor egalității în drepturi și respec
tului reciproc, pentru reglementarea 
prin mijloace pașnice a problemelor 
internaționale deschise, împotriva fo
losirii forțej în relațiile internaționale". 
„Și în prezent — a continuat vorbi
torul — putem să repetăm că țara 
noastră este interesată în colaborarea 
cu U.R.S.S. și cu toate țările socia
liste și că face totul, ca și pînă în pre
zent, să realizeze o colaborare rodni
că, utilă ambelor părți, pe baza de
clarațiilor de la Belgrad din 1955 și 
de la Moscova din 1956. Colaborăm, 
a adăugat președintele Vecei Execu
tive Federale, cu toate țările balca

întrevedere
W. Gomulka — 

I. lakiibovski
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția P A.P., 
la 24 septembrie, Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., l-a primit pe mareșalul 
Uniunii Sovietice, I. Iakubovski, 
comandant suprem al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia.

La întîlnire au participat Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone.

Comunicatul 
Comitetului Executiv 

al P.C. din 
Marea Britanie

LONDRA 25 (Agerpres). — In- 
trt-un comunicat publicat în,ziarul 
„Morning Star", Comitetul Exe
cutiv al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, după ce reafirmă 
poziția partidului față de eveni
mentele din Cehoslovacia, declară ;

Referitor la Conferința interna
țională a partidelor comuniste și 
muncitorești, Comitetul Executiv 
al Partidului Comunist din Marea 
Britanie a hotărît trimiterea unui 
delegat al său la reuniunea, pregă
titoare de la Budapesta. Acesta, se 
spune în comunicat, „va propune 
să se considere că în lumina îm
prejurărilor actuale, care decurg 
din evenimentele din Cehoslovacia, 
nu ar. fi indicat să se treacă la 
punerea în aplicare a actualelor 
planuri privind ținerea unei con
ferințe internaționale la 25 noiem
brie și că aceasta ar trebui să fie 
amînată.

Credem cu fermitate, se spune în 
comunicat, că unitatea poate fi clă
dită numai pe baza dreptului fie
cărui partid comunist de a-și ho
tărî propria politică și propriile 
forme de activitate, fără amestec 
și pe baza răspunderii fiecărui par
tid față de întărirea relațiilor sale 
cu alte partide și întărirea unității 
comuniste internaționale".

nice și în viitor dorim să bazăm a- 
ceastă colaborare pe principiile rela
țiilor de bunăvecinătate, pe deplina 
respectare a independenței și neames
tecului în treburile interne. Cu satis
facție menționăm colaborarea priete
nească cu Republica Socialistă Ro
mânia".

In continuare, vorbitorul s-a referit 
la interesul Iugoslaviei de a dezvolta 
relații de colaborare cu țările din Oc
cident și țările în curs de dezvoltare. 
„Restabilirea relațiilor diplomatice cu 
R.F. a Germaniei, a spus Mika Șpi
liak, a creat condiții pentru rezolvarea 
problemelor deschise și face posibilă 
avansarea unei colaborări reciproc a- 
vantajoase între cele două țări". „Cu 
Stateîe Unite, a spus președintele Ve
cei Executive Federale, am dezvoltat și 
pînă în prezent relații pe plan econo
mic și cultural în ciuda divergențelor 
serioase în marile probleme interna
ționale. Acordînd o mare atenție dez
voltării relațiilor cu Statele Unite, a- 
rătăm că acestea se pot dezvolta în 
continuare pe baza interesului și res
pectului reciproc".

Mika Șpiliak a subliniat apoi că 
Iugoslavia „s-a pronunțat cu hotărîre 
pentru dezvoltarea relațiilor economi
ce cu toate țările, grupurile și organi
zațiile economice pe baza egalității în 
drepturi și fără discriminare. Consi
derăm, a spus el, că, pentru coexistența 
pașnică și pentru dezvoltarea econo
mică mai rapidă, această cale este 
una dintre cele mai importante. Sîn- 
tem pregătiți pentru tratative comer
ciale cu toate țările socialiste și consi
derăm că este în interesul reciproc să 
lărgim schimburile și colaborarea în 
toate domeniile economiei. Noi nu 
vom contribui cu nimic la tulburarea 
relațiilor economice cu țările socia
liste. De asemenea, sîntem interesați 
în continuare într-o colaborare nor
mală cu Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc".

Apoi, vorbitorul a subliniat că „în
treaga activitate a Iugoslaviei este în
dreptată spre menținerea păcii la gra
nițele sale, în Europa și în lumea în
treagă".

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare die 

ambasadorilor români

IN CHILE
SANTIAGO DE CHILE 25 (Ager

pres). — La 24 septembrie, Victor 
Florescu, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Chile, și-a pre
zentat scrisorile de acreditare pre
ședintelui Republicii Chile, Eduar
do Frei Montalva. La ceremonie a 
fost de față Gabriel Valdes, mi
nistrul afacerilor externe, și func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe chilian.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Republicii 
Chile a avut o convorbire cordială 
cu ambasadorul României.

CANBERRA 25 (Agerpres). — La 
25 septembrie, Ion Datcu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia în Australia, și-a prezentat scri
sorile de acreditare guvernatorului 
general al Australiei, Richard 
Gardner Baron Casey.

I AGENȚIILE
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!de presă
g TRANSMIT:

La Moscova a avut loc 
S vernisajul expoziției de 

pictură și sculptura contem- 
| porană românească, organizat 
S în cadrul „Zilelor culturii românești"

de a studia, în continuare, 
posibilitățile de cooperare 
și de a recomanda respec
tivelor guverne formule și 
mecanisme practice în a- 
ceastă direcție.

tn repetate ocazii, re
prezentanții oficiali și ex- 
ponenți ai cercurilor de 
afaceri s-au referit la ca
racterul complementar al 
unor ramuri de producție 
din economia românească 
și cea venezueleană, care 
creează o bază favorabilă

mult cu cît ni se oferă în 
condiții de schimb avan
tajoase, adică cu plata în 
țiței, și alte produse tra
diționale ale exportului 
nostru. Aproximativ la fel 
stau lucrurile și în secto
rul minier. Avem mari 
rezerve minerale, deocam
dată exploatate într-o mă
sură infimă, care ar putea 
fi valorificate cu ajutorul 
utilajelor românești. Pre
zența delegației române, 
contactul direct cu mem-

facția guvernului și po
porului Venezuelei" față 
de vizita oaspeților ro
mâni, a declarat: „Con
tactele personale între ofi
cialități continuă să fie 
un mijloc de neînlocuit 
pentru dezvoltarea rela
țiilor între țări. Sînt si
gur că după vizita din 
iulie a.c. a misiunii ve
nezuelene la București și 
acum, după vizita delega
ției guvernamentale ro
mâne la Caracas, am des-

CADRU PROPICI III7VIH1ĂRII
RELAȚIILOR ROMANO-VENEZOELENE

CORESPONDENȚA DIN CARACAS DE LA VASILE OROS

impulsionării relațiilor bi
laterale. „La noi, în zona 
Maracaibo — mi-a decla
rat ministrul minelor și 
hidrocarburilor, Antonio 
Mayobre — se extrage o 
considerabilă parte din 
producția mondială de 
petrol. Pe de altă parte. 
România dispune, în a- 
fără de vechea ei expe
riență dobîndită in acest 
sector — de la prospec
țiuni la rafinare și prelu
crare modernă a țițeiu
lui — de mașini și utilaje 
cu o înaltă tehnicitate care 
i-au adus faima bineme
ritată pe multe piețe ale 
lumii. Evident, sîntem in
teresați să folosim și noi 
cît mai bine performan
țele utilajului petrolier 
românesc, cu atît mai

brii și experții ei au con
tribuit serios la cunoaște
rea reciprocă a posibilită
ților concrete, în vederea 
dezvoltării cooperării".

Declarații similare mi-a 
făcut și dl. Ruben Sader, 
directorul general al Cor
porației venezuelene a pe
trolului, care a adăugat 
totodată că dorința de dez
voltare a relațiilor econo
mice cu România se în
scrie în orientarea actuală 
a Venezuelei de a-și diver
sifica piața, eliminînd ob
stacolele create de mai 
mult timp de „zonarea 
politică" a schimburilor, 
în discursul rostit la ce
remonia semnării acordu
lui, ministrul de externe 
Borges, exprimînd „satis-

coperit o multitudine de 
posibilități care vor servi 
fără nici o îndoială ca 
bază pentru realizarea 
intenției de a dezvolta 
relațiile economice și 
culturale între cele două 
țări. Avem interese co
mune rezultînd, în primul 
rînd, din eforturile susți
nute, de dezvoltare econo- 
mico-industrială. A m ur
mărit cu atenție procesul 
industrializării României 
care a permis țării dv. 
să se plaseze intre țările 
cu cel mai înalt ritm de 
creștere din lume și să-și 
sporească produsul națio
nal de aproape cinci ori in 
decurs de un deceniu. 
Sînt sigur că aceste con
tacte pe care le-am inițiat

acum intr-un mod atît de n 
fericit vor servi de stimul | 
pentru români și vene- S 
zueleni și vor constitui un a 
exemplu de cum este po- | 
sibil, pe baza principiilor B 
autodeterminării și res- a 
pectării suveranității, să | 
se stabilească relații strin- B 
se intre țările cu organi- n 
zare politico-socială di- | 
ferită". 0

Presa venezueleană a 0 
reflectat pe larg desfășu- H 
rarea vizitei delegației ro- “ 
mâne. Influentul cotidian 0 
„La Republica" a consa- | 
crat vizitei un editorial “ 
scriind că „în ceea ce 0 
privește Venezuela există i 
o opinie favorabilă, în i 
cercurile oficiale și parti- n 
culare față de dezvoltarea | 
relațiilor cu România". 
„Delegația română, con- B 
tinuă ziarul, și-a mani- I 
festat hotărîrea de a stabi- B 
li un schimb comercial e- a 
fectiv în condiții reciproc | 
avantajoase, oferind ma- “ 
șini agricole, echipamente B 
industriale și instalații | 
pentru rafinării de petrol. ** 
România este una din ță- S 
rile cu cea mai mare tra- | 
diție in producția de pe- ® 
trol și în prelucrarea mo- 0 
dernă a acestuia". Edito- | 
rialul menționează că s-a “ 
ajuns la o înțelegere cu 0 
Corporația venezueleană g 
a petrolului pentru im- “ 
portul. în anii viitori a n 
unei cantități de țiței ve- g 
nezuelean, în schimbul in- S 
stalațiilor românești. Ca a 
semn al bunelor auspicii | 
sub care se dezvoltă co- “ 
laborarea româno-vene- Q 
zueleană, ziarul. „El Uni- 0 
versal" a publicat — în S 
timpul vizitei — pe o ju- n 
măt.ate de pagină un a- fe 
nunț in care se arăta cu a 
litere mari: „Atenție, a- n 
gricultori ai țării. La 1 oc- | 
tombrie va sosi în Vene- « 
zuela primul lot de trac- n 
toare agricole fabricate | 
in România". “

în U.R.S.S. Expoziția cuprinde o se
lecție de lucrări ale unora dintre per
sonalitățile artei românești, oferind o 
imagine a creației artistice con
temporane din România. In să
lile muzeului „Pușkin" (fotografia de 
mai sus) sînt prezentate lucrări ale 
pictorilor Corneliu Baba, Alexandru 
Ciucurencu, Dumitru Ghiață, Henri 
Catargi, A. Ciupe, Ligia Macovei, Io
nescu Gheorghe, M. H. Maxy, I. Mus- 
celeanu, Schweitzer-Cumpănă, Brăduț 
Covaliu, S. Piliuță, I. Gheorghiu, Gr. 
Vasile, Ion Pacea, Gh. Saru, Ion Bi- 
țan, opere ale sculptorilor Ion 
Jalea, Ion Irimescu, Ion Vasiliu, Bo
ris Caragea, E. Servatius și alții. La 
vernisaj au luat parte V. I. Popov, 
adjunct al ministrului culturii al 
U.R.S.S., și alte persoane oficiale, oa
meni de artă din capitala sovietică.

Președintele Ludvik Svo
boda a Pr'm>t ha Hradul din Praga 
o delegație a Uniunii Femeilor din 
Cehoslovacia, condusă de Milusa Fis- 
cherova, președinta uniunii. Delegația
I- a informat pe președinte despre ac
tivitatea Uniunii Femeilor clin Ceho
slovacia în ultima perioadă de timp, 
anunță C.T.K.

Jose! Smrkovsky, Pre- 
ședintele Adunării Naționale a R. S. 
Cehoslovace, a făcut la 25 septembrie 
o vizită la uzinele constructoare de 
mașini' din Mobrjany. El a participat 
la o adunare a colectivului întreprin
derii și la o ședință a activului de 
partid, sindical și de tineret.

Peste 11 000 de funcțio
nari indieni an fost demiși 
sau suspendați din serviciile lor pen
tru că participă la greva declanșată 
la 19 septembrie — transmite cores
pondentul agenției France Presse.

Pentagonul a interzis 
temporar zborurile avioane
lor „F-lll" cu geometrie varia
bilă ca urmare a prăbușirii, în urmă 
cu două zile, a unuia dintre acestea, 
în apropierea bazei aeriene Nellis (sta
tul Nevada). Acesta a fost cel de-al
II- lea avion „F-lll" care s-a pră
bușit de la 1 ianuarie,1967.
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