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Sprc9 nouă 
simbioză a 
arhitecturii 
cu artele

PLECAREA TOVARĂȘULUI
REIDAR LARSEN

Joi a părăsit Capitala tovară
șul Reidar Larsen, președintele 
Partidului Comunist din Norve
gia, care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, de tovarășii Gheorghe Stoica, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

ACȚIUNEA PENTRU
CEÎEREA EFICIENTEI

cadru propice al 
inițiativei colective

Ing. loan ANGELESCU,
secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R.

După cum este cunoscut, pe baza 
unei hotărîri a conducerii de partid 
și de stat, din iunie 1967, în 71 de 
întreprinderi industriale s-a trecut 
la experimentarea unor măsuri de 
perfecționare a metodelor de pla
nificare, de lărgire a drepturi
lor și competențelor conducerii 
unităților respective, de creștere 
a cointeresării și răspunderii ma
teriale pentru rezultatele obținute 
în activitatea productivă, economică 
și financiară. înscriindu-se în Direc
tivele Conferinței Naționale a P.C.R., 
aplicarea în practica economică a 
prevederilor acestei hotărîri a de
terminat o puternică efervescentă in 
rîndurile cadrelor din întreprinderi, 
a scos în evidentă o serie de rezerve 
existente în toate compartimentele 
activității lor și a marcat o pre
ocupare sporită pentru îmbunătăți
rea eficientei utilizării fondurilor 
materiale și bănești ale statului. 
Evident, . bilanțul de pînă acum 
atestă convingător, prin clfre~*~'ș( 
fapte, rezultatele superioare obținu
ți; in creșterea productivității mun- 
jcrij4 reducerea prețului de cost și în 
realizarea unor importante bene
ficii peste plan. De remarcat însă 
este și faptul că multe cadre 
din întreprinderile respective și-au 
îmbogățit cunoștințele privind a- 
plicarea procedeelor optime de 
planificare, conducere și organizare 
a activității economice, că a sporit 
gradul de responsabilitate în an
gajarea fondurilor materiale si bă
nești ale statului.

Aprecierile acestea sînt perfect 
valabile și în cazul celor patru între
prinderi din județul nostru — Uzina 
de fibre sintetice Săvinești, între
prinderea forestieră Piatra Neamț, 
Fabrica de ciment Bicaz și fabrica 
de cărămizi „Zorile noi“ — care de 
mai bine de un an se află în acțiu
nea de experimentare. In acest sens, 
constatăm cu satisfacție că măsurile 
luate s-au materializat în rezultate 
de mare valoare. Pe primul semes
tru al acestui an, planul producției 
marfă vîndută și încasată a fost 
depășit cu cîtcva procente, livrîn- 
du-se mărfuri a căror valoare 
depășește cu 170 milioane lei pe cea 
realizată în aceeași perioadă a anului 
trecut, iar cheltuielile de producție 
au fost reduse cu 66 lei la mia de lei 
producție marfă. In aceeași perioadă, 
planul productivității muncii a fost 
depășit cu 4.3 la sută, iar beneficiile 
suplimentare s-au ridicat la 46 
milioane Ici.

Cercetările întreprinse în aceste 4 
întreprinderi arată că măsura re
feritoare la stabilirea planului 
cconomic-financiar aplicată concomi
tent cu restrîngerea indicatorilor din 
planul de stat a asigurat de la bun 
început concentrarea atenției și o- 
rientarea efortului principal al colec
tivelor către indicatorii cei mai im
portanți care îmbină activitatea 
unităților respective cu interesele 
generale ale dezvoltării economiei. 
Scoaterea de sub „tutela" planului 
a unor indicatori a oferit o mai 
mare operativitate și răspundere 
unităților în rezolvarea problemelor 
legate de satisfacerea cerințelor 
stringente ale economiei naționale, 
întreprinderea forestieră Piatra 
Neamț, bunăoară, a primit nume
roase cereri din partea beneficiarilor 
pentru suplimentarea urgentă a 
planului la fabricarea lăzilor de fag. 
îndeplinirea acestei sarcini pre
supunea angajarea unui număr de 
muncitori. Si iată că producția a fost 
realizată datorită faptului că între
prinderea a putut angaja forța de 
muncă necesară, fără să influențeze 
în mod negativ productivitatea 
muncii planificată.

Ne oprim mai mult la situația 
favorabilă creată, întrucît ni se 
pare că din ea se nasc unele con
cluzii prețioase. înainte de experi
mentare. îngrădirea întreprinderii 
într-un număr de salariati planificat 
constituia, de cele mai multe ori. o 
frînă în calea obținerii unui nivel 
sporit al producției, și productivității 
muncii. Unele lipsuri în organizarea 
producției și a muncii se justificau 
prin faptul că planul forței de 
muncă nu era corelat cu volumul de 
producție. De data aceasta. stab’’!rea 
prin plan a nivelului produc
tivității muncii a lăsat Ia latitudinea 
întreprinderii să gospodărească cit 
mal rațional forța de muncă, să 
manevreze cu numărul de salariati 
pe bază de calcule realiste, nornînd 
de la necesitatea de a realiza ne
condiționat nivelul de productivitate 
a muncii programat și de Ia cerin
țele perioadelor de activitate. în 
felul acesta a fost posibil ca la cele 
4 întreprinderi numărul mediu scrip
tic să fie redus. în perioada experi
mentării. cu 453 salariati în con
dițiile creșterii cu 5 la sută a volumu
lui de producție. A avut loc. deci.

o economisire a forței de muncă șl o 
mai rodnică utilizare a ei în proce
sul de producție.

De un real folos în gospodărirea 
mai rațională a fondurilor materiale 
și bănești ale întreprinderilor s-a 
dovedit a fi stabilirea fondului 
total dc salarii, fără ca acesta să 
fie defalcat rigid pe activități și pe 
structură. S-a creat astfel posibilita
tea ca pe lîngă folosirea în condiții 
mai bune a fondului de salarii în 
raport cu necesitățile reale ale pro
ducției să se înregistreze, în perioada 
de pînă acum, și economii impor
tante. Fabrica de ciment din Bicaz, 
de exemplu, a înscris la capitolul 
economii la fondul de salarii planifi
cat suma de 161 000 lei, iar întreprin
derea forestieră Piatra Neamț — 
669 000 lei. din care 124 000 lei numai 
pe seama organizării judicioase a 
muncii.

Asemenea drepturi și competențe 
lărgite s-au împletit și cu măsurile 
luate în vederea organizării propriu- 
zise a schemei activității întreprin
derilor. S-a considerat, și pe drept 
cuvînt, că organizarea șablonată a 
unităților respective ar putea con
stitui o frînă în calea fructificării 
inițiativei, creșterii răspunderii în 
realizarea producției și beneficiilor 
planificate. In consecință, experi
mentarea a acordat conducerii între
prinderilor posibilitatea de a putea 
modifica structura lor organizatorică 
potrivit cerințelor organizării su
perioare a producției și a muncii. 
Astfel, la Fabrica de ciment din 
Bicaz. după studii temeinice, s-au 
restructurat serviciile producție și 
tehnic, creîndu-se trei sectoare con
duse de către un inginer șef adjunct, 
sectoarele materii prime și trans
porturi. de fabricație și energo-me- 
canic. Inginerilor șefi adjuncți li 
s-au stabilit sarcini și atribuții pre
cise de coordonare directă a sec
toarelor, desființîndu-se. totodată, 
funcțiile de șef al serviciului produc
ție și șef al serviciului investiții.

Perfecționări similare au avut loc 
și în organizarea structurii Uzinei de 
fibre sintetice Săvinești. Aici, prin 
contopirea serviciului plan cu servi
ciul producție s-a asigurat o mai 
bună programare, coordonare și 
urmărire a producției. De asemenea, 
s-a înființat un compartiment com
plex de organizare științifică și 
salarizare-normare, prin contopirea, 
dar nu aritmetică, a serviciilor de 
organizarea și normarea muncii cu

(Continuare în pag. a IlI-a)

...Punctul al doilea al or
dinii de zi a sesiunii Consi
liului popular provizoriu al 
județului Vaslui. Ion Zlale a 
fost destituit din funcția de 
prim-vicepreședinfe al Consi
liului popular provizoriu al 
iudefului Vaslui, iar loan O- 
prea din aceea de secretar al 
aceluiași consiliu. Aceste mă
suri au fost precedate de 
hotărîrea plenarei comitetului 
judefean de partid privind 
scoaterea din biroul comite
tului judejean de partid a lu! 
Ion Zlate și de sanctionarea 
lui loan Oprea de către adu
narea generală a organiza
ției de bază.

Vina lor poate fi rezumată 
in cîteva cuvinte : ilegalitate, 
spirit de căpătuială, lată fap
tele : beneficiind de dreptul 
de a-și cumpăra cîte un auto
turism din parcul disponibil al 
instituției, ambii au devenit 
proprietari a cîte unei ma
șini. Dar, deși instrucțiunile 
legale prevedeau clar că vin
derea acestora constituie o 
încălcare a dispozițiilor le
gale, Zlate a vîndut cu 12 000 
lei mașina cumpărată cu 8 500 
lei, iar Oprea a vîndut cu 
18 000 Iei mașina pentru care 
plătise 7 800 lei ; mai mult, 
acesta din urmă, declarînd 
alt pref de vînzare (12 000 
lei), și-a mai adăugat la 
„cîștig” suma provenită din 
reducerea impozitului...

Cum lesne se înțelege, 
asemenea acte reprobabile, 
încălcări grave ale legilor, nu 
puteau fi ascunse. Cu îndrep
tățită indignare, cetățenii au 
sesizat aceste abateri.

Merită să ne oprim asu
pra concluziilor ce se des
prind. in cazul pe care îl ra-

Rafinăria Brazi, puternic centru al industriei noastre petroliere

plastice
Arhitect 

Anton MOISESCU

'Xz'v,

(Foto : Gh. Vințilă)

După aproape un secol de 
Izolare și îndepărtare reciprocă, 
arhitectura și artele plastice 
tind din nou să se apropie, pen
tru a se împleti în simbioza ce 
a caracterizat de-a lungul isto
riei perioadele de înflorire ale 
artei mondiale

In cazul unor monumente de 
amploare sau chiar al unor clă
diri unicate, a căror impor
tanță simbolică și spirituală e- 
galează sau depășește funcția 
lor utilitară, extinderea și între
pătrunderea mijloacelor arhi
tecturii și artelor monumenta
le poate aduce tocmai nota o- 
riginală, specifică și încărca
rea emoțională atît de necesa
re unor asemenea obiective.

Condițiile actuale din țara 
noastră, în care numărul con
strucțiilor unicale este încă re
lativ redus, manifestîndu-se o 
preponderență categorică a vo
lumului construcțiilor de masă, 
au evidențiat cu și mai mare 
ascuțime dificultățile înlăturării 
monotoniei plastice, folosind 
numai mijloacele expresive ale 
arhitecturii. înțelegerea, și stă- 
pînirea mijloacelor urbanistice 
și peisagistice constituie încă un 
proces în curs de dezvoltare, ale 
cărui perspective și posibilități 
nu și-au spus încă ultimul cu- 
vînt, dar care își anunță încă 
de pe acum imense potențe 
plastice.

Totodată, încetul cu încetul, 
s-a reînceput să se reia și dia
logul cu posibilitățile artelor 
decorative, ca și, mai ales, ale 
artelor monumentale, al că
ror aport în diferențierea 
și individualizarea ansamblu
rilor arhitecturale și urba
nistice nu . mai putea fi ne
glijat. In paleta mijloacelor 
plastice folosite de arhitecții 
noștri pătrund posibilitățile ofe
rite de o gamă tot mai largă de 
procedee și de genuri ale arte
lor plastice monumentale. Se 
remarcă totodată și un efort al 
artiștilor, care se străduiesc 
să-și aducă contribuția lor 
originală la integrarea . artelor .— ----- :-------- :—•;    —t-
(Continuare în pag. a IV-a)

Evoluția industriei 

prin prisma artWt
destine gălățene

ÎN ZIARUL DE AZI:

DIALOG CETĂȚENESC:
- Funcționarii care 

nu cunosc legea sâ su
fere rigorile ei.

- Erori de... stare ci
vilă.

- Luați „colacul de 
salvare" constructorilor 
incorecți!

® SURSE DE ECONO
MIE A METALULUI.

© CALITATEA DIALO
GULUI BIBLIOTECILOR 
CU CITITORII.
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lafăm, atenfia este rejinută, 
în primul rind, de faptul că 
cei doi activiști au încălcat 
cu bună știin)ă norme ale 
disciplinei de partid și de 
stat. Faptul că asemenea acte 
necinstite au fost săvîrșite de 
cadre investite cu munci de 
răspundere, avînd ei înșiși 
datoria de a veghea la pre- 
întîmpinarea oricăror ilegali-

CONSTRUCȚIA
NOULUI PORT

ORȘOVA
9

Kilometrul 953, pe malul Du
nării. Aici se desfășoară îritr-un 
ritm intens construcția noului 
port Orșova. Se lucrează la exe
cutarea cheiului, danelor, dru
murilor și liniilor ferate inte
rioare, magaziilor etc. La cîteva 
sute de metri de stația C.F.R., 
inaugurată acum cîteva luni, 
urmează să înceapă construcția 
noii gări fluviale în interiorul 
căreia vor fi amenajate săli spa
țioase de așteptare, case de bi
lete, bufet, tonete pentru ziare, 
reviste și de alimentație publi
că. Un spațiu va fi rezervat

pentru sectoarele de exploatare 
tehnică și comercială. Prin da
rea în exploatare a portului Or
șova, situat la circa 10 km a- 
monte față de cel actual — se 
va înregistra o creștere a trafi
cului de călători și mărfuri, o 
mai judicioasă cooperare între 
unitățile de transporturi flu
viale, feroviare și rutiere, 
scurtarea duratei de manipulare 
a produselor. De asemenea se 
vor crea noi posibilități pentru 
dezvoltarea turismului în zona 
Porților de Fier.

In epoca noastră, 
spunea cineva, con
structorii se recrutează 
dintre visători. Ne-am 
îngădui să adăugăm.: 
cu atit mai mult fău
ritorii de nave. In al
cătuirea structurală a 
punctelor mișcătoare, de 
uscat, pe apele mărilor 
și oceanelor, acești oa
meni învestesc tot ce 
au mai luminos : taine
le adinei și riguroase 
ale profesiilor, îndrăz
nelile, rostite și neros
tite, visurile și speran
țele.

Nu de mult, șantie
rul naval gălățean a 
trăit emoționat clipa 
debutului celui de-al 
patruzecilea cargou. 
Astfel de clipe se re
petă aici, în ultima 
vreme, tot mal des.

— Un vas — îmi 
spunea o dată ingine
rul Ștefan Drugescu, de 
la șantierul naval — 
reprezintă sinteza unor 
eforturi colaterale con
jugate. Nu există „fa
brică de vapoare" care 
să execute totul — de 
la chilă (partea cea 
mai de jos a navei) și 
pînă la antena de pe 
catarge. Ar fi imposi
bil. Fiecare navă ce-si 
începe călătoriile de 
aici, o dată cu desprin
derea de la cheiul de 
armare, duce cu ea e- 
f orturile multor oa
meni, ostenelile și mân
dria lor.

Una din părtașele la 
această mîndrie se află 
doar la ctțiva kilome
tri de locul unde se 
nasc lebedele albe, pu
ternice, la șantierul de 
pe Dunăre. Este Uzina 
mecanică navală din 
Galați, altădată locul 
de revitalizare a loco
motivelor obosite, a 
vagoanelor, acum afla
tă în competiția severă 
pentru făurirea unor 
piese și instalații na
vale fără de care mi
neralierele, cargourile, 
nu-și pot începe cutre
ierările lor marine.

Am lucrat aici în ur
mă cu douăzeci și ceva 

uoncaEsaBnsna

llie TĂNĂSACHE

de ani. Tăvălugul răz
boiului lovise crunt. 
Linii de cale ferată ră
sucite ca în urma unui 
cataclism ; traverse ar
se ; vagoane și locomo
tive răsturnate, sfîrte- 
cate ; schelete carboni
zate din fostele clădiri; 
pămînt răscolit brutal, 
pînă la straturile geo
logice intime.

Unul dintre foștii co
legi de ucenicie ține 
să-mi spună :

— Noul a început cu 
schimbările în exterior. 
Cele mai ușor vizibile...

— Aici a fost hala de 
montaj...

Zidurile afumate de 
locomotivele aflate în 
probe, după reparații, 
au dispărut. Lipsă la 
apel și cîrpitura mai 
proaspătă de cărămidă 
— locul unde o locomo
tivă, scăpată de sub 
control acum, douăzeci 
de ani, a țîșnit prin 
zid, într-un atelier ve
cin. Si, în virtutea unui 
echilibru firesc, în lo
cul acestor absențe, o 
arhitectură industrială 
modernă, cu linii seve
re. Desprinderea de 
trecut se face pe acest 
context nou și revela
tor.

— Aici a fost secția 
de vagoane...

Strunguri moderne. 
O lumină abundentă ce 
sugerează vastitatea 
spațială... Un vuiet u- 
sor, despletit continuu...

Zidurile vechi, aproa
pe de năruire, au făcut 
loc betonului trainic, 
sticlei blindate prin ca
re se filtrează o lumină 
egală, generoasă. La 
semnarea actului de 
naștere a noii uzine, 
drept amintire durabi
lă peste timp, a fost 
plantat un cordon de 
plopi care azi înconjoa
ră cu freamătul lor 
continuu uzina. Ochiul 
întîlneste aceste ima
gini inedite, neaștep

tate, sinteză a unul tra
valiu susținut, care își 
dezvăluie simplu și 
convingător rotunjimea 
faptelor.

— A fost nevoie de 
acest efort — explică 
directorul, inginerul 
Gheorghe Angheliu — 
din două motive: mal 
întîi pentru că uzina 
trebuia reconstruită și 
adusă în circuitul fi
resc de utilități cum s-a 
petrecut peste tot în 
acești ani în țara noas
tră. Apoi, cerințele noi 
ne obligau să urcăm o 
nouă treaptă de exi
gență. In felul acesta, 
reprofilarea a operat 
deopotrivă în tehnică 
și în oameni. S-a altoit, 
aș zice, pe o experien
ță anterioară, consti
tuită aici, ca zestre, de-a 
lungul unor ani de 
mințile și priceperea 
mai multor generații de 
muncitori.

Un destin traversat 
de cîte alte unități in
dustriale în acești ani! 
îngemănarea experien
țelor. în noul context, 
a presupus o acomo
dare în plin efort, a 
dus la satisfacțiile de 
azi.

— Acum — aflăm de 
la inginerul Angheliu 
— Uzina mecanică na
vală din Galați este 
principala întreprinde
re cu care șantierul na
val are raporturi de co
operare. Confecționăm 
vinciuri de cală, valvu
le, grui, mașini de cîr- 
mă. Fabricăm curent 
capace navale — piese 
de mari dimensiuni ca
re acoperă gurile de 
magazii ale cargourilor, 
ale mineralierelor. Per
formanța asta a intrat 
în obișnuit. Specialiștii 
de aici și cei de la Șan
tierul naval din Galați 
afirmă că, o dată cu 
producția de serie a a- 
cestor instalații volu
minoase și de mare pre
cizie în același timp, s-a 
rezolvat o serioasă pro
blemă tehnică a indus-

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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Paroxismul 
suferinței
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A devenit o trăsătură de
finitorie a societății noastre, 
a democrației socialiste, o- 
bligafia ca de la cel mai 
înalt demnitar pînă la simplul 
cetățean, fiecare să respecte 
neabătut disciplina de partid 
și de stat, legile tării, nor
mele eticii noastre, ele ex- 
primînd interesele generale 
ale societăjii. Tocmai în a-

cerea confirmată prin fapte, 
lată însă că, nesocotind acea
stă îndatorire, prima lor grijă 
a fost să „agonisească", să se 
căpătuiască. Măsurile luate au 
determinat satisfacția cetățe
nilor. „Multi ne-au spus că 
sancțiunile aplicate confirmă 
pozifia principială a partidului 
nostru, care nu poate tolera 
nici o încălcare a echității so

Contaminați de

tăți, constituie o circumstanță 
agravantă.

Dar „cazul” de la Vaslui 
invită și la alte reflecții. Că
pătuiala are implicațiile ei. 
Una apare de regulă pe prim 
plan : sim)indu-se deficitar 
la... capitolul cinste, autorul 
abuzurilor adoptă o atitudine 
conciliantă, se străduiește să 
apară in postura de om „în
țelegător", „îngăduitor” fată 
de... greșelile altora. In fapt, 
el se simte legat de cei cu 
aceleași tare morale ca ale 
sale. Cum ar putea proceda 
altfel de vreme ce a pierdut 
dreptul etic de a rosti măcar 
o silabă despre cinste, des
pre necesitatea unei atitu
dini intransigente fată de 
orice abuz ?

cest scop activitatea, compor
tarea fiecăruia este supusă 
controlului forurilor de re
sort. Fără îndoială, dacă la 
Vaslui au putut avea loc ase
menea abateri în aceeași in
stituție, înseamnă că exerci
tarea controlului asupra acti
vității fiecărui salariat al con
siliului popular este defici
tară. Cum altfel s-ar- putea 
explica mentalitatea celor 
două cadre cu munci de răs
pundere, care considerau că 
respectarea legilor este obli
gația „celorlalți", iar ei își pot 
permite, datorită funcției ce-o 
defin, privilegiul nesocotirii 
legilor 7

încrederea arătată prin pro
movarea în munci de răspun
dere a celor doi activiști sa

ciale, nici un act de necinste 
— ne-a declarat tovarășul Ion 
Savin, prim-secretar al comi
tetului județean de partid, 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
provizoriu Vaslui. Nimeni, 
oricine ar fi, nu are dreptul 
la privilegii, la încălcarea nor
melor legale. Acfionînd în 
spiritul principialității partini
ce, nu vom tolera nici o a- 
batere de la această regulă, 
indiferent de persoane".

Trebuie să relevăm însă că 
aceste considerente, pe de
plin juste, sînt departe de a-și 
fi găsit reflectare în desfășu
rarea adunării generale a or
ganizației de bază din cadrul 
consiliului popular provizoriu 
judejean, care a luat în dis

cuție abaterile lui loan Oprea. 
Tonul a fost dat de referatul de 
o pagină și jumătate, încropit 
de mîntuială, privind abaterile 
lui loan Oprea și propunerea 
de sancționare. Momentele 
care au urmat acestei lecturi 
au fost de-a dreptul peni
bile. Cînd, după multe insis
tente unii au luat cuvîntul, pă
rea că ședinfa fusese convo
cată pentru ca loan Oprea să 
fie felicitat. „Il cunoaștem de 
om cinstit, are experiență” ; 
„Un act necugetat. O gre
șeală pe care a făcut-o fără 
vina dînsului". (In paranteză 
se cuvine arătat că „vinovatul 
fără vină” este jurist). La a- 
dunarea generală a organiza
ției de bază participau vice
președinți ai consiliului popu
lar, șefi de seefie, directori ai 
unor direcții județene. Or, unii 
dintre aceștia au fost promo
torii limbajului mieros, con
ciliant, care cerea micșorarea 
sancțiunii „pentru ca să nu-l 
lovim prea tare".

Bineînțeles, într-o aseme
nea atmosferă nici n-a putut 
fi vorba de o analiză exigen
tă, de examinarea aprofunda
tă a implicațiilor și consecin
țelor ce decurg din abaterile 
discutate. S-au făcut unele 
referiri la necesitatea dezvol
tării spiritului de muncă co
legial. Păcat însă că nimeni 
n-a precizat că acesta nu 
poate avea nimic comun cu 
concesiile reciproce, cu în
găduința neprincipială, cu a- 
trofierea spiritului combativ. 
El impune, dimpotrivă, culti
varea intransigentei și princi
pialității partinice.

Constantin MORARU

însemnări din războiul nigerian 

de Francois MAZUR.E, 
publicist francez

„Tot ce este viu trebuie doborît...". 
Acest ordin de exterminare care ar fi 
fost dat trupelor nigeriene ce împre
soară reduta biafreză pare să fie a- 
plicat în litera legii. Bărbați, femei, 
copii, bătrîni, animale domestice sînt 
victime ale războiului. Cei pe care 
gloanțele îi cruță sînt învinși în scurt 
timp de foamete și epidemii.

Reprezentantul Crucii Roșii Inter
naționale, care a părăsit Geneva cu 
cîteva ore mai înainte, are impresia 
că trăiește un coșmar din momentul 
în care pune piciorul la Aba. Din- 
tr-odată el se găsește aruncat în 
plin Ev Mediu, martor al unei în
fruntări nemiloase.

încă în septembrie 1966, aproxima
tiv 80 000 de Ibos — reprezentanți 
ai grupării etnice dominante din Bia- 
fra — au fost sugrumați de grupurile 
Haussa și Fulani din nord. Acum, bia- 
frezii știu că lupta tribală în care se 
află încleștați se va termina prin ex
terminarea lor dacă vor fi învinși. De 
aceea, slab înarmați, prost echipați, 
cu foamea măcinîndu-le pîntecele, ei 
continuă să reziste unul contra zece, 
de săptămîni de zile, după ce înfrîn- 
gerea lor fusese anunțată ca iminentă.

Biafrezii rezistă și lansează, chiar, 
ofensive disperate, aplicînd principiile 
unei lupte de guerilă cu totul deose
bite. Ei avansează în trei valuri : mai 
întîi soldații antrenați și înarmați 
(cinci cartușe de om) ; apoi polițiștii, 
care ridică armele soldaților căzuți și 
le iau locul ; în fine, marșul este în
cheiat de femei, care strigă în cor, în- 
demnînd bărbații la luptă.

La Ikot Ekpene, un orășel situat la

80 km de Port-Harcourt, gropile co
mune debordează de cadavrele sfîr- 
tecate de vulturi. La începutul lunii 
august, cînd presiunea biafrezilor a 
devenit foarte puternică în jurul ora
șului, controlat de cîteva săptămîni 
de către federali, soldații au închis 
întreaga populație civilă în închisoare 
și au lăsat-o să moară de foame. Zece 
mii de persoane, potrivit biafrezilor, 
au pierit astfel în împrejmuirea peni
tenciarului. Un ziarist britanic care 
s-a putut duce la Ikot Ekpene a po
vestit că în jurul orașului duhoarea 
era atît de puternică îneît a fost ne
voit să se întoarcă din drum.

La Asaba, la 200 km nord-vest de 
Port-Harcourt, șapte sute de bărbați 
și băieți Ibos au fost masacrați în nu
mai trei minute... Se spune că din 
eroare. în acest oraș populația era di
vizată în privința atitudinii ce trebuia 
s-o adopte cînd federalii au ocupat 
orașul. Unii, majoritatea, au vrut să-i 
întîmpine în sunetele tam-tamului, 
ceilalți rămîneau ostili. în suburbiile 
Asabei, primiți cu cîntece și dansuri, 
liniștiți și destinși, nigerienii au tre
cut arma în bandulieră. Dar deodată, 
un foc de armă pomi dintr-un grup 
de Ibos ce refuzau să se supună. Trei 
minute mai tîrziu, trupurile tuturor 
locuitorilor de sex masculin ai orașu
lui, ciuruite de gloanțe, acopereau 
străzile, pragurile caselor.

Asasinate în serie, sate incendiate, 
rase de pe fața pămîntului... Ce „orori 
ale războiului" ar găsi de pictat în 
Biafra un Goya african 1

(Continuare în pag. a V-a)
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FUNCȚIONARII
nu cunosc legea 

O /?/« El
Drepturile și obligațiile 

care decurg din contractul 
de muncă sint precis regle
mentate prin norme lega
le. Aplicarea corecță a a- 
cestoi- norme constituie o 
obligație a conducerilor de 
întreprinderi și instituții, 
pentru că între cei doi par
teneri — unitate și sala
riat — să existe relații 
corecte, normale. Dimpo
trivă, necunoașterea lor, 
interpretarea și aplicarea 
incorectă a acestora, creează 
situații anormale.

în numeroase scrisori so
site la redacție, cititorii a- 
rată că în unele întreprin
deri și instituții se fac sim
țite o seamă de deficiente 
în acest sens. Unii funcțio
nari. fie din necunoașterea 
suficientă a, acestor preve
deri legale, fie din indo
lență, creează o serie de 
greutăți salariaților, îi îm
piedică să obțină drepturi
le cuvenite, determinîndu-i 
să-și consume timpul și 
nervii pe la ușile diferitelor 
birouri.

„La noi în unitate — ne 
scrie Paula Dimian de la 
întreprinderea de foraje 
București — legile și hotă- 
rîrile sînt aplicate la voia 
întîmplării, după cum le 
interpretează contabilul 
secției noastre, Petre Con- 
stantinescu. Așa se face că. 
fiind în concediu medical 
pentru îngrijirea copilului 
bolnav (ă cărui vîrstă este 
sub doi ani), contabilul m-a 
penalizat pentru primele 
3 zile cu 50 la sută din 
cuantumul cuvenit. fără 
nici un temei legal. A tre
buit să aștept zile în șir 
pentru a primi un drept 
ce mi se cuvenea , de .la 
bpn început;'1. Aceașță . lnx 
terpretare și aplicare gre
șită se explică prin incom
petența funcționarului res
pectiv, prin necunoașterea 
jde către acesta a textului 
legii, care este destul de 
clar : ajutoarele pentru ma
ternitate — prevede HCM 
nr. 880/965, art. 6. aliniatul 
final — se acordă din prima 
zi în cuantumul integral 
cuvenit.

Iată, așadar, o mostră de 
incompetentă care a dus 
la încălcarea legii, Iezind 
drepturile materiale ale ce
tățeanului. Cei care aveau 
datoria să intervină nici 
nu s-au sinchisit.

La întreprinderea de fo
raje București, deși se cu
noaște, atît la serviciul fi
nanciar, cît și Ia contabili
tate, că Petre Constanti- 
nescu este un contabil slab

pregătit, a produs în ne
numărate rînduri încurcă
turi salariaților, nu s-a luat 
nici o măsură împotriva 
lui.

Iată acum un caz pe
trecut la cooperativa de 
consum din Baia de 
Arieș. De luni de zile, 
Olivia Anca, salariată a a- 
cestei instituții, umblă pe 
la diferite foruri pentru a 
fi ajutată să primească alo
cația de stat pentru copii. 
Oriunde i se spune că a- 
locația poate fi încasată 
numai de capul familiei, 
respectiv soțul. Dar ca
zul salariatei Olivia Anca 
este mai deosebit. So
țul acesteia a părăsit de 
mai mult timp familia, co
piii rămînînd în îngrijirea 
ei. El a uitat că este tatăl 
a doi copii și are datoria 
morală de a contribui la 
creșterea și educarea lor. 
Pentru a se eschiva de a- 
ceastă obligație legală, el 
intenționat își schimbă lo
cul de muncă, lucrînd cu 
mari intermitențe. Dm a- 
ceastă cauză, neavînd con
tinuitate în muncă, nu se 
poate încadra în categoriile 
beneficiarilor de acest 
drept. în acest sens au fost 
aduse și dovezi prin care 
se arată clar că soțul ei 
nu primește alocație. Dar 
în zadar ; cu toate că art. 4 
din decretul privind acor
darea alocației precizează 
că atunci cînd numai unul 
din soți întrunește condi
țiile cerute, acesta va be
neficia de alocație. Deci, 
nu este vorba de neîndepli- 
nirea de către Olivia Anca 
a condițiilor cerute de lege, 
ci de lipsa de solicitudine 
â, con tabilului cooperați vei 
față de cererea îndreptă
țită a unei salariate.

în întreprinderi și insti
tuții există oficii juridice, 
care prin însăși atribuțiile 
lor trebuie să vegheze la 
respectarea legii atît de că
tre unitate, cît și de an
gajați. în principal ele au 
sarcina să clarifice toate 
problemele juridice cu care 
li se adresează salariat!! și, 
mai mult, au obligația să 
popularizeze actele norma
tive, care privesc în mod 
direct unitatea și pe anga- 
jatii săi. Este de la sine 
înțeles că pentru a-și în
deplini aceste sarcini, ju
riștii trebuie să fie la cu
rent cu legislația în vi
goare. Si totuși lucrurile 
se petrec și altfel. Mai 
mult, unii dintre aceștia 
nu pot da răspunsuri com

petente, cad ei înșiși în 
culpă.

O salariată de la uzina 
mecanică din Sinaia, mama 
unui copil sub un an — 
care are dreptul la program 
de lucru redus — a fost o- 
bligată de conducerea sec
ției în care lucrează să 
presteze 8 ore. Ea, pe bună 
dreptate, s-a adresat ofi
ciului juridic. Dar, stu
poare : juristul Gigei Cor- 
codel, nici una nici două, 
i-a spus că indicația secției 
este legală, program redus 
fiind numai 9 luni (1). El 
nu știa, deci, că programul 
redus al salariatelor cu co
pii mici este de 12 luni de 
la nașterea copilului, indi
ferent dacă alăptarea se 
face natural, artificial sau 
mixt. Tot din necunoaște
rea legilor, jurisconsultul 
Mateescu de la I.R.V.A.— 
Ploiești, în loc să rezolve 
unele probleme pe loc, tri
mite salariații întreprinde
rii — atunci cînd vin cu 
diferite sesizări privind 
unele ilegalități — la Con
siliul sindical județean 
Prahova. De ce este nevoie 
ca alte organe să rezolve 
treburile oficiului juridic ? 
Se desprinde de aici nece
sitatea ca forurile tutelare 
să ia măsuri pentru ca peste 
tot juriștii, cunoscînd te
meinic legislația muncii în 
vigoare, să asigure aplica
rea ei corectă.

Există situații cînd nu 
numai necunoașterea pro
voacă anomalii. în unele 
cazuri ele sînt gen,erate de 
crasa indolentă a unor 
funcționari ce înoată în hă
țișul birocrației. Ei inter
pretează actele normative 
după bunuj lor plac, fără 
să' găsească mijloacele cele 
mai potrivite, să cerceteze 
amănunțit și temeinic legi
le, pentru soluționarea ca
zului, bineînțeles în limi
tele legalității.

Este semnificativ îh acest 
sens cazul pe care ni-1 re
latează Costa Beloia din 
comuna Liubcova, județul 
Caraș-Severin. „în anul 
1966, pe cînd eram salariat 
al întreprinderii forestiere 
„Moldova Nouă", sectorul 
de exploatare Drencova, în 
urma unei revizii contabile 
superficiale mi s-a imputat 
suma de 6 929 lei. Actele 
întocmite de funcționarii 
cere au efectuat revizia a- 
mintită au fost înaintate 
procuraturii pentru porni
rea procesului penal.

Organele procuraturii, 
pentru elucidarea cazului 
meu, au ordonat efectuarea

unei expertize contabile. 
De data aceasta cercetîn- 
du-se faptele cu mai multă 
atenție și spirit de răspun
dere s-a constatat că învi
nuirea mea este total neîn
temeiată și în consecință 
s-a dispus refuzarea porni
rii procesului penal.

între timp însă conduce
rea întreprinderii forestie
re „Moldova Nouă", care 
nici ea la rîndul ei nu a 
verificat justețea concluzii
lor reviziei contabile, prin- 
tr-o simplă dispoziție de 
reținere, mi-a înființat po
prire pe salariu. Pînă la 
clarificarea situației de că
tre organele procuraturii 
mi s-a reținut astfel suma 
de 4 828 lei. Reținerea fiind 
nedreaptă, m-am adresat în 
repetate rînduri întreprin
derii să-mi restituie acești 
bani. Ceream, deci, repara
rea unei grave erori săvîr- 
șite în dauna mea din cau
za nepriceperii sau superfi
cialității unor salariați, că
rora, după cum se vede, 
prea puțin le pasă de con
secințele incompetenței lor.

Ceea ce mă intrigă, pe 
bună dreptate, este faptul 
că ei au greșit, iar eu tre
buie să plătesc oalele spar
te. Am fost purtat pe dru
muri, am pierdut nenumă
rate zile de muncă, am 
cheltuit bani și energie 
pentru anularea unei im- 
putatii absurde. Autorilor 
acestei nedreptăți nu li s-a 
imputat însă pînă acum ni
mic. Nu știu să-i fi tras ci
neva la răspundere pentru 
această crasă superficiali
tate. Oare nu tocmai o a- 
semenea nejustificată îngă
duință încurajează incom
petența, lipsa de probitate 
profesională, ■conștiinciozi
tatea și corectitudinea de 
care trebuie să dea dovadă 
orice funcționar în aplica
rea legii și exercitarea a- 
tribuțiilor ce îi revin ?“

Iată cum funcționari ne- 
competenți, nepăsători fa
tă de cererile îndreptățite 
ale oamenilor, provoacă o 
serie de ilegalități pentru 
a căror reparare se iro
sesc timp și multă ener
gie, Indiferent care sînt 
cauzele neaplicării sau a- 
plicării greșite a unor dis
poziții legale, cei care se 
fac vinovați de aceasta tre
buie să fie trași la răspun
dere. Este anormal ca oa
menii muncii să fie plim
bați pe drumuri din vina 
unor salariați plătiți toc
mai pentru a facilita calea 
spre obținerea tuturor 
drepturilor lor legitime.

Gh. PÎRVAN

Un loc aparte, de o deosebită im
portanță, în angrenajul consiliilor 
populare îl ocupă serviciile și oficiile 
de stare civilă din orașe și delegații 
din comune. Ei înregistrează, păs
trează șl eliberează actele de stare 
civilă, acte legate de evenimente e- 
sențiale în viața fiecăruia dintre noi. 
Perfecționarea activității acestor ser
vicii, la care apelează, într-un mo
ment sau altul, toți cetățenii tării, a 
stat și stă în atenția forurilor de re
sort, avîndu-se mereu în vedere noi 
măsuri pentru asigurarea unei de
serviri mai bune, mai operative, pen
tru eliminarea unor neajunsuri din 
activitatea lor. Acum, înregistrările, 
ca și eliberările de acte de stare ci
vilă se fac pe loc, la cererea solici- 
tanților, formalitățile fiind simplifi
cate la maximum. O dată cu noua îm
părțire administrativă s-a asigurat 
și acestei activități un cadru organi
zatoric mai adecvat, înainte de toate 
o mai judicioasă încadrare cu per
sonal calificat. Fiecare funcționar 
trebuie să fie conștient de înalta răs
pundere ce-i revine pentru întocmi
rea și rezolvarea cu cea mai mare 
promptitudine și exactitate a orică
rei înregistrări, a oricărui act.

Ne-am interesat de modul cum 
merg treburile la unele oficii 
de stare civilă orășenești și cum 
le rezolvă delegații din comune. 
Constatările ne conduc la concluzia 
că, în ciuda îmbunătățirilor evidente, 
activitatea în acest sector mai este 
susceptibilă de perfecționări, ea fi
ind încă grevată de scăderi de na
tură să-î nemulțumească pe unii ce
tățeni care apelează la respectivele 
servicii.

Una din primele cerințe care se 
ridică în fața oricărei instituții — și, 
după cum se știe, toate instituțiile, 
prin natura activității lor. lucrează 
cu documente, acte — este a- 
ceea ca întocmirea acestora să se facă 
fără erori, cu cea mai mare exac
titate. O asemenea cerință se pune 
cu deosebire atunci cînd este vorba
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STARE CIVILĂ
de întocmirea actelor de stare civilă. 
Or, în unele din aceste acte conti
nuă să se strecoare erori. Ce-i drept, 
cele mai multe sînt de origine mai 
veche, provin în special din registre 
comunale, de pe vremea cînd comu
nele nu dispuneau de cadre suficient 
pregătite. Dar nu mai puțin adevă
rat este că și acum, din neatenția u- 
nor funcționari, se strecoară încă 
greșeli în actele de stare civilă. în 
municipiul Rîmnicu Vîlcea, din 403 
acte de naștere întocmite în acest an, 
68 aveau prenumele trecute greșit. în 
unele comune din județele Vrancea și 
Vaslui, zeci de acte au fost întocmite 
greșit. La aceste neajunsuri contri
buie uneori și medicii, care au obli
gația, prea des încălcată, ca atunci 
cînd certifică nașterea unul copil ce 
urmează să fie înregistrat apoi la o- 
ficiul stării civile, să înscrie datele 
mamei după buletinul de identitate.

și nu după simpla declarație verbală 
a acesteia, în cadrul unui control 
efectuat la Brașov, a reieșit că mai 
bine de jumătate din numărul certifi
catelor semnate de medici conțineau 
erori. Cînd funcționarii de stare ci
vilă sînt atenți acestea se pot repara 
relativ ușor. Dar atunci cînd înșiși 
funcționarii care eliberează actele de 
stare civilă greșesc — și e suficient 
să modifice doar o literă sau o cifră — 
cetățeanul ghinionist va fi nevoit să 
piardă mult timp pentru repararea 
erorii. Recent, am vizitat cîteva ju
decătorii din Capitală. La fiecare 
dintre ele am găsit dosare în care 
se cer rectificări de acte. îndreptarea 
neglijentei de o clipă a funcționaru
lui care a scris „Voica“ în loc de 
„Voicu" sau „Ion“ în loc de „Ioan“ 
declanșează activitatea unui întreg 
aparat judiciar, presupunînd cer
cetări, audieri de martori și. după

CUVÎNTUL CITITORULUI

„Aici centrul 
de radioficare

Cu aceste cuvinte își începe emisiunile cotidiene 
centrul de radioficare din Cîmpulungul Muscelului. 
Emisiunile sale sînt ascultate la difuzoare de peste 
5 000 de familii din ora? și din comunele învecinate. 
Este o cifră care a crescut și crește an de an, lună 
de lună. Și nu întîmplător, ci datorită strădaniei 
continue a lucrătorilor centrului de a îmbunătăți 
conținutul emisiunilor. îmbinînd utilul cu plăcutul, 
ei întocmesc emisiuni interesante, atractive, pentru 
realizarea cărora se consultă în permanență cu ce
tățenii, îi atrag să contribuie efectiv la întocmirea 
lor.

La îmbunătățirea conținutului emisiunilor contri
buie și numeroasele scrisori care se primesc la cen
trul de radioficare. dintre care multe conțin provu- 
neri și sugestii prețioase pentru activitatea colec
tivului redacțional. Majoritatea scrisorilor primite 
se referă la probleme de larg interes cetățenesc 
(gospodărești-edilitare, sanitare, comerciale, cul
tural-sportive etc.). In cadrul emisiunilor își spun 
cuvîntul numeroși oameni ai muncii șl specialiști 
din diferite domenii de activitate. Bunăoară, în ca
drul unor emisiuni difuzate au fost larg dezbătute 
problemele legate de extinderea culturii coacăzului 
negru, arbust productiv și cu mari, valori nutri
tive. Ca rezultat, multe cooperative agricole de pro
ducție au trecut la cultivarea acestui arbust.

Prin varietatea problemelor abordate și bogatul 
lor conținut de idei, emisiunile centrului muscelean 
de radioficare contribuie la îmbunătățirea muncii 
în diferite sectoare de activitate, la îmbogățirea 
orizontului de cunoștințe al ascultătorilor, îi ajută 
să-și petreacă în mod plăcut și util timpul liber.

Ion DOBRESCU
Cîmpulung Muscel, județul Argeș

Un nou oraș 
prinde contur

Pe malul Dunării, în vecinătatea localității Mol
dova Nouă din județul Caraș-Severin, un nou oraș 
prinde contur: centrul muncitoresc Moldova Veche. 
In această localitate, a cărei denumire a devenit 
anacronică, s-au construit în ultimul timp 29 de 
clădiri noi: o școală impunătoare, o cantină res
taurant, un complex comercial, un restaurant cu 
cofetărie și 25 de blocuri de locuințe. Pînă în pre
zent s-au mutat în locuințe noi peste 1 200 de fa
milii de mineri. Alte clădiri — blocuri de locuințe, 
magazine, un hotel turistic — se află în construcție. 
Se lucrează, în același timp, la construirea căilor 
de acces între blocuri, se asfaltează șoseaua de cen
tură a orașului etc.

Nu peste mult timp, Moldova Veche își va schimba 
cu totul înfățișarea, va deveni o frumoasă și atrăgă
toare localitate.

Dusan IOVANOVICI 
Moldova Veche 
județul Caraș-Severin
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în numeroase orașe și centre mun

citorești din țară, acțiunea de con
struire.a locuințelor proprietate per
sonală se desfășoară în ritm susținut, 
constituind obiectul unei atenții deo
sebite din partea organelor locale ale 
administrației de pe a căror agendă 
de lucru nu poate lipsi urmărirea a- 
tentă a unei asemenea probleme de 
larg interes cetățenesc. Măsurile 
luate în ultimii ani în acest domeniu 
au creat condiții ca un . număr tot 
mai mare de cetățeni să-și poată 
construi locuințe pentru familiile lor. 
După cum aflăm din numeroase scri
sori sosite la redacție, în orașele 
București, Craiova, Ploiești, Brașov, 
Oradea, Suceava, Orșova, Galați ș. a., 
sute de apartamente se află deja în
tr-un stadiu avansat de execuție, ur- 
mînd ca în curînd să fie date în fo
losință. Totodată, la consiliile popu
lare se definitivează noi proiecte 
pentru asemenea construcții, iar ofi
ciile de resort din cadrul acestora 
pregătesc și perfectează mereu alte 
contracte cu cetățenii.

Parcurgîhd întregul „flux" pe 
care-1 presupune construirea acestor 
locuințe — de la faza precontractului 
și pînă la recepția finală — consta
tăm că, pe baza sugestiilor și pro
punerilor făcute de cetățeni, în mul
te locuri el a fost simplificat în mod 
vizibil, i s-au adus numeroase și 
substanțiale corective, urmărindu-se 
ca în final să se asigure o riguroasă 
respectare a termenelor și a celor
lalte clauze prevăzute în contracte, 
îndeplinirea ireproșabilă a obligații
lor asumate față de cetățean.

în contextul acestor preocupări — 
așa cum subliniază în scrisorile lor 
numeroși cititori — apare tot mai 
imperios necesară înlăturarea unor 
deficiențe care mai persistă încă pe 
unele șantiere de construcții.

Se înțelege de la sine că pe cetă
țeanul care vrea să-și construiască 
o locuință proprie, ceea ce-1 intere
sează în primul rînd este ca execu
ția acesteia să se încadreze în pre
vederile precise ale contractelor și 
devizelor încheiate, fără nici un ra
bat de la clauzele stabilite între păr
țile contractante. Cîteodată însă lu
crurile se prezintă exact pe dos. La 
terminarea construcției noilor lo
cuințe, beneficiarii lor sînt puși în 
situația deloc plăcută de a constata 
că acestea prezintă deficiente, a că
ror apariție — după cum relevă unii 
cititori — nu este întîmplătoare și 
nici inevitabilă. „Aproape întotdea
una defectele respective — se arată 
într-o scrisoare semnată de 16 lo
catari ai blocului Z 15 din str. Nera 
nr. S, cartierul Drumul Taberei din

Capitală — sînt rezultatul lipsei de 
răspundere, superficialității și al
tor vechi metehne de care con
structorul nu caută să se lepede, de
oarece mai niciodată nu le suportă 
el însuși consecințele. Cînd blocul 
nostru a fost dat în folosință, defi
ciențele de construcție erau atît de 
evidente îneît nici măcar reprezen
tanții întreprinderii de construcții și 
montaj nr. 3 n-au încercat să le 
nege. Constructorul a promis că va 
remedia unele lucrări făcute de mîn- 
tuială, astfel ca la 31 iulie totul să

după aceea, constructorul a trebuit 
să înceapă remedierea unor serioase 
deficiențe la bazinul de decantare al 
instalațiilor sanitare, la instalațiile 
interioare, rețeaua electrică ș. a. Stai 
și te întrebi de ce se descoperă toate 
aceste lucruri tocmai la sfîrșit ? Nu 
este posibil să se monteze de la în
ceput instalații care să funcționeze ? 
Eu cred că da. Cu o singură condi
ție însă : ca orice lucrare — cît de 
măruntă ar fi ea — să fie făcută 
bine și nu în nădejdea că „poate va 
fi retușată la urmă".

sești parchet rărit, uși și ferestre 
deformate, pereți cojiți, mozaicuri în 
bucătării și holuri cu numeroase 
găuri ? Cum se poate ca o terasă ce 
servește drept acoperiș al unui bloc 
să fie făcută din plăci de beton a- 
runcate pur și simplu la întîmplare ? 
Cînd am semnat procesele verbale 
de recepție, înșiși reprezentanții con
structorului și dirigintele de șantier 
erau vădit jenați de aceste lucruri, 
neștiind parcă ce asigurări să ne mai 
dea că pînă la urmă vor îndrepta to
tul. Ne-au amintit atunci (pe semne

ca ele să fie analizate cu toată răs
punderea, astfel îneît deficiențele ce 
puteau fi evitate să fie trecute în 
contul celor vinovați. O asemenea 
măsură care ar trebui să fie stipu
lată neapărat și în actele normative 
care reglementează reparațiile în 
cadrul termenelor de garanție cre
dem că ar fi de natură să determine 
pe constructor să-și reconsidere 
stilul de muncă și să nu mai admită 
el însuși nici un fel de defecte așa- 
zis „remediabile" pe parcurs sau la 
sfîrșitul construcției".

Luați „colacul de salvare*8 
constructorilor incorecțî 1

Pe marginea unor scrisori despre calitatea locuințelor proprietate personala

fie gata. Nu s-a ținut însă nici de a- 
ceastă dată de cuvînt. Cauza acestei 
situații anormale — după părerea 
noastră — constă în faptul că, în loc 
să fie trași la răspundere și obligați 
în mod necondiționat să suporte con
secințele, cei vinovați sînt lăsați să 
se disculpe cu . prețul unor îndelun
gate și nedorite tărăgănări".

Este un punct de vedere care tre
buie să fie reținut. De obicei, defi
cientele de calitate semnalate la 
unele locuințe noi par a fi doar re
zultatul unor cauze pur tehnice, al 
gradului de organizare a muncii pe 
șantiere. Aceste deficiențe — dună 
cum remarcă cititorul D. Pantea din 
orașul Năsăud — au insă rădăcini 
mult mai adînci ; ele sînt legate de 
obiceiul unora de a lucra mereu sub 
semnul provizoratului, „în orașul 
nostru — ne spune el — a fost ter
minat un nou bloc de locuințe pe la 
începutul lunii iunie. Vorba vine 
însă că a fost terminat pentru că,

Este cu totul anormal să ridici o 
casă nouă și după aceea să te apuci 
să o repari. De multe ori o aseme
nea practică se dovedește dezavanta
joasă și din punct de vedere econo
mic. întrucît reparațiile sînt mai cos
tisitoare decît lucrările care ar tre
bui să fie bine executate încă de 
prima dată. Ca să nu mai vorbim de 
faptul că niciodată un lucru reparai 
nu este identic cu unul cu adevărat 
nou. bine făcut de la început".

Din acest punct de vedere au per
fectă dreptate locatarii blocului II» 
din Aleea Pădurea Craiului nr. 2, 
cartierul Titan, cînd afirmă că, tre- 
cînd cu vederea peste deficiențe ele
mentare de calitate care influențează 
în chip vizibil chiar gradul de con
fort al locuinței contractate, con
structorul săvîrșește, de fapt, un șir 
de acte de-a dreptul arbitrare în 
dauna cetățenilor. „Cum se poate ca 
într-un apartament nou — se în
treabă ei pe bună dreptate — să gă-

pentru a ne smulge consimțămîntul) 
că nu trebuie să fim atît de îngrijo
rați, deoarece există un termen de 
garanție în cadrul căruia se pot lua 
în discuție, pentru a fi rezolvate, 
orice obiecții formulate de locatari. 
I-am crezut, dar după aceea ne-am 
dat seama că am făcut rău. căci a 
trecut aproape un an și ei n-au re
mediat aproape nimic. Admițînd 
chiar faptul că ei s-ar fi ținut de 
cuvînt, ne punem întrebarea : de 
cînd oare reparațiile efectuate în ter
menul de garanție exclusiv pentru 
vicii ascunse, care ar putea să apară 
numai după un oarecare timp de la 
darea în folosință a construcției, vi
zează defecte sesizabile încă din mo
mentul efectuării lucrărilor respec
tive ? Noi socotim că termenul de 
garanție nu trebuie să fie transfor
mat într-un fel de colac de salvare 
pentru constructorii care nu-și fac 
datoria conștiincios. Ori de cîte ori 
se ivesc asemenea cazuri este bine

Un cuvînt greu pentru curmarea 
acestor stări de lucruri îl au oficiile 
pentru construcția locuințelor pro
prietate personală, datoare să asi
gure prin toate mijloacele de care 
dispun respectarea condițiilor prevă
zute în contracte. Nu de puține ori 
însă aceste oficii — după cum ob
servă Al. Gheorghe din București, 
str. Bistra nr. 4 — cedează în fața 
diferitelor argumente invocate de 
constructor făcîndu-i concesii și în
cheind cu el tot felul de compromi
suri. Oficiul devine astfel un simplu 
mediator care se complace în situa
ția de părtaș la tot felul de „tîrgu- 
ieli“ pe marginea contractelor înche
iate și achitate de cetățean I Să ne 
mai mirăm atunci că aceste contrac
te, care odată definitivate, ar trebui 
să devină și pentru unii și pentru 
alții literă de lege — nu sînt respec
tate, că sînt mereu modificate după 
voia unuia și a altuia (cum s-a în- 
tîmplat, de exemplu, la noi cînd s-a

pus parchet de calitatea a Il-a în 
loc de calitatea I) pe considerentul 
că în final diferentele de preț vor fi 
bonificate și restituite beneficiarilor? 
Aceasta practic înseamnă că nu mai 
primești locuința pe care ți-ai do
rit-o și ai comandat-o 1 De aici re
zultă limpede că nimeni nu are voie 
să modifice contractele cu de la sine 
putere, fără consimțămîntul celei
lalte părți, iar oficiilor pentru con
strucția acestor locuințe le revine 
sarcina de a face uz de toate mij
loacele legale pe care le au la înde- 
mînă pentru a asigura respectarea 
întocmai a tuturor clauzelor și pre
vederilor cuprinse în aceste acte".

„Modificările aduse de constructor 
contractelor inițiale — relevă în a- 
ceeași ordine de idei Alexandru Dia- 
conu din Ploiești, str. Lupeni nr. 31, 
— sînt justificate adesea de către 
acesta prin diferite cauze așa- 
zis „obiective", neprevăzute, legate 
de aprovizionarea cu materiale sau 
de cine știe ce alți factori. Toate a- 
ceste justificări nu stau în picioare, 
deoarece constructorul trebuie să în
cheie contracte în deplină cunoștință 
de cauză, bizuindu-se pe date certe 
și nu pe prezumpții formale care să-1 
oblige apoi să recurgă la soluții im
provizate. în contractele pentru 
locuințele din cartierul Frăția din 
Ploiești s-a prevăzut, bunăoară, un 
anumit tip de uși, chiuvete și băi, și, 
în ciuda faptului că acestea se gă
seau din abundentă, au fost montate 
cu totul altele. O.C.L.P.P. Ploiești a 
trecut cu vederea această nerespec- 
tare a contractului. Nu înțeleg însă 
cum a putut face același lucru și 
Banca de investiții care — după cum 
se știe — este obligată să urmăreas
că modul cum sînt utilizate fondu
rile puse la dispoziția Trustului de 
construcții. Controlul bancar trebuie 
să fie și el o pîrghie eficientă pentru 
respectarea riguroasă a contracte
lor atît de către constructor cît și de 
către O.C.L.P.P.".

Construirea unei locuințe implică 
din partea tuturor factorilor ce 
concură la aceasta o înaltă respon
sabilitate față de viitorul ei locatar 
ale cărui drepturi nu pot fi în nici 
un fel și sub nici un pretext știrbite. 
De aceea, oficiile create special în 
acest scop pe lîngă consiliile popu
lare trebuie să devină cu adevărat 
purtătoarele intereselor legitime ale 
celor ce apelează la serviciile lor, 
asigurîndu-le, în spiritul celei mai 
depline legalități, locuințe de calitate 
superioară, așa cum prevăd con
tractele încheiate de aceștia.

D. TIRCOB

trecerea unor termene care însu
mează uneori luni de zile, elabora
rea unei hotărîrl judecătorești. E 
drept. întreaga procedură este gra
tuită. în realitate însă, cheltuiala de 
muncă, timp și energie a aparatului 
chemat să rezolve cazurile, ca și a 
cetățenilor — nici nu poate fi eva
luată. Am pus întrebarea : ce se în- 
tîmplă cu funcționarul neglijent ? 
Mai nimic. Cînd este descoperit sau 
reclamat, se alege, în cel mai rău 
caz, cu cîte o mustrare. Credem că — 
prin analogie cu măsurile ce se iau 
în sfera producției materiale, unde 
răspunderea personală este bine pre
cizată — și în acest sector consecin
țele ar trebui să le suporte cei ce 
provoacă daunele,

în legătură cu acest aspect esen
țial, care privește calitatea deservi
rii, se pun cel puțin două probleme 
strîns legate între ele : 1) să existe o 
exigentă sporită față de funcționarii 
de stare civilă, cărora 11 se cere să 
scrie corect, să respecte dispozițiile 
legale și să fie atenți la întocmirea 
actelor, urmînd a fi trași la răspun
dere pentru neglijențele comise ; 2) 
să se elaboreze o metodă simplifi
cată, pentru îndreptarea pe cale ad
ministrativă a erorilor, prin interme
diul comitetelor executive ale consi
liilor populare orășenești și județene, 
fără a se mai face apel la instanțele 
judecătorești. Fiind angrenate în a- 
ceastă treabă de mare răspundere, 
consiliile populare vor veghea ca 
într-adevăr la aceste acte să lucreze 
numai oameni corespunzători, con- 
trolîndu-le îndeaproape activitatea.

Din investigațiile noastre privind 
activitatea serviciilor și oficiilor de 
stare civilă a mai reieșit că, în ciuda 
simplificării diferitelor formalit ’’ 
uneori obținerea actului de stare 
vilă durează cam mult. Este vor,_ _
mai ales, de cazurile în care actele 
sînt cerute unor oficii ce se află în 
alte localități decît aceea în care do
miciliază solicitantul. în această si
tuație, cum se procedează ? Petițio
narul se adresează oficiului de stare 
civilă (sau în comune, delegatului) 
din localitatea sa de reședință, care 
este obligat să expedieze cererea ofi
ciului unde se află registrele. Actul, 
odată eliberat, va fi trimis cetățea
nului prin intermediul aceluiași ofi
ciu sau delegat care i-a transmis 
cererea. Formalitățile sînt, deci, ast
fel concepute îneît solicitantul să nu 
fie nevoit să se deplaseze, să piardă 
zile, să facă cheltuieli. Totul se re
duce la formularea unei simple ce
reri, însoțită de timbrele poștale pen
tru corespondența recomandată în
tre oficii. Cît privește termenele, a- 
cestea1 sînt' foarte strînse, de ordinul 
a'24^28’bre, ’ta care se adaugă du- ' 
rata circuitului poștal. în felul tț? 
cesta, după cinci-șase zile, ma^'ț 
mum. zece, pentru localitățile înde
părtate, mai greu accesibile, certifi
catul cerut sosește. Așa se întîmplă, 
într-adevăr, în majoritatea covîrși- 
toare a cazurilor. Totuși, uneori nu 
se răspunde operativ. Alteori, dacă 
înregistrarea nu se găsește și sînt 
necesare lămuriri suplimentare din 
partea cetățeanului, nimeni nu-1 
cheamă, nu-1 avertizează, așteptîn- 
du-se venirea lui de la sine.

Discutînd despre aceste lucruri, 
tov. dr. Dumitru Hoit, secretar gene
ral în Comitetul pentru problemele 
administrației locale, ne-a spus : „Re
zolvării operative a cererilor oame
nilor muncii privind eliberarea unor 
acte de stare civilă (certificate de 
naștere, căsătorie, deces etc.) trebuie 
să i se acorde cea mai mare atenție, 
întîrzierlle în această direcție fiind 
lipsite de orice justificări obiective, 
în baza datelor și faptelor aflate în 
documentația existentă la consiliile 
populare, precum și a actelor norma
tive ce reglementează eliberarea ac
telor de stare civilă, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare sînt 
datoare să-și instruiască temeinic 
aparatul propriu, pentru a nu pro
voca nici un fel de perturbări în 
acest sector, pentru a evita orice 
neajunsuri ce s-ar putea crea cetă
țenilor, asigurînd respectarea rigu
roasă a prevederilor legale".

Am vrea să atragem atenția, 
între altele, asupra unor instruc
țiuni ale Ministerului de Finanțe care 
impun, concomitent cu declararea 
decesului unei persoane, și întocmi
rea unor formalități privind deschi
derea procedurii succesorale. Jude
cind lucrurile omenește, în lumina 
situației speciale a celor care fac 
respectivele declarații, în multe 
locuri aceste instrucțiuni nu se res
pectă întocmai, cetățenii fiind invi
tați să revină peste cîteva zile. N-ar 
fi mai firesc ca, automat, decesele 
să fie comunicate administrațiilor fi
nanciare. iar celor care declară de
cesul să li se înmîneze doar o re
comandare de a se prezenta acolo 
în caz că există anumite bunuri lă
sate drept moștenire ? O astfel de 
recomandare ar putea cuprinde, tot
odată, și cîteva din prevederile esen
țiale în materie succesorală. De 
pildă, ele ar putea atrage atenția 
asupra faptului că o avere ră
masă disponibilă, care nu a fost re
clamată de nimeni în termen de șase 
luni, devine bun al statului și este în 
interesul eventualilor succesori de 
a-și revendica drepturile în timp u- 
til.

Am semnalat, în rîndurile de față, 
cîteva aspecte ale activității oficiilor 
de stare civilă, cu gîndul de a ajuta 
la remedierea unor deficiențe, cu a- 
tît mai mult cu cît marea majoritate 
au un caracter organizatoric și nu
mai cîteva doar solicită mă
suri din partea unor foruri cen
trale, pentru ca problemele respec
tive să fie reglementate corespunză
tor intereselor cetățenilor. Potrivit 
aprecierii tuturor interlocutorilor 
noștri — salariați ai consiliilor popu
lare sau simpli cetățeni — nu există 
nici un fel de motive pentru perpe
tuarea unor lipsuri, pentru întîrzie- 
rea procesului de perfecționare a 
activității acestor servicii.

Al. PLAIEȘU



(Urmare din pas. D

CUNOAȘTEȚI DELICIILE Au îndeplinit Surse de
CĂRNII DE OAIE ?

sarcinile de
plan pe economie

O veritabilă demonstrație de artă 
culinară a avut loc, cu cîtva timp 
în urmă, la întreprinderea agricolă 
de stat Peștera, din județul Con
stanța. Vestiți crescători de oi din 
împrejurimi, ciobani din tată în fiu, 
purtători ai unor vechi tradiții pas
torale și-au demonstrat măiestria în 
prepararea cărnii de oaie, oferind 
un bogat sortiment de mîncăruri îm
bietoare. în afară de cunoscutele 
fripturi de miel și pastrama de oaie 
— din păcate aproape singurele sorti
mente mai răspîndite la noi — 
ciobanii au dezvăluit tainele mește
șugului de preparare a cărnii de oaie 
unui grup restrîns de vizitatori, ote- 
rindu-le străvechiul batal haiducesc, 
biftecuri de berbec, chifteluțe, drob, 
frigărui, ciorbe și alte sortimente 
care ar putea face deliciul consuma
torilor în multele localuri cu aspect 
rustic sau modern. Cu o condiție 
însă : arta celor mai experimentați 
baci și ciobani să fie respectată și 
aplicată întocmai. în treacăt fie 
spus, despre aceste lucruri ar merita 
să se intereseze îndeaproape cei 
care lucrează în rețeaua alimentației 
publice, precum și... gospodinele.

Faptul că din carnea de oaie se pot 
obține preparate agreate de consuma
tori o dovedește nu numai experiența 
existentă, dar negeneralizată în țara 
noastră, ci și situația din multe țări 
ale lumii. Datorită calității carcase
lor, a proporției ridicate de carne cu 
f’Sre musculare fine, împănate uni- 
‘ i cu grăsime, a frăgezimii și 
suculentei acestora, în unele tari 
dezvoltate ca Anglia, Franța și altele 
carnea de oaie este cea mai preferată 
de consumatori, iar prețul de desfa
cere este superior cărnii de. taurine, 
de porc și de pasăre. în unele din 
aceste țări, cea mai scumpă este 
carnea de oaie, iar cea mai ieftină 
a devenit carnea de pasăre.

Mărirea producției de carne de 
oaie și îmbunătățirea calității aces
teia constituie probleme care se in- 
tercondiționează. Aceasta rezultă din 
nenumăratele experiențe 
monstrează cu prisosință 
organizarea încrucișărilor 
ale cu berbeci din rasele 
specializate și creșterea 
pentru obținerea așa-numitului „miel 
gras" la o greutate medie de peste 
30 kg, pe lingă că se asigură tripla
rea producției de carne, calitatea a- 
cesteia poate satisface toate exigen
tele. Adesea însă, în practică este 
neglijată realizarea corelației dintre 
cantitate și calitate. în .medie, greu
tatea la sacrificare este de numai 
10 kg la miei și de 33 kg la animale 
a lulte, ceea ce reprezintă extrem de 
p„țin. Cît de mare ar fi cîștigul dacă 
s-ar organiza creșterea la o greutate 
superioară reiese din analiza cifre
lor statistice care arată că, anual, 
în tara noastră se sacrifică, în jurul 
a 7 milioane de miei și 2 milioane de 
oi adulte. Dublarea sau chiar tri
plarea producției de carne de la 
această specie este posibilă prin 
creșterea „mieilor de lapte" pînă la 
o greutate de 15—20 kg, a „mielului 
gras" la 30—40 kg la vîrsta de 4—5 
luni și recondiționarea animalelor 
adulte înainte de sacrificare.

Realizarea acestui deziderat cu 
multiple avantaje economice, de
pinde de aplicarea, cu consecvență, 
a unui complex de măsuri tehnico- 
organizatorice privind dirijarea 
științifică a reproducției pentru ob
ținerea mieilor timpurii, extinderea 
metisajului cu rase de carne, mă
rirea și folosirea mal eficientă a re
surselor de furaje, extinderea șl 
perfecționarea tehnologiei de creș
tere și îngrășare a ovinelor în semi- 
stabulație, eșalonarea preluării de 
ovine în tot cursul anului, intensifi
carea acțiunilor ameliorative a rase
lor și altele.

Pe baza cercetărilor experimen
tale și a rezultatelor dintr-o serie de 
ferme agricole de stat și cooperative 
agricole de producție se poate 
aprecia că, numai prin extin
derea 
rasele 
poate 
10—15 
mil tone de carne, concomitent cu 
îmbunătățirea calității și eliminarea 
în parte a mirosului specific. în plus, 
prin creșterea mieilor la peste 30 kg 
greutate se pot obține, în medie, 
1—1,5 kg lină, care' acoperă o mare 
parte a cheltuielilor de creștere. Se 
apreciază că, prin această acțiune, 
se poate realiza în total o cantitate 
suplimentară de circa 5 000 tone lînă.

Din calculele efectuate de specia
liștii Direcției de resort din Con
siliul Superior al Agriculturii rezultă 
că, în țara noastră, există posibili
tăți pentru a se obține anual canti
tăți suplimentare de aproximativ 
115 000 tone de carne de ovină de 
calitate superioară celei care se 
realizează în prezent. Pentru a ob
ține un tonaj echivalent de carne 
de porc în complexe industriale ar fi 
necesare investiții de aproximativ un 
miliard de lei, în afara sumelor pen
tru asigurarea nutrețurilor combi
nate.

Experiența de veche tradiție, dar 
mai ales cea acumulată în ultimii 
ani de către o serie de unități agri
cole socialiste demonstrează cu pri
sosință că este posibilă extinderea 
și generalizarea practicii de creștere 
și îngrășare a ovinelor fără investiții 
masive. Această activitate are o 
mare însemnătate economică pentru 
tara noastră, care în ce privește 
numărul total de ovine se situează 
pe locul al patrulea în Europa, dis
pune de condiții naturale extrem de 
favorabile pentru creșterea oilor și 
de o străveche și deosebit de pre
țioasă experiență. De asemenea, 
rasele existente la noi se pretează 
la îngrășare, ele fiind mai ales sus
ceptibile de ameliorare prin selecție, 
încrucișare și îmbunătățirea condiții
lor de hrănire și îngrijire.

Urmărind să pună în valoare a- 
ceastă mare sursă de carne, anul 
acesta, numeroase întreprinderi a- 
gricole de stat și cooperative agricole 
de producție au organizat în- 
grășătorii de miei, astfel ca 
greutate* medie a acestora să de
pășească 30 kg. In total se află în

care de- 
că, prin 
industri- 
de carne 
intensivă

de producție
că, numai prin 

metisajului cu berbeci din 
de carne 

asigura un 
la sută, echivalent cu 20—30

specializate se 
spor de peste

curs de îngrășare 500 000 de miei, 
față de .80 000 anul trecut. Cele mai 
bune rezultate s-au obținut în ju
dețele Constanța, Bihor și altele. La 
întreprinderea agricolă de stat 
Giurgiu s-a organizat o îngrășătorie 
modernă pentru 25 000 de miei, unde 
se aplică metode intensive de hră
nire cu nutrețuri combinate. Specia
liștii acestei unități au conceput un 
sistem de pardoseală cu grătare pen
tru colectarea dejecțiunilor. econo- 
mișindu-se 
cheltuielile 
curățeniei. Mari economii se reali
zează prin distribuirea mecanizată a 
furajelor cu ajutorul remorcilor teh
nologice, prin introducerea adăpă
torilor automate etc. Aici s-au făcut 
totodată interesante studii și obser
vații practice pentru perfecționarea 
tehnologiei de creștere în stabulație. 
Toate amenajările constau din simple 
șoproane, în bună parte executate 
cu mijloace locale, iar cheltuielile 
efectuate se recuperează încă din 
primul an. Experiența de la I.A.S. 
Giurgiu și de la alte unități dove
dește în mod convingător inconsis
tența vechilor concepții că oile nu 
pot fi crescute fără pășune.

O prețioasă experiență au acumu
lat muncitorii și specialiștii de la 
întreprinderea agricolă de stat Peș
tera, unde se cresc peste 45 000 
de ovine, pe baza unui sis
tem mixt de pășunat și hrănire la 
iesle. Aici, de la 3 200 miei puși la' 
îngrășat se realizează un spor zilnic 
de greutate cu 40—50 la sută mai 
mare față de anii trecuți, iar pier
derile prin mortalități sînt aproape 
inexistente. După cum ne-a relatat 
ing. Lucian Borțan, directorul între
prinderii, aici s-a organizat măcina
rea nutrețurilor fibroase care, în a- 
mestec cu concentratele, asigură rații 
echilibrate, la un preț de cost redus. 
Pe această bază, I.A.S. Peștera va 
realiza un beneficiu de cîteva sute 
de mii de lei. In plus, calitatea cărnii 
satisface integral cerințele pentru 
consumul intern și pentru export. 
Prin îngrășarea intensivă, s-a 
ca mieii să aibă peste 35 kg 
tate, un randament mai mare 
criticare, iar calitatea cărnii 
îmbunătățită prin repartizarea mai 
uniformă a grăsimii printre fibrele 
musculare.

După cum este cunoscut, . . dintre', 
multiplele sortimente de produse a-

aproape în întregime 
legate de efectuarea

ajuns 
greu- 

la sa- 
să fie

gricole printre cele mat mult solici
tate de cumpărător sînt trufandalele, 
îndeobște legume. Dar nu numai 
acestea, ci și mieii de iarnă, cei care 
devansează cu cîteva luni sezonul 
tradițional de fătări contribuie la 
satisfacerea cerințelor de carne ale 
consumatorilor. O atestă, între 
altele, experiența cooperativei a- 
gricole din comuna Baba Ana, ju
dețul Prahova, care, încă din prima 
lună a fiecărui an, oferă spre vînzare 
miel de carne. Obținerea mieilor din 
fătări timpurii depinde de combate
rea concepției anacronice potrivit 
căreia însămînțările artificiale la 
ovine se pot efectua numai toamna. 
Anul acesta o serie de întreprinderi 
agricole de stat și cooperative agri
cole din județele Constanța, Tulcea, 
Bihor, Ialomița au organizat însă- 
mînțările artificiale de la începutul 
lunii iulie, pentru a obține miei spre 
sfîrșitul anului în curs. In multe 
unități însă această acțiune se află 
abia la început. In plus, din 
cauza inexistentei ani de-a rîndul 
a unui plan de perspectivă în do
meniul zootehniei, Consiliul Superior 
al Agriculturii nu a asigurat procu
rarea berbecilor din rasele de carne 
pentru metisări industriale, deși a- 
vantajele acestei metode sînt incon
testabile și se cunosc de multe de
cenii.

In prezent, cînd se află în curs de 
desfășurare acțiunea de însămînțare 
artificială a mai multor milioane de 
oi se impune ca specialiștii să ve
gheze la aplicarea măsurilor menite 
să asigure un procent ridicat de 
natalitate, obținerea unei producții 
cit mai mari de carne și lînă de la 
viitorii produși, îmbunătățirea ca
litativă a produselor, în concordanță 
cu cerințele consumatorilor.

Revalorificarea tradițiilor privind 
eonsumul de carne de oaie în țara 
noastră are un mare rol pentru asi
gurarea unei alimentații cît mai 
echilibrate a populației. Paralel cu 
măsurile pentru mărirea producției 
de carne și îmbunătățirea calitativă 
a acesteia se impune ca prin 
merțul alimentar și 
loace adecvate să 
în crearea gustului 
pentru sortimentele 
din carnea de. oaie
cestora fiind cea mai bună reclamă.

Const. BORDEIANU

primele trei
trimestre

Constructorii și montorii Sis
temului hidroenergetic și de na
vigație „Porțile de Fier11- și-au 
îndeplinit sarcinile de plan re
venite pe primele trei trimestre. 
Calculele preliminare prevăd că 
pînă la sfîrșitul lunii, planul de 
investiții va fi depășit, pe total 
activitate, cu opt procente — 
valoarea lucrărilor de construc- 
ții-montaj ce se vor executa 
peste prevederi, ridieîndu-se la 
119 000 000 lei.

Printre cele mai semnificati
ve realizări înregistrate pe șan
tier sînt darea în exploatare cu 
o jumătate de an mai devreme 
a liniei feroviare Tr. Severin — 
Topleț, montarea a circa 4 500 
tone de diferite utilaje la cen
trală și ecluză, terminarea mon
tării și centrării statoarelor la 
primele două turbine etc.

★
ciment din Bicaz 
sarcinile de plan

Fabrica de 
și-a realizat 
pe cel de-al treilea trimestru al 
anului cu 5 zile înainte de ter
men. Ca urmare a bunei orga
nizări a producției și a muncii, 
întreprinderea a produs, peste 
prevederi, 11 000 tone ciment, 
26 000 mp plăci și 83 tone tuburi 
din azbociment. In acest inter
val, productivitatea muncii a 
crescut cu 1,2 la sută, obținîn- 
du-se, numai pe această cale, 
beneficii suplimentare de circa 
5 milioane lei.

a metalului

co- 
prin alte mij- 

se acționeze 
consumatorilor 

și preparatele 
— calitatea a-

★
Și constructorii fabricii de osii 

și boghiuri din Balș și-au înde
plinit planul pe cele trei tri
mestre. La cele două hale in
dustriale de prelucrări 
cald și la rece — ce 
pe 35 000 mp a fost 
scheletul de rezistență, 
se execută acoperișul
derile laterale. S-au realizat, de 
asemenea, rețeaua de drumuri 
interioare și calea ferată prin 
care a fost racordată fabrica la 
linia feroviară principală.

(Agerprtes)

la 
se întind 
terminat 
iar acum 
și închi-

în ultimii doi ani, 
activitatea întreprin
derii 
pentru 
șoară din Tg. Mu
reș a marcat o 
schimbare calitativă 
esențială : de la fa
bricarea pieselor de 
schimb pentru țesă- 
torie și finisaj s-a 
trecut la executarea 
utilajelor complete 
necesare acestor sec
toare ale indus
triei ușoare. Mașinile 
noastre funcționează 
astăzi la diferite în
treprinderi textile 
din țară. Concomi
tent cu schimbarea 
profilului de fabri
cație are loc un pro
ces complex de 
transformare în toa
tă întreprinderea. A 
sporit suprafața to
tală de producție în 
urma investițiilor, 
parcul de utilaje s-a 
împrospătat și s-a 
completat, numărul 
salariaților s-a mă
rit, iar treptat se a- 
plică soluții organi
zatorice mai adecva
te noului profil și 
stadiului actual de 
dezvoltare a econo
miei noastre națio
nale.

Căutînd să țină 
pasul cu exigențele 
ce se pun azi în fața 
constructorilor de 
mașini, colectivul în
treprinderii, în fie
care moment, are de 
îndeplinit sarcini cu 
dublu caracter : pe 
de o parte să rezolve 
fiecare problemă la 
nivelul de eficiență 
al altor unități simi
lare cu tradiție de 
ani sau zeci de ani 
și — pe de altă parte 
— să îmbunătățească 
toate soluțiile con
form directivelor de 
partid și de stat. 
Era normal ca, în a- 
semenea condiții, pri-

de utilaje 
industria u-

Realizarea mașini
lor și utilajelor tex
tile nu este deloc o 
chestiune ușoară. Se 
impune atît obține
rea unor caracteris
tici constructive și 
funcționale superi
oare, cît și gospodă
rirea cu chibzuință 
a metalului. Iată de 
ce proicctanții între
prinderii au ca o- 
biectiv permanent 
realizarea, în proiec
tele ce le întocmesc, 
a unor cît mai în
semnate economii de 
metal — respectiv 
reducerea consumu
rilor specifice și va
lorificarea superioa
ră a acestuia prin 
execuția unor meca
nisme complexe care, 
să diminueze impor
tul (reductoare de la 
mașinile de bobinat, 
axele cu came și al
tele). Totodată, se 
urmărește cu per
severență construirea 
unor mașini suple, a 
căror greutate totală

tribuna
experienței
înaintate

pro- 
prin

Termocentrala Ișalnifa (Foto : S. Cristian)

{Urmare din pag. I)

organizare științifică a pro- 
și a muncii. Prin adoptarea 

forme organizatorice au 
competenta și operativitatea

mul păs în perfec
ționarea activității 
întreprinderii să fie 
organizarea rațională 
a sectorului de con
cepție. Acest sector 
este dotat cu cadre 
bine pregătite, ou 
inițiativă și expe
riență,. și nu întîm- 
plător își aduce o 
contribuție tot mai 
substanțială la, reali
zarea sarcinilor ce 
revin întregului co
lectiv al unității. El 
reușește să împle
tească 
mirea 
utilafb 
cele care se 
lează 
pe 
tehnic,

organic întoc- 
proiectelor 

producția de 
existente cu 

asimi- 
în continuare 

baza planului 
____ ,. aducînd de 
fiecare dată un plus 
de inventivitate și 
eficiență. In funcție 
de necesitățile pro
ducției, o grupă a 
sectorului de proiec
tare se preocupă de 
problemele autouti- 
lării, prin realizarea 
unor unicate de uti
laje specifice pro
ducției noastre, la 
nivelul tehnic și eco
nomic necesar.

să se situeze Ia ni
velul minim impus 
de condițiile tehnice 
și tehnologice ale 
bunei lor funcționări 
la beneficiari — ne
cesitate impusă și în 
cazul utilajelor 
prii, realizate 
auitoutilare.

Cînd se lucra la 
determinarea acestor 
caracteristici tocmai 
am primit sarcinile 
de reducerea consu
mului de metal. A- 
ceastă simultaneitate 
a făcut ca la o serie 
de utilaje pentru ne
voi proprii, realizate 
din fonduri de mică 
mecanizare, să se 
revizuiască mai pro
fund nivelul consu
mului de metal. Ca 
urmare, mașina de 
electrorefulat, pro
iectată în întreprin
dere, care se află in 
curs de execuție, va 
utiliza o tehnologie 
modernă pentru fa
bricarea 
de suveici, 
față de 
vechi de 
va da 
nuale de 1 747 000 lei 
la materiale și ma
noperă. îmbunătăți
rile tehnologice pre
conizate 
înlocuirea 
de forjare 
le duble 
crarea la 
cutia corpurilor au
tomate prin forjare, 
în loc de 
înlocuirea 
de forjare în 
la vîrfuri de 
cu forjarea 
tală.

vîrfurilor 
ceea ce 
proiectul 
matrițare 

economii a-

constau în 
operației 

la arcuri- 
cu prelu- 
rece, exe-

turnare, 
operației 

matrițe 
suveici 
orizon-

1
1

La fel am proce
dat și în cazul altor 
mașini și utilaje ne
cesare nevoilor pro
prii ale întreprinde
rii. De pildă, la pro
iectarea și executa
rea unei mașini de 
turnat bare din fon
tă, s-a soluționat tur- 

■ narea unui sortiment 
mai bogat de bare 
ale căror dimensiuni 
sînt mult mai apro
piate de cele ale pie
selor ce se execută 
din ele. în acest fel 
s-au eliminat adau
surile exagerate de 
prelucrare. Folosin- 
du-se bare trase și 
șlefuite în locul ba
relor laminate, s-a 
obținut o economie 
de 40 kg oțel de pro
dus.

în activitatea de e- 
conomisire a metalu
lui, concepția și pro
iectarea mai urmă
resc asiduu înlocui
rea metalului cu alte 
materiale, cum sînt 
masele plastice. A- 
cum, la noi, se exe
cută din mase plasti
ce roți dințate, tam- 
buri, părți ale meca
nismelor de comandă 
și acționare, eco- 
nomisindu-se anual 
zeci de tone de me
tal. Coroborate, toa
te măsurile amintite 
au permis să obți
nem în acest an o e- 
conomie de 25 tone 
de metal.

Ar fi, însă; nerea- 
list dacă am spune că 
s-au epuizat posibili
tățile de economisire 
și valorificare supe
rioară a metalului. 
Ce arată ultimele 
studii întocmite ? Că, 
față de greutatea ne
tă a produselor fini
te, consumul, de me
tal este încă ridicat. 
La familia de mașini 
de bobinat, de exem- 

. piu, folosim un sor
timent de 413 mate
riale, iar greutatea 
medie pe sortiment 
este de 9 kg. Aceas
tă situație creează 
greutăți și 
provizionare, 
vorbind de 
că înlesnește 
rea neeconomică 
unor
aceea, ne gîndim la 
luarea unor măsuri 
organizatorice care 
să asigure o restrîn- 
gere a sortimentelor 
de materiale în pro
iectare. O soluție pe 
care o vom folosi în 
continuare rămîne 
însă întărirea acti
vității de concepție 
— ca bază sigură și 
efioientă de economi
sire a metalului, fără 
a diminua cu nimic 
nivelul tehnic-calita- 
tiv al mașinilor și u- 
tilajelpr destinate 
beneficiarilor.

în a- 
nemai- 
faptul 
folosi- 

a 
materiale. De

Inq. Mircea 
CODREANb 
directorul 
întreprinderii 
utilaje pentru
dustria ușoară — 
Tîrgu Mureș

de 
in-

cel de 
ducției 
acestor 
crescut 
în rezolvarea problemelor, s-au evi
tat în mare măsură paralelismele și 
suprapunerile de atribuții și s-a 
putut descongestiona activitatea fac
torilor de conducere, mărindu-se 
responsabilitatea în luarea deciziilor 
și în aplicarea lor.

Aplicarea măsurilor amintite a 
creat acel cadru propice fructificării 
inițiativei colective, a propunerilor 
bine gindite, aprofundate, de creștere 
a eficienței activității economice, în 
același sens. a acționat însă și 
stimularea factorului cel mai impor
tant în activitatea productivă — 
factorul om. Pentru aceasta, după 
cum se știe, experimentarea prevede 
cointeresarea materială a salariaților 
prin noi forme de premiere, pe lingă 
cele existente, care să ridice pe o 
treaptă calitativ superioară efortul 
muncitorilor și al personalului 
tehnico-administrativ. Corespunză
tor rezultatelor practice obținute, 
întreprinderile au utilizat mai bine 
pîrghia stimulării, acordînd 
turi bănești salariaților, 
cota legală de beneficii peste plan 
din efort propriu, cît și din fondul 
de premiere excepțional.

Stimulente materiale substanțiale 
s-au acordat întreprinderilor, prin 
măsurile cuprinse în experimentare, 
și pentru livrările suplimentare de 
mărfuri la export. Este vorba des
pre posibilitatea utilizării fondurilor, 
valutare în vederea efectuării unor 
importuri necesare producției și 
investițiilor și despre premierea sa
lariaților care și-au adus o contri
buție certă, importantă la realizarea 
exportului suplimentar de produse, 
în acest fel, Fabrica de ciment Bicaz, 
livrînd în anul trecut peste plan la 
export produse în valoare de 
1 200 000 lei valută și-a constituit, din

cota de 40 la sută, un fond valutar 
destinat unor importuri bine chib
zuite de aparataj de laborator, in
strumente de măsură și control, 
precum și mașini de calculat și con
tabilizat, necesare îmbunătățirii sis
temului informational.

în cadrul experimentării măsurilor 
prevăzute în hotărîrea partidului și 
guvernului s-au folosit cu grijă și 
pricepere noile reglementări de 
ordin financiar-bancar. Fixarea în 
mod global a volumului mij-

de a orienta și concentra eforturile 
colectivelor spre solutionarea pro
blemelor majore ale întregii activi
tăți economice. Din analiza efectuată 
de către comisia economică a Comi
tetului județean Neamț al P.C.R. 
asupra mersului aplicării hotărîrii 
amintite, din discuțiile purtate cu 
cadrele de conducere și specialiștii 
din aceste întreprinderi au rezultat 
și unele aspecte care merită, după 
părerea mea, studiate si soluționate 
în mod corespunzător. Mai îhtîi,

tehnologic mai puțin înaintat, unde 
deși eforturile pentru obținerea unor 
rezultate de valoare sînt mai mari, 
posibilitățile de stimulare sînt mult 
mai mici. De aceea, cred că se im
pune îmbunătățirea reglementării 
privind stabilirea efortului propriu, 
în sensul calculării Iui judicioase 
potrivit necesității de a 
mai înalte rezultate în 
productivă, economică și 
Lipsa unor precizări 
privind această noțiune

obține cele 
activitatea 
financiară.

detaliate 
dă naștere

Acțiunea pentru creșterea

drep- 
atît din

eficienței economice
loacelor circulante normate a în
lesnit practicarea unei mai mari 
operativități în utilizarea judici
oasă a fondurilor de. care dispun în
treprinderile. In același timp, sim
plificările aduse operațiunilor de 
creditare și finanțare au dat po
sibilitate aparatului bancar să a- 
nalizeze mai îndeaproape activita
tea întreprinderilor, să le sprijine 
direct în acțiunea de creștere a ni
velului eficientei financiare.

Rezultatele bune obținute de în
treprinderile industriale din ju
dețul nostru demonstrează viabilita
tea și eficiența măsurilor prevăzute 
a fi experimentate, capacitatea lor

unele observații referitoare la re
partizarea cotelor de premiere din 
beneficii peste plan, din efort pro
priu. Repartizarea uniformă a aces
tor cote în toate ramurile industriale 
și pentru toate întreprinderile, fără 
a se tine seama de gradul de înzes
trare tehnică a unităților, de starea 
utilajelor, nu este întotdeauna sti- 
mulatorie și realistă. S-a constatat 
că la uzinele noi, descoperirea re
zervelor interne neutilizate, care 
conduc la sporirea volumului de 
producție și reducerea prețului de 
cost, se face cu mai multă ușurință 
decît în cadrul unor întreprinderi 
cu utilaje mai vechi și cu un proces

interpretări nu întotdeauna 
din partea întreprin- 

și a organelor financiar-
unor 
juste atît 
derilor cît 
bancare.

Forurile 
sărcinate 
hotărîrii partidului și guvernului mai 
trebuie, după părerea 
studieze și să rezolve și 
bleme. De pildă, ar fi 
creșterea operativității în 
stimulentelor ce se 
depășirea planului 
mărfuri la export, 
accelereze eforturile 
întreprinderi în îndeplinirea exem
plară — cantitativ, calitativ și pe

economice centrale în- 
cu urmărirea aplicării

mea, să 
alte pro- 

binevenită 
aprobarea 

acordă pentru 
livrărilor de 

care poate să 
colectivelor de

•ortimente — a . contractelor în
cheiate cu beneficiarii externi.

Aceeași grijă sporită se cere acor
dată și asigurării stabilității indica
torilor fixați prin pian, de forurile 
tutelare. Unele ministere și,. în mod 
special. Direcția teritorială a exploa
tării și industrializării lemnului Ba
cău, au modificat arbitrar fondul de 
salarii planificat, planul de producție 
și de desfacere, creîndu-se astfel o 
lipsă de corelație între indicatorii 
de plan economici și financiari. La 
întreprinderea forestieră din Piatra 
Neamț, de pildă, într-o perioadă au 
survenit asemenea schimbări îneît 
nu se mai putea ști în ce direcție 
trebuie acționat pentru reducerea 
prețului de cost, ceea ce a determi
nat nerealizarea indicatorului chel
tuieli la 1 000 lei producție marfă. 
Din această cauză, colectivul între
prinderii nu a beneficiat, în cele din 
urmă, de stimulentele .ee i se cuve
neau pentru buna activitate des
fășurată.

De asemenea, stabilirea unor pre
turi de livrare a produselor, în care 
sînt incluse și tarifele de transport, 
fără ca întreprinderile să aibă posi
bilitatea să-și fixeze din timp bene
ficiarii, nu constituie o măsură de 
natură să accelereze 
cheltuielilor de producție. Unele uni
tăți din ramura materiale de con
strucții au întîmpinat dificultăți în 
acest domeniu, întrucît planurile fi
nanciare s-au întocmit arbitrar, fără 
să se cunoască beneficiarii, care, 
de cele mai multe ori, sînt situați la 
distanțe mult prea mari. Stabilirea 
și în această ramură a preturilor 
franco-stația de expediere ar re
glementa problema, creînd reale po
sibilități pentru evitarea unor ne
ajunsuri pe plan financiar.

Este de datoria noastră, a tuturor, 
de a perfecționa în continuare acți
unea de experimentare, acțiune de
osebit de eficace, valoroasă, menită 
să aducă la îndeplinire Directivele 
Conferinței Naționale a partidului 
referitoare la îmbunătățirea metode
lor de planificare și conducere a ac
tivității întreprinderilor.

reducerea

triei navale. Acoperirea deschizătu- 
rilor spre calele încăpătoare ale na
velor și manevrarea acestor acope
rișuri cu bune rezultate au dat mul
tă bătaie de cap pretutindeni. La noi 
în țară, aici, în uzina noastră, rezol
varea a fost însoțită de ambiția au- 
todepășirii, de ambiția de a trece la 
alte profesii, o dată cu reprofilarea 
uzinei. Am promovat cu bine acest 
examen. Pe oamenii noștri nu i-au 
speriat eforturile, n-au dat înapoi. 
E drept, puțini, foarte puțini au 
plecat la depou la revizia de vagoa
ne, pentru a nu „se reprofila". Imen
sa majoritate a rămas însă aici, 
dornică să cîștige bătălia. Și am 
cîștigat-o.

La . urma urmelor, probabil că 
lucrurile nu s-au petrecut atît de 
simplu ca firescul acestor afirmații. 
Important este însă altceva: oame
nii aceștia au găsit în ei și nu în 
altă parte puterea de a sări peste 
pragul unor obișnuințe ce păreau 
statornicite definitiv. Ani de zile, 
Ghiță Pușchilă a lucrat în fosta 
fierărie tampoane de vagoane. Mii- 
nile lui au răsucit cleștele de mi
lioane de ori pe nicovala ce năștea

Evoluția 
industriei 
noastre 
navale

piesele mari sau mărunte pentru 
circuitele vitale pe magistralele de 
oțel ale țării. Trecerea la funcția 
de maistru pentru supravegherea 
construcțiilor metalice cu profil na
val s-a petrecut sub semnul unor 
acumulări dictate de nevoile imedia
te și concrete ale uzinei, ale eco
nomiei

Oameni ca Ghiță Pușchilă, Ște
fan Zapis, Gh. Simion, Pompiliu Si- 
ghinaș și cîți alții au trăit un fel 
de comprimare a timpului. Potrivi
rea pasului cu noua cadență s-a fă
cut cu eforturi fizice și inteligență. 
In acest climat de emulație, nu mai 
miră deloc faptul că mulți, foarte 
mulți dintre foștii lucrători la va
goane sau la montajul locomotive
lor, la sudură sau strungărie, alt 
devenit maiștri, tehnicieni utili. In 
ei s-a depozitat proaspăta tradiție 
profesională ce se năștea și avea 
nevoie de minți lucide, harnice și 
receptive pentru a fi acumulată, 
sintetizată. Uzina a urcat la supra
față, și-a crescut statornic, cu oa
recare nerăbdare, dar hotărît, pro
priii săi specialiști, cadre tehnice al 
căror prestigiu s-a constituit din e- 
xamenele date aici. Inginerul șef 
C. Iacob a trecut mai întîi prin 
toată filiera de funcții și acest cri
teriu l-a recomandat firesc pentru 
noua răspundere tehnică pe care o 
are acum. Lucrurile s-au repetat ai
doma cu inginerii Dan Jilavu, Geor- 
gel Tănase, H. Frumușanu.

încercarea lucidă de conturare n 
prefacerilor ce au avut, loc aici în 
ultimii ani cere obligatoriu să re
marcăm și un alt fapt, de însemnă
tate recunoscută. „Uzina de vapoare" 
— șantierul naval — este, în fapt, 
opera muncitorilor și inginerilor 
săi, oameni trecuți prin probele de 
foc ale profesiei, familiarizați cu un 
anume limbaj și cu o exigență dic
tată nu numai de controlorii de cali
tate, ci și de exigențele registrului 
maritim. După acest „registru de 
exigențe", instalațiile și piesele na
vale — absolut toate — sînt jude
cate sever și aici, la Uzina mecanică 
navală. Nicolae Gălățeanu, actualul 
șef de brigadă la construcția capace
lor din uzină, a fost mai înainte ani 
și ani montor la șantierul naval. 
Fostul lăcătuș naval Pavel Pavel, azi 
maistru, aici, a urcat și el treptele 
unei confirmări tehnice, experiența 
de acolo dovedindu-se in acest suiș 
deosebit de utilă aici. Cei mai de 
seamă trasatori — cu școala îndelun
gată a șantierului naval Iordache 
Ilie și Alecu Sisoe spun azi „pre
zent" aici, la Uzina mecanică na
vală.

Uzina are azi unul dintre cela 
mai bine organizate și înzestrate 
ateliere de tablouri electrice specia
lizate pentru construcția de nave. 
Realitatea aceasta s-a născut și din 
ambiția, din pasiunea emoționantă a 
unui virtuos în profesie, Nicolae 
Preda.

Străvechea schelă a Galaților a 
parcurs în ultimele două decenii 
procesul unei dezvoltări industriale 
spectaculoase. Zona industrială — 
care în urmă cu un sfert de veac 
se limita mai ales la docuri și la 
nevoile imediate legate de această 
ramură vitală — s-a extins, s-a 
îmbogățit cu noi obiective care în
tronează o tradiție. Printre ele, la loc 
de frunte se află noua cetate de 
foc a României socialiste. Dar, în 
acest context de avînt și echilibru 
economic, au avut loc prefaceri, re
profilări ale unor vechi obiective, 
alinierea lor la noi ritmuri, la exi
gențele contemporane ale economiei 
socialiste. Acestea, în marea lor ma
joritate, au căpătat forme durabile 
într-un climat creator, așa cum este 
cazul Uzinei mecanice navale.

...Vinciuri de cală, valvule, grui, 
mașini de cîrmă sînt instalații pe 
care constructorii de nave din în
treaga țară le primesc de la Uzina 
mecanică navală din Galați, loc 
unde retorta prefacerilor de esență 
a supus deopotrivă la încercare oa
menii și materia. Și de cite ori un 
vas nou se aliniază în fluxul tot mai 
viguros al flotei românești, momentul 
solemn stîrnește vibrații adinei și in 
inimile coautorilor anonimi ai 
splendidelor, tonicelor bucurii ale 
desprinderii de țărm.
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Nu uitați

expoziția de la
„Muzeul Satului
Cu o superbă continuitate, cu o 

inflexibilă voință de a răzbate în 
timp, meșteșugul artistic al țăranu
lui român rămîne astăzi, după secole 
de civilizație, o constantă. O constan
tă a spiritului, dar și una a măies
triei. o probă a inteligentei, dar șl 
una a frumuseții. Este reconfortant 
să observi cum acest termen „artă 
populară" își păstrează în contextul 
nostru semnificația, plenitudinea și 
conținutul său exact. E o realitate 
pe care specialiști și oameni de cul
tură de peste hotare de abia intrați 
aici pe tărîmul fabulosului o înțeleg 
și o subliniază. Păstrăm deci o tra
diție vie. o tradiție pe care nu tre
buie să o reconstituim mental cu 
cărți și documente, o tradiție care 
acum ne apare și mai viguroasă. 
Există un potențial nealterat, o con
tinuă perpetuare a meșteșugului ar
tiștilor populari, o extraordinară ca
pacitate de secreție a frumosului, ca 
o trăsătură incontestabilă a firii po
porului nostru. Un „homo faber" rea
lizează astăzi veritabile poeme cu 
uneltele aceleași și cu mîinile ace
leași cu care înfăptuiește muncile 
pămîntulul. într-o oală de Marginea 
sau una de Hurezu se regăsesc meta
foric vorbind aceleași esențe, ace
leași mirosuri ca în marile holde de 
grîu, aceste catedrale ale rodniciei, 
an după an strînse și clădite iar. In
tr-o icoană de Necula sau într-un 
covor de Tg. Neamț aceleași culori 
care transformă mirific și de nere
cunoscut muntele și cîmpia. sub 
scurgerea anotimpurilor E o pere
grinare de sensuri, deși structura lor 
intimă rămîne aceeași, o difuzie per
manentă în toate straturile culturii 
noastre.

Aceste gîndurl și altele pe care le 
vom așterne mai departe sînt suge
rate de o expoziție, o expoziție care 
ar trebui, și credem că va fi de a- 
cum înainte, semnul distinctiv al 
UCECOM-uluL S-a scris de mul
te ori — și în ziarul nostru — cum 
o producție artizanală fără călăuzire 
poate cădea în prost gust. Am ară
tat cît de nefaste pentru spiritul șl 
forma arte! populare românești pot 
fi improvizația și nepăsarea, optica 
rudimentară îngust-comercială pro
iectată pe această „marfă”. Or, a- 
ceastă „marfă” trebuie să fie în 
principal artă cu aceleași legi, pose- 
dînd în mod necesar același certifi
cat de autenticitate și de frumusețe.

Ne bucurăm1 să constatăm în expo
ziția „Artă populară și meșteșuguri-' 
românești", deschisă cu o atît de ge- 
neroasă înțelegere a rostului și ade
văratului ei loc tocmai la Muzeul 
Satului, una din oazele turistice cele 
mai odihnitoare ale Capitalei, o dife
rență esențial nouă, calitativ deose
bită de ceea ce văzusem pînă nu de 
mult în producția multor coopera
tive. Pe etalajele expoziției obiec
tele se înscriu în rigoarea autentici
tății. Obiectele expuse sînt reală 
artă populară, păstrînd savoarea in
descriptibilă a locului, a ținutului 
care o produce. Chiar cînd obiectul 
este o replică după comoara păstra
tă în muzeu, și atunci savoarea lu
crului făcut cu mîna, cu talentul 
transmis fiecărei fibre de lemn sau 
de țesătură, se simte.

Splendidele covoare moldovenești, 
făcute exact acolo unde s-au 
făcut dlntotdeauna. la Tg. Neamț, la 
Rădăuți sau Piatra Neamț, concu-

rează, deși termenul exact este con
lucrează, cu covorul oltenesc la rea
lizarea unor scoarțe unice prin fru
musețea și originalitatea lor.

Țesăturile din Sibiu sau Brașov, 
Miercurea Ciuc sau Muscel, ceramica 
din Oboga sau Hurezu, Vama, sau 
Biniș, lemnul încrustat din Munții 
Apuseni, sînt capodopere anonime 
care transmit atît de clar o ordine, 
un echilibru armonios, o lirică trans
figurată prin culoare și ornament. 
Desigur, expoziția, prin implicațiile 
el, ridică multe întrebări deși dă de 
multe ori răspunsuri. în primul rînd 
este vorba de delicatul capitol al ar
tizanatului. Aici rolul îndrumătoru
lui, al unul spirit cult și clarvăzător 
a dat roade. Există multe obiecte 
care păstrînd sursa, înțelegînd origi
nalul, îl egalează în utilitate și fru
musețe. Păpușile folclorice reproduc, 
cu o știință a detaliului, tipuri et
nografice de port. într-o variată 
măiestrie a obiectului.

Un interes particular îl prezintă 
încercarea de a concepe o modă 
vestimentară care să păstreze în ti
parele moderne structurile ornamen
tale de echilibru, proporție, armonie. 
Puținele piese expuse sînt uneori 
încîntătoare. Aici credem însă că un 
decorator, un creator de modele, ar 
putea găsi nebănuite sugestii. Este o 
chestiune delicată, de mare finețe, 
de o înțelegere mai chibzuită, mai 
subtilă a relațiilor dintre arta popu
lară și modă. Se poate crea cu sigu
ranță un stil românesc de îmbrăcă
minte. mai frumoasă și în orice caz 
mai utilă decît pastișarea primitivă 
în care se complac adesea creatorii 
noștri de modă

Ceea ce demonstrează expoziția în 
unicat trebuie impus însă comerțu
lui, în serie. Căci este de neconceput 
pâ avînd o atît de nobilă „marfă" 
să găsim în magazine surogatul, sfi- 
dînd calitatea autenticului. Standul 
realizat în incinta expoziției este 
răspunsul inteligent al organizatori
lor la acea ilogică atitudine comer
cială care continuă comenzi fastidi
oase de produse care- exprimă un e- 
vident prost gust. Standul este li
teralmente invadat de vizitatori, de 
cele mai multe ori nereușind să sa
tisfacă în întregime dorințele. Acest 
mic stand de produse desface obiecte 
de o valoare bănească aproximativ 
egală cu cele ale „marilor magazine 
de artizanat". E o întîmplare, o 
coincidentă? Zadarnică întrebare, 
răspunsul ei e sigur : arta populară 
poate fi valorificată în proporții ne
bănuite. E nevoie doar de mai multă 
înțelegere a rosturilor comerțului 
artistic. Cînd Muzeul Satului repre
zintă în itinerarul turistic al Capi
talei un punct nebănuii de atracție, 
nțar fi firesc ca alături de pliante, 
poate necesare dar nu atît de grăi
toare. să găsim permanent un mic 
magazin de artă populară și artiza
nat? Si oare n-ar fi firesc ca însăși 
UCECOM-ul să aibă un asemenea 
real mare magazin în București, 
care să ofere în cantități suficiente 
obiecte de calitate din arta noastră 
populară ?

Iată de ce socotim actuala expozi
ție mai mult decît o însemnată rea
lizare a producției UCECOM. 
lăuzită din 
mult decît 
obligație.

0 Planeta maimuțelor : PATRIA — 9; 11.30; 14: 16.30; 
19; 21,15.
0 Operațiunea San Gennaro : FEROVIAR — 9—15,45 
în continuare ; 18,15; 20,45, MODERN — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, ARENELE LIBERTĂȚII - 19,30. 
0 Frumoasele vacanțe : REPUBLICA — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21. SALA PALATULUI — 19,30 (seria de 
bilete - 2572).
0 Marysla și Napoleon : LUCEAFĂRUL — 8,15; 10.30; 
13; 15,45; 18,15; 20,45, GRADINA DOINA — 19.
o Winnetou — seria a Ill-a : VICTORIA 
13,45; 16,15; 18,30; 20,45, GRIVIȚA ' "
18,15; 20,30. AURORA - 9; 11,15; 
la grădină — 19,30.
e Căderea Imperiului Roman : 
12,45; 16,30; 20, la grădină — 19.
0 Neînțelesul : CAPITOL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină - 19,30, FLAMURA — 9—16 în conti
nuare ; 18.15; 20,30.
• Roata vieții : SALA CINEMATECA — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21, VOLGA — 8,30—13 în continuare ; 
15,30; 18; 20,30.
0 Prințesa : CENTRAL — 8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 21. 
0 Tudor (seriile I șl n) : LUMINA ~ ~~ ‘
continuare ; 19,30.
0 O lume nebună, nebună, nebună : DOINA — 11,30; 
16; 19,30
O Program pentru copil s DOINA — 9; 10.
0 Inimă de mamă : UNION - 15,30; 18; 20,30.
0 O sută unu dalmațleni : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
0 Fratele doctorului Homer: EXCELSIOR —
11,30; 13,45; 16; 18,15: 20.30.
0 Piramida zeului Soare : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 10; 15,30; 17.45; 20, VIITORUL — 15,30; 18; 
20,30.
0 Domnișoarele din Rochefort i BUZEȘTI — 15,30; 
18; 20,30.
0 El Dorado : DACIA — 8,15; 15,45; 18,15; 20,45.
0 Trei copil „minune” : BUCEGI — 9—13,30 în con
tinuare ; 16; 18.15; 20,30
0 Vicontele plătește polița : UNIREA — 15,30; 18, la 
grădină — 20.
0 Infrîngerea Iul Alexandru cel Mare
18. la grădină — 20.

- 9; 11,15; 
13.30; 15.45;

FESTIVAL

8,45—15,45 în

: LIRA — 15,30;

că- 
ce în ce mai bine. Mai 
o propunere, ea este o

Iulian MEREUȚA

• Tarzan, omul-malmuță : DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 
20, VITAN - 15,30; 18; 20,30, la grădină - 19,30.
• Premiere strict secrete : GIULEȘTI — 15,
20,30.
• In orașul „S“ : COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.
• Surprizele dragostei : MELODIA — 8,30; 10,45; 
15,45; 18,15; 20,45.
• Vin cicliștii ; FLOREASCA — 9; 
18,15; 20,30, GLORIA - 9; 11,15; 13,30 
TOM1S — 9,30—15.30 In continuare 
grădină — 19,15.
• Balul de stmbătă seara : MIORIȚA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30
• Hatarl : MOȘILOR — 15; 19, la grădină — 19,30.
• Eu. eu, eu... șl ceilalți : POPULAR — 15,30; 18; 
20,30.
A Neamul Șolmăreștilor : MUNCA — 16; 19.
• Prin Kurdistanul sălbatic : FLACARA — 15,30; 18; 
20,30.
0 Caut o nevastă : ARTA - 9.30; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 
18,30; 20,30, la grădină - 19,30
• K.O. : RAHOVA - 15,30; 18; 20,30.
o Șapte oameni de aur : GRADINA RAHOVA — 19,30. 
0 Ultima noapte a copilăriei : PROGRESUL — 15.30; 
18; 20.30.
0 Minunata Angelica t GRADINA PROGRESUL- 
PARC - 19,30.
0 Inimă nebună... nebună de legat : FERENTARI 
15,30; 18; 20,30.
0 Oscar : PACEA — 10; 15,45; 18; 20,15.
0 Jenla, Jeniclka șl Katlușa : CRTNGAȘI — 15,30; 
18; 20.15.
0 Fredy, lovește tu întîl 1 : COSMOS — 15,30; 18; 20,15.

18,15; 20,30, la

0 Filarmonica de stat „George Enescu” (sala Ateneu
lui Român) : Concert simfonic. Dirijor : Mlhal Bredl- 
ceanu, solistă : Dina Schneidermann (Bulgaria) — 20.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale” (sala Studio) : 
Castillana — 19,30.
• Teatrul Mic : Amooor — 20.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Victoriei) : Șori
celul șl păpușa — 17; (sala din str. Academiei) : 
A fugit un tren — 17.
• Teatrul „C. Tănase” (sala Savoy) : Comici vestiți al 
revistei : N. Stroe — 19,30.

Calitatea dialogului
f |® fl • ! ® & ® ta ®®

bibliotecilor cu cititorii
în țara noastră, ca o ilustrare 

concludentă a unei politici cultu
rale de anvergură, care urmărește 
dezvoltarea multilaterală a omului 
bibliotecile au beneficiat de con
diții deosebite. Setea de lectură 
a maselor largi a fost satisfăcută 
prin achiziționarea unui număr im
presionant de volume, prin preocu
parea pentru o cît mai rațională 
repartizare teritorială a biblioteci
lor și printr-o susținută propagandă 
a cărții. La sfîrșitul anului 1967 în 
România, numai în sectorul public, 
existau 10 478 biblioteci cu un fond 
de publicații de peste 45 milioane 
volume, utilizate de aproape 6 mi
lioane de cititori, care au consul
tat circa cincizeci de milioane de 
volume.

Cifrele sînt edificatoare. Ele ates
tă că atît în ce privește numărul 
de biblioteci, cît și în privința do
tării acestora cu publicații, există 
la noi condiții care așează Româ
nia alături de țările cele mai dez
voltate în această direcție, condiții 
care, folosite cu pricepere, pot să 
asigure un proces de lectură și mai 
susținut, ridicarea bibliotecilor pe 
trepte superioare, printr-o contri
buție sporită la activitatea de in
formare științifică.

Fructificarea acestor condiții este 
în strînsă legătură cu modul de 
organizare a bibliotecilor, cu gradul 
de receptivitate de care se dă do
vadă față de ideile noi din biblio- 
teconomia mondială, cu preocupă
rile de asigurare și de stabilizare 
a cadrelor din biblioteci, cu stilul 
de lucru existent în acest important 
sector al mișcării culturale si ști
ințifice. Alături, și în continuarea 
rezultatelor notabile pe care le-au

bibliotecile din țara 
mari posibilități de per- 
a activității lor. Aceste 
trebuie să devină rea-

înregistrat, 
noastră au 
fecționare 
posibilități 
litate în primul rînd la nivelul fac
torilor care coordonează și asigură 
îndrumarea activității bibliotecare. 
In condițiile bibliotecilor publice din 
tara noastră, acțiunea de îndruma
re, de stabilire a unor sarcini știin
țifice care să potențeze funcția lor 
culturală capătă o importantă deo
sebită.

A asigura bibliotecilor fonduri în
semnate, publicații numeroase și 
condiții materiale de desfășurare a 
activității înseamnă a face mult, dar 
nu înseamnă a face totul. O co
lecție de publicații, oricît de va
loroase, rămîne un potențial infor
mativ insuficient fructificat, dacă nu 
este supusă unui proces de organi
zare, care să răspundă operativ și 
civilizat cerințelor cititorului con
temporan, dacă nu este supusă unui 
proces de prelucrare a cărui fina
litate trebuie să fie niște instrumen
te de lucru care să-i oglindească 
multilateral și deplin bogăția de 
informații, dacă nu este corelată cu 
alte surse de informații, integrată 
unui sistem coordonat, bazat nu pe 
înțelegeri întîmplătoare, ci pe re
lații reglementate și statornicite.

In multe biblioteci publice, dato
rită introducerii unor criterii fal
se de apreciere a activității biblio
tecarilor, discuția vie cu cititorii a 
fost treptat abandonată. Renunțînd la 
cerința fundamentală a muncii cu ci
titorul — cultivarea dragostei pen
tru lectură printr-o îndrumare a- 
tentă și pricepută — pentru a sa
tisface unele cerințe rigide, multi 
bibliotecari au ajuns să „fabrice"

Spre o nouă simbioză
a arhitecturii cu artele plastice
(Urmare din pag. 1)

ar
și

plastice în cadrul urbanistic și 
hitectural al orașelor noastre.

Colaborarea dintre arhitecții 
artiștii plastici relevată în deceniul 
trecut, mai ales, cu amplasarea de 
sculpturi în cadrul unor spații ar
hitecturale existente, în ultimi! ani 
s-a manifestat cu putere printr-o 
nouă tendință : crearea de ansam
bluri unitare în cadrul 
arhitectul a conceput de 
ceput spații special 
a fi întregite cu opere de artă 
monumentală. Colaborarea strînsă 
cu arhitectul a îngăduit apoi 
artistului integrarea corespunzătoare 
a lucrării în cadrul arhitectural res
pectiv. Această formă de colaborare 
s-a manifestat la unele realizări din 
centrul cartierului Țiglina din Ga
lați, la noul hotel din Piatra Neamț, 
sau la noua casă de cultură din 
Petroșeni. Rezultatele favorabile ob
ținute ilustrează convingător po
sibilitățile multiple pe care le oferă 
simbioza efectelor conjugate ale cali
tăților estetice ale arhitecturii și ar
telor monumentale — sculpturi, mo
zaicuri, reliefuri, decorații murale, 
tapiserii, vitralii, traforuri etc. Am 
definit prin simbioză rezultatul optim 
dobîndit printr-o astfel de colabo
rare, întrucît împletirea dintre ar
hitectură și artele plastice realizată 
în ansamblurile exemplificate s-a 
caracterizat prin conjugarea efectelor 
plastice realizate prin procedeele 
specifice fiecărui domeniu în parte.

Au început să apară însă și unele 
manifestări vădind încercări de 
„scuipturalizare" a mijloacelor arhi
tecturale. Acestea încep să se facă 
simțite, de pildă, în intențiile plasti
ce ale Casei de cultură din Suceava, 
proiectată de arhitectul N. Po
rumbescu, pe alocuri și în unele 
ansambluri comerciale din noi cen
tre do cartier, cum sînt mai ales 
cele din Drumul Taberei din Bucu
rești, dar mai cu seamă în proiec
tele de facultate ale noilor generații 
de studenți arhitecți, unde încorse
tările subiective și obiective pot fi 
învinse sau ignorate cu mai mare 
ușurință. Este evident că, în practi
ca de proiectare, acest proces poate 
să întîmpine greutăți mult mai mari 
legate nu numai de parametrii obiec
tivi sau de reacțiile firești ce s-ar 
produce în fața unor forme mai pu-

cărora 
la în- 

destinate

țin obișnuite, dar și de condițiile 
obișnuite în care se desfășoară pro
cesul de creație al arhitecturii. Mo
dalitatea obișnuită a studiului de ar
hitectură — desenul — este prin 

’ esență un mod de reprezentare 
bidimensională a unor obiecte care 
se realizează apoi în volume evident 
tridimensionale. Dacă și în situația 
proiectării unor forme geometrice 
simple și relativ regulate — pris
matice, cilindrice și rareori sferice 
(în special calote sferice) — arhitec
tul a resimțit totuși adesea nevoia 
controlului volumelor pe machete de 
verificare, în cazul sculpturalizării 
mal accentuate a volumelor arhitec
turale metoda uzuală de creație se 
dovedește ineficientă și apare strict 
necesară elaborarea de la început, 
în forme tridimensionale, pe mache
te de lut, plastilină sau din alte ma
teriale ușor de modelat. Din acest 
moment arhitectura începe să se pă
trundă < 
specifice 
chiar să 
încă de : 
creație, 
versat în 
rale.

Această 
încă de la 
tecturale — ar putea fi utilă însă 
nu numai sub aspectul arătat mai 
sus, ci din toate punctele de vedere 
ce s-ar putea dovedi hotărîtoare 
pentru calitatea generală a lucrării 
proiectate ca și a fiecărei lucrări 
artistice ce ar intra în componența 
sa. In condițiile legislației actuale 
însă, această formă de colaborare — 
care presupune asocierea pe bază de 
afinități a arhitecților și artiștilor și 
ca atare dreptul la o inițiativă mai 
largă în alegerea colaboratorilor ar
tiști din partea arhitectului — nu a 
fost încă făcută posibilă. Procesul 
complicat de selectare și alegere a 
artiștilor de către U.A.P. și C.S.C.A., 
ca și imposibilitatea desemnării lor 
înainte de aprobarea mijloacelor fi
nanciare, împiedică pe arhitect — 
care trebuie să aibă rolul principal 
coordonator al formei generale a 
unși construcții — să aleagă, pen
tru realizarea obiectivelor de artă 
plastică monumentală pe care le pro
iectează, artistul care i se pare cel 
mai potrivit, prin stilul, maniera 
sau posibilitățile ce-i sînt proprii.

Dacă actuala organizare a fost

de creație 
și ar putea 
de asistenta, 

procesului de 
sculptor, mai

cu modalitățile 
sculptorului 
aibă nevoie 
la începutul 
a colegului

i crearea formelor sculptu-

formă de colaborare — 
începutul proiectării arhi-

justificată cu ani în urmă de lipsa 
experienței în colaborare și mai ales 
de insuficienta cunoaștere reciprocă 
dintre arțiști și arhitecți, după un 
deceniu de colaborare, care a mar
cat progrese vizibile, s-ar putea lua 
în considerare, la început măcar 
pentru lucrările de mai mare am
ploare — posibilitatea formării unor 
asemenea colective de arhitecți și ar
tiști. legați prin strînse afinități 
creatoare și experiența colaborării 
împreună, singurele capabile să le 
permită realizarea unor noi progre
se în acest domeniu 
și de controversat al 
tice.

Evident, aceasta nu 
ția inversă în care inițiativa aparți
ne artistului, în special în condițiile 
plasării unor sculpturi ce urmează a 
1’1 situate în spații existente. Reali
zările ultimilor ani au dovedit că și 
în acest caz colaborarea strînsă din
tre artist și arhitect încă de la în
ceputul procesului creator este o 
condiție importantă a reușitei Ale
gerea amplasamentului, dimensiona
rea în raport cu spațiul ambiant și 
adesea necesitățile de amenajare ale 
acestuia, alegerea cea mai adecvată 
a materialelor, proiectarea si propor
ționarea lucrării cu soclul sînt tot 
atîtea elemente hotărîtoare pentru 
calitatea finală, care depind în pri
mul rînd de colaborarea reușită 
dintre artist si arhitect și de price
perea lor. Adaug aceasta, deoarece 
există și exemple în care colabora
rea sau participarea arhitectului nu 
a liDsit dar rezultatul nu a fost sa
tisfăcător.

Ridicarea unor sculpturi în spații 
urbane existente rămîne o problemă 
extrem de delicată care necesită stu
dii și verificări prealabile atente și. 
în cazurile deosebit de delicate — 
cum este cel din fața Ateneu
lui — montarea de probă, pe un timp 
limitat a lucrării originale (ma
cheta simplificată de carton, mon
tată anterior, nu a fost suficientă). 
Orice efort pentru asigurarea reali
zărilor plastice celor mai fericite nu 
poate fi de prisos. în special în ca
zul monumentelor de mai mare im
portanță. atît de reprezentative pen
tru nivelul culturii noastre actuale. 
Și în acest efort arhitecții și artiștii 
trebuie să colaboreze strîns și au ne
voie totodată de tot sprijinul, înțele
gerea și încrederea necesară.

atît de dificil 
creației plas-

exclude situa-

10,00 — Consultații la biologie.
10.30 — Consultație la pedagogie.
11,00 — Curs de limba rusă (re

luarea lecției de joi).
11.30 — Curs de limba spaniolă. 
12,00 — T.V. pentru specialiști.

Ciclul ..Medicină". Insufi
ciența respiratorie (re
luare).

12.30 — închiderea emisiunii de
dimineață.

17.30 — Pentru copii. Micii meșteri
mari. Ex-Terra ’68 ; Fil
mul ; „Povestiri pe malul 
apel”.

18,00 — Drumuri șl popasuri. 
Excursie studențească în 
Munții Apuseni — repor
taj filmat.

18.20 — Buletinul
tiere.

18.30 — Curs de
(reluarea 
neață).

19,00 — „Brățara 
siune pentru tineret, 
dăcini șl muguri".

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic ; 

Publicitate.
20,00 — Actualitatea în agricul

tură. Urgențe în agricul
tură ; Ancheta noastră : 
Sistemul Informațional 
despre operativitatea infor
mării specialiștilor care 
lucrează în agricultură). 
Foiletonul săptămînil : 
„Graba strică... iarba"

20.20 — „Itinerar european". Pe 
de Azur. Retro-

Miro șl „zeița 
Prezintă Dan

clrculațlel ru-

limba spaniolă 
lecției de dimi-

de aur” — eml- 
„Ră-

Coasta < 
spectiva 
mării" 
Hăulică.

20,35 — Studioul 
muzicală 
timpului, 
francez 
emisiune 
Firea

20,55 — Dialog 
Accesibilitatea poeziei.

21,10 — Reflector.
21,25 — Film artistic : „Cine o 

cunoaște ? (Phantom Lady) 
Film polițist cu Franchot 
Tone șl Ella Raines

22,50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

muzical. Cultura 
de-a lungul 

Opera șl baletul 
în secolul XIX, 

de Gheorghe

despre cultură :

cititori, ori să le înscrie pe fișe, in
diferent de dorința acestora, cărți 
din anumite domenii mai puțin so
licitate, pentru a-și îmbunătăți 
„compoziția" lucrărilor consultate. 
Astfel, multe cărți se întorceau la 
biblioteci necitite, ori deteriorate, 
cînd se mai întorceau. Pe lîngă pier
derile firești cauzate de circulația 
normală a cărților, sîntem convinși 
că bibliotecile au pierdut, pe an
samblu, cantități considerabile de 
publicații din cauza acestor prac
tici.

Acțiunea culturală are ritmuri a- 
parte, justificări mai de adîncime, 
dar și urmări mai temeinice. De 
aceea, este necesară o îndrumare 
care să pretindă bibliotecilor nu în 
primul rînd cifre de realizări, ci 
în primul rînd acțiuni care să in
tereseze. instrumente de informare 
care să le pună în valoare colec
țiile. Personalul și timpul cheltuit 
în cadrul unui proces de prelucrare 
a publicațiilor astăzi depășit ca for
mă de organizare, și pentru evi- ■ 
dențe care necesită simplificări, ar 
putea fi utilizate pentru o mal a- 
dîncă reflectare a cărții, pentru o 
mai îndeaproape îndrumare a citi
torului. preocupări cu adevărat cul
turale ale căror ioade se culeg mai 
devreme ori mai tîrziu, dar se cu
leg totuși.

Cititorii așteaptă de la biblioteci 
în primul rînd o bună organizare a 
colecțiilor de care dispun, condiții 
civilizate de lectură, forme opera
tive de împrumutare a cărților, bi
bliotecari pregătiți care să îmbine 
solicitudinea cu temeinicia cunoș
tințelor. Dar ei nu așteaptă numai 
atît. A rămîne aici înseamnă a ră
mîne la nivelul unui magazin de 
desfacere, al unuia deosebit, dar al 
unui magazin totuși. Pentru a răs
punde cerințelor contemporane, bi
bliotecile. mai ales cele cu colecții 
mai bogate, trebuie să devină din 
ce în ce mai mult instituții cultu
rale de prestigiu, integrate în viața 
centrului cultural șl a județului în 
care se află, să-și. lege numele de 
realizarea unor lucrări de valorifi
care a moștenirii culturale din zona 
respectivă, să întrețină la zi biblio
grafia locală, să răspundă, cu posi
bilitățile proprii sau utilizînd in
strumentele altor biblioteci în ca
drul unei colaborări Interbiblioteca- 
re perfecționate — problemelor pe 
care le ridică necesitățile de in
formare și documentare ale citito
rilor de cele mai diverse profesii.

Care ar fi direcțiile, pistele de 
îndelung dar rodnic efort pe care, . 
cu necesitate, ar trebui antrenate 
și îndrumate, după forțele lor, bi
bliotecile? Poporul nostru are o 
moștenire culturală încă insuficient 
cunoscută în totalitatea ei, cu zone 
încă puțin defrișate a căror siste
matică investigare ar lărgi perspec
tiva în dreapta și deplina înțele
gere a multor momente din istoria 
sa. în centrele culturale mai mari 
ca și în altele de mai mică im
portantă au ființat instituții care 
au însemnat uneori pași înainte în 
dezvoltarea științei și culturii noas
tre, societăți științifice și literare cu 
o bogată activitate. în rîndul cărora 
s-au numărat personalități de pres
tigiu. au apărut reviste și ziare, din
tre care unele au fost adevărate 
tribune locale prin intermediul că
rora au devenit cunoscute proble
me specifice locului și momentului. 
Acțiunea de indexare a periodicelor 
mai importante. începută timid și 
continuată întîmplător. ar putea și 
ea să devină o mare contribuție 
științifică a bibliotecilor care, ur
mărită cu consecventă și pe baza 
unui plan coordonat, va pune la 
îndemîna tuturor celor interesați, 
operativ și organizat, o bogăție imen
să de informații, constituindu-se în 
totalitatea lor ca un impunător cor
pus bibliografic de importanță na
țională. Bio-bibliografiile personali
tăților de frunte ale științei și cul
turii noastre sînt lucrări de necon
testată utilitate a căror elaborare 
nu este nicăieri atît de lesnicioasă 
ca în biblioteci, iar în elaborarea 
monografiilor orașelor si comunelor 
patriei colaborarea bibliotecilor în 
depistarea surselor poate fi hotărî
toare. Toate aceste acțiuni și în ge
neral efortul de 
tă superioară a 
cilor trebuie să 
permanentă de 
lificate pentru bibliotecile de toate 
categoriile.

ridicare ne o trean- 
activitătii bibliote- 

se snriiine ne grija 
a forma cadre ca-

Ion STOICA
șef de serviciu, Biblioteca 
centrală universitară

FILARMONICA DIN AMD

Două decenii 

in slujba muzicii
Oraș cu bogate tra

diții artistice, Aradul a 
sărbătorit recent două 
decenii de la înființarea 
celui mai de seamă for 
de cultură muzicală al 
județului — orchestra 
Filarmonică de Stat. 
Importanța artistică și 
educativă a Filarmoni
cii se poate dovedi în 
primul rînd prin atra
gerea , unui numeros 
public la fiecare con
cert simfonic, coral sau 
de muzică de cameră, 
public care an de an a 
crescut ca număr și ca
pacitate de înțelegere a 
fenomenului muzical. 
Se poate spune că Fi
larmonica arădeană s-a 
dezvoltat și a acumulat 
experiență artistică o 
dată cu frecvenții ei 
ascultători, interpreții 
dovedind pasiune și 
dragoste de muncă iar 
ascultătorii înțelegerea 
necesară începutului și 
sprijin. Astăzi publicul 
concertelor simfonice 
dovedește competența 
indispensabilă pătrun
derii tainelor unor par
tituri preclasice, clasi
ce, romantice sau con
temporane.

Preocupări pentru 
activitate muzicală au 
avut loc cu peste 100 
de ani în urmă. „Con
servatorul asociației iu
bitorilor de muzică" ce 
a luat ființă în 1833, 
astăzi Școala Populară 
de Artă, a desfășurat o 
activitate care pentru 
nivelul artistic al vre
mii era mai mult decît 
onorabilă. Societatea 
„Filarmonia" prezintă 
4—5 concerte anual în- 
cepînd din 1890 pînă 
în 1934. Pe podiumul 
sălii de concert s-au pe
rindat Ioachim, Brahms, 
Richard Strauss, Liszt 
și Enescu, devenit cetă
țean de onoare al ora
șului, personalități ce 
au conferit vieții muzi
cale de aici un presti
giu deosebit. Dar toate 
aceste strălucite mani
festări;: din păcate spo
radice. nu puteau su
plini lipsa unei orches
tre simfonice perma
nente, cu programe de 
concert riguros organi
zate, îndreptate deopo
trivă. spre satisfacerea 
nevoilor de frumos ale 
ascultătorilor cît și e- 
ducarea lor artistică.

Ziua de 1 octombrie 
1948, ziua înființării Fi
larmonicii de Stat din 
Arad, se înscrie în am
pla acțiune de reorga
nizare a activității ar
tistice pe cuprinsul pa
triei, dovedind deopo
trivă sprijinul acor
dat de regimul demo
crat-popular culturii, 
cît și recunoașterea 
meritelor muzicale ale 
orașului. Timp de 20 de

ani, săptămînă de săp- 
tămînă sala de concer
te a Palatului Culturii 
din Arad se dovedește 
neîncăpătoare. La pu
pitrul dirijoral întîlnim 
nume prestigioase din 
țară și de peste hotare: 
Antonin Ciolan, Mircea 
Basarab, Iosif Conta, 
Rend Defosez (Belgia), 
Djura Iaksici (Iugosla
via), Vaclav Smetacek 
(Cehoslovacia), Kiril 
Kondrașin (U.R.S.S.), 
Fritz Mahler (S.U.A.), 
Carlo Felice Clllario 
(Italia) și alții. Concer
tează alături de Valen
tin Gheorghiu, Ion Voi- 
cu, Ștefan Ruha, Radu 
Aldulescu, Petre Ștefă- 
nescu-Goangă, Nicolae 
Herlea și Aldo Ciccolini 
(Italia), Iakov Zak, 
Nina Beilina (U.R.S.S.), 
Robert Soetens (Fran
ța), Li Min Cean (R. P. 
Chineză) și mulți alții.

Merite incontestabile 
revin celor trei dirijori 
permanenți pe care fi
larmonica i-a avut în 
acești ani: Nicolae Bo
boc, Nicolae Brînzeu 
și Ian Hugo Huss, că
rora le datorăm cîteva 
prime audiții pe țară 
dintre care cităm : Car- 
mina Burana de C. 
Orff, Requiemul de A. 
Dvorak și Simfoniile 
a IX-a, a Xl-a și a 
XlII-a de D. Cuclin, 
precum și impresionan
ta cifră de 750 piese 
înscrise în repertoriul 
permanent al orches
trei.

Una din cele mai de 
seamă acțiuni educati
ve a orchestrei este 
stagiunea permanentă 
de concerte din orașul 
Lipova. Cei 350 de au
ditori abonați dovedesc 
prețuirea de care se 
bucură la Lipova ar
tiștii arădeni, prezenți 
lunar cu concerte sim
fonice. concerte-lecții, 
corale sau de muzică 
de cameră. Așteptăm și 
din partea celorlalte 
orchestre din țară ac
țiuni de acest gen, â- 
vînd certitudinea exis
tenței -unui numeros 
public și în alte orașe.

Sărbătorirea a două 
decenii de la înființare 
a fost deschisă prin- 
tr-un concert simfonic, 
susținut la Palatul Cul
turii, avînd ca solist pe 
artistul poporului Ion 
Voicu și dirijat de Ni
colae Brînzeu. Progra
mul concertului a cu
prins lucrări de N. 
Brînzeu, Ed. Lalo și 
J. Brahms.

„Rapsodia Română" 
nr. 1 de Nicolae Brîn
zeu — inimos animator 
al vieții muzicale ară- 
dene, de 20 de ani la 
pupitrul orchestrei — a 
fost compusă cu ocazia 
aniversării a 10 ani de

la înființarea orchestrei 
și dedicată ei. Temati
ca, inspirată de cîntece 
din diverse regiuni ale 
patriei, denotă profun
dul atașament al com
pozitorului față de va
lorile autentice ale spi
ritualității poporului. 
Interpretarea, excep- 
tînd debutul oarecum 
îngreunat de evidentul 
trac, a reușit să dezvă
luie lirismul partiturii.

Ion Voicu a interpre
tat cu strălucire Simfo
nia Spaniolă de Lalo, 
într-o unitate perfectă 
cu orchestra al cărei 
solist a fost de nenumă
rate ori de-a lungul a- 
nilor. Cele două supli
mente acordate la cere
rea publicului ne-au 
dezvăluit pe sensibilul 
cunoscător al tainelor 
muzicii populare, trans- 
formîndu-le, printr-o 
interpretare discretă și 
nuanțată, în adevărate 
bijuterii muzicale.

Audiția Simfoniei I 
de Brahms ne-a dezvă
luit adevăratele poten
te interpretative ale 
orchestrei : ton calm, 
generos, acuratețe ir<- 
tonațională, integra»'\ 
stilistică, precum și 
celentul comparting!0.- 
al suflătorilor de leir.ii. 
Partea a patra, exce
lent realizată, ar trebui 
să constituie o platfor
mă de pe care să se 
pornească în vederea 
ridicării permanente a 
calității interpretării.

Concertul coral, sus
ținut de corul Filarmo
nicii din Arad a cu
prins lucrări de compo
zitori români clasici și 
contemporani: Kiriac, 
Dima, Porumbescu, 
Vidu. M. Negrea, Chi- 
rescu. S. Drăgoi, 
N. Brînzeu și al
ții. înființat în anul 
1954, compus în majori
tate din amatori, corul 
Filarmonicii a ajuns la 
performante interpre
tative remarcabile, me
rite incontestabile re- 

5 venind -dirijorului Paul 
Paradenco și tînărului 
asistent Doru Serb/", 
Acuratețea intonat-.-’ 
nală, dicția corectă, 
amplul repertoriu sînt 
dovezi ale unei munci 
depuse cu talent și 
străduință.

Sărbătorirea a două 
decenii de la înființa
rea Filarmonicii de 
Stat din Arad, ma
nifestările prilejuite 
de această aniversare 
ne-au demonstrat încă 
o dată înalta și nobila 
menire ce revine insti
tuțiilor de cultură din 
țară în apropierea per
manentă a valorilor 
muzicii universale și 
românești de popor.

Mihai MOLDOVAN

Aniversarea a 100 de ani 
de la nașterea 

lui Emil Racoviță
Aniversarea a 100 de ani de la naș

terea marelui om de știință român, 
Emil Racoviță — sărbătorire inclusă 
în rîndul celor recomandate de 
UNESCO — a fost marcată joi dimi
neața în Capitală printr-o ședință 
solemnă, organizată la sala mică a 
Palatului Republicii de Academia 
Republicii Socialiste România, Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă și Comitetul de Stat al Apelor.

Au participat academicieni și alți 
oameni de știință, profesori univer
sitari, biologi, speologi, cercetători 
în domeniul științelor naturii și geo
grafiei din întreaga țară, precum și 
invitați din Belgia, Franța, R. F. a 
Germaniei, Italia, Iugoslavia, Polo
nia și Ungaria.

Luînd cuvîntul acad. Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei, a scos 
în evidență personalitatea ilustrului 
reprezentant al științei românești. 
Trecînd în revistă aportul sărbători
tului la dezvoltarea științei mondiale, 
vorbitorul a amintit că Emil Racoviță 
a participat împreună cu celebrul 
explorator Amundsen la expediția 
din Antarctica, a făcut parte din 
conducerea stațiunii zoologice ma
rine de la Banyuls Sur Mer, a labo
ratorului de anatomie comparată de 
la Sorbona și a revistei internațio
nale de specialitate „Arhivele zoolo
giei experimentale și generale". Tot 
el, a subliniat vorbitorul, a înființat 
la Cluj primul institut de speologie 
din lume și a predat primul curs de 
biologie generală din România. Acad. 
Miron Nicolescu a salutat prezenta 
la manifestările centenarului Emil 
Racoviță a oaspeților din străinătate 
șl a urat succes lucrărilor Colocviu
lui național de speologie.

Acad. Gheorghe Mihoc, consilier 
al ministrului învățămîntului, a adus

apoi un omagiu marelui profesor și 
savant.

Aportul la patrimoniul științific 
universal al savantului a fost rele
vat, de asemenea, de Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și de Gheor
ghe Hossu, președintele Comitetului 
de Stat al Apelor.

După încheierea ședinței solemne 
au vorbit despre viața și activitatea 
lui Emil Racoviță, — academicienii 
Stefan Milcu și Emil Pop, profesor 
doctor docent C. Motaș, om de știin
ță emerit, prof. dr. docent Petre Ji- 
tariu și profesor doctor docent Radu 
Codreanu, membri corespondenți ai 
Academiei.

★

Joi la amiază, participanțil Ia șe
dința solemnă consacrată împlinirii 
a 100 de ani de la nașterea lui Emil 
Racoviță au asistat la deschiderea 
expoziției deschise cu acest prilej 
în incinta Bibliotecii Academiei. 
Prin fotografii, documente, publica
ții, hărți, expoziția oferă o imagine 
completă asupra personalității știin
țifice și didactice a sărbătoritului. 
Se remarcă printre altele desenele 
originale executate de Emil Racoviță 
la cursurile și lucrările practice cu 
studenții, tratatele sale de speciali
tate, imagini redînd explorările sale 
cavernicole, corespondenta purtată 
cu Grigore Antipa, ca șl cu Ion Nă
dejde, C. Dobrogeanu Gherea.

La inaugurarea expoziției au vor
bit profesor doctor docent Serban 
Cioculescu, membru corespondent al 
Academiei, director general al Bi
bliotecii Academiei și profesor doc
tor docent Radu Codreanu, membru 
corespondent al Academiei.

(Agerpres)
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Adunarea oamenilor de artă 
din Tg. Mureș

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

La Tg. Mureș se va construi un 
nou edificiu pentru teatru. Noua 
construcție amplasată în Piața 
Trandafirilor din centrul munici
piului Tg. Mureș va fi un adevărat 
complex artistic. Aflînd această 
veste, membrii colectivelor Teatru
lui de stat. Filarmonicii de stat, 
Ansamblului de stat de cîntece și 
dansuri, precum și cadre didactice 
de la Institutul de teatru din lo
calitate s-au întrunit într-o în
suflețită adunare în care și-au ex
primat profunda recunoștință pen
tru condițiile tot mai bune create 
în anii socialismului oamenilor de 
artă și cultură, indiferent de na
ționalitate, a căror . activitate este 
pusă în slujba întregului nostru 
popor.

Participanții la adunare au adre
sat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune: Sîntem mîndri 
și bucuroși că la Tg. Mureș, oraș 
care în anii socialismului a de
venit un important centru artis
tic, se construiește un atît de im
punător lăcaș de cultură. Vedem

Constituirea consiliilor profesorale 
și numirea rectorilor instituțiilor 

de învățămînt superior
Zi acestea în toată țara s-a 

desfâ at acțiunea de constituire a 
consili. • profesorale și de numire 
a recto >r instituțiilor de învăță- 
mînt sup or.

Noii rec lv • au fost numiți de mi
nistrul în țămîntului, din rîndul 
a trei meml ai consiliului profe
soral din fiec. a institut de învăță- 
mînt superior, ■. ași de consiliul pro
fesoral prin vot ainomlnal. în pro
punerile lor consiliile profesorale 
s-au orientat către personali
tăți cu prestigiu profesional și 
științific.

Au fost numiți următorii rectori: 
în învățămîntul universitar — prof, 

dr. doc. Jean Livescu, membru co
respondent al Academiei, la Univer
sitatea din București; prof. dr. doc. 
Ion Creangă la Universitatea „Al. 
I. Cuza“ din Iași; prof. dr. doc. Ște
fan Pascu, membru corespondent al 
Academiei, la Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj ; prof. dr. doc. 
Ior , Curea Ia Universitatea din Ti
na., ara; prof. dr. doc. Mircea O- 
pr’ean la Universitatea din Craiova.

în învățămîntul superior tehnic, 
economic și agricol — prof. ing. dr. 
George Bărănescu, membru cores
pondent al Academiei, la Institutul 
politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
București; acad. Cristofor Simio- 
nescu la Institutul politehnic din 
Iași; prof. Bazil Popa la Institutul 
politehnic din Cluj ; prof. Constantin 
Avram, membru corespondent al A- 
cademiei, la Institutul politehnic dirj 
Timișoara ; prof. dr. ing. Gheorghe 
Nițescu la Institutvl politehnic din 
Brașov ; prof. Iosif Egri la Institu
tul politehnic din Galați; prof. Radu 
Prișcu la Institutul de construcții 
din București; prof. dr. doc. Mihai 
Bogdan la Institutul de petrol, gaze 
și geologie din București; prof. As- 
canio Damian la Institutul de arhi
tectură „Ion Mincu“ din București; 
prof. dr. ing. Aron Popa la Insti
tutul de mine din Petroșeni; conf. 
dr. ing. Stelian Dumitrescu la Insti
tutul de petrol din Ploiești; prof. dr. 
doc. Marin Lupu la Academia de stu
dii economice din București ; acad. 
Eugen Rădulescu la Institutul agro
nomic „Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești : prof. dr. doc. Mihai Răvăruț 
la Institutul agronomic „Ion Ionescu

SPORT Turneul Companiei
teatrale

Prima confruntare

în „Cupa intercontinentală"

Estudiantes La Plata 1 
Manchester United 0

BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — 
Primul meci al finalei „Cupei inter
continentale" la fotbal, pe care și-o 
dispută echipele Estudiantes La 
Plata (Argentina) și Manchester 
United (Anglia), s-a desfășurat pe 
stadionul „Boca Juniors" din Buenos 
Aires pe o ploaie măruntă, în fața 
a 65 000 spectatori. Meciul nu a fost 
lipsit total de incidente, din fericire 
fără gravitate. Englezul Nobby 
Stiles s-a făcut remarcat din nou 
prin jocul său dur și, după un 
schimb de lovituri cu argentinianul 
Carlos Bilardo, a fost eliminat de pe 
teren în minutul 65. Gazdele, care 
atacaseră insistent în prima repriză, 
conduceau cu 1—0 prin golul marcat 
în minutul 26 de centrul atacant Co- 
nigliaro, scor cu care de altfel s-a 
încheiat partida. Victoria argentinie
nilor, subliniază comentatorii de 
presă, nu are prea multă strălucire, 
ținîndu-se seama că în afară de ab
sența lui Stiles în ultimele 25 de 
minute, Manchester United a jucat 
prima repriză și fără Bobby Charl
ton, accidentat la puține minute 
după începerea jocului, într-o cioc
nire cu un fundaș argentinian.

Returul acestui meci se va disputa 
la 16 octombrie la Manchester. In 
cazul victoriei echipei engleze, al 
treilea joc va fi programat la Am
sterdam. 

în aceasta și o recunoaștere a 
activității neobosite a oamenilor 
de artă din Tg. Mureș — români, 
maghiari și de alte naționalități 
— care, înfrățiți în crez, gînduri 
și fapte, însuflețiți de înaltele idea
luri ale comunismului, îndrumați 
cu înțelepciune de partidul nostru 
drag, nu-și precupețesc eforturile 
în munca de creare și de răspîn- 
dire a culturii socialiste, de pro
pagare a atotbiruitoarei învățături 
marxist-leniniste. în această zi de 
mare bucurie pentru noi, vă pro
mitem scumpe tovarășe Ceaușescu, 
și prin dumneavoastră partidului 
și poporului, că vom sluji cu de
votament cauza socialismului în 
România, că vom înălța și mai sus 
flacăra creației noastre.

Ne exprimăm cu această ocazie, 
încă o dată, atașamentul nostru 
profund la înțeleaptă politică in
ternă și externă a Partidului Co
munist Român, chezășie a liber
tății și bunăstării poporului nos
tru, factor hotărîtor pentru înflo
rirea artei și culturii României so
cialiste.

(Agerpres)

de la Brad" din Iași; prof. Emil 
Negruțiu la Institutul agronomic 
„Dr. Petru Groza" din Cluj ; prof. dr. 
Iulian Drăcea la Institutul agrono
mic din Timișoara.

în învățămîntul superior de medi
cină și farmacie — acad. Teodor 
Burghele la Institutul de medicină și 
farmacie din București; prof. dr. 
doc. Octavian Fodor, membru cores
pondent al Academiei, la Institutul 
de medicină și farmacie din Cluj ; 
prof. dr. Mihai Duca la Institutul de 
medicină și farmacie din Iași; prof, 
dr. doc. Pius Brînzeu la Institutul 
de medicină din Timișoara ; prof. dr. 
doc. Gheorghe Pușkaș la Institutul 
de medicină și farmacie din Tg. Mu
reș.

în învățămîntul superior de artă
— prof. Victor Giuleanu la Conser
vatorul „Ciprian Porumbescu" din 
București ; prof. Achim Stoia la 
Conservatorul de muzică ; j,George. 

?’;'.EnescU“ dih Iași ; prof. LiviuoComeS- 
la Conservatorul de muzică „Gheor
ghe Dima“ din Cluj ; prof. Alexan
dru Ciucutencu la Institutul de arte 
plastice „Nicolae Grigorescu" din 
București : conf. univ. Daniel Po
pescu la Institutul de arte plastice 
„Ion Andreescu" din Cluj ; prof. 
Costache Antoniu la Institutul de 
artă teatrală și cinematografică „Ion 
Luca Caragiale" din București; prof. 
Ludovic Szab6 la Institutul de tea
tru „Szentgydrgyi Istvân" din Tg. 
Mureș.

în învățămîntul superior de cultu
ră fizică — prof. Leon Teodorescu 
la Institutul de cultură fizică din 
București.

în învățămîntul superior pedago
gic — conf. univ. Eugen Chiș la In
stitutul pedagogic de 3 ani din Bra
șov ; conf. dr. Gheorghe Hasan la 
Institutul pedagogic de 3 ani din 
Bacău ; prof. Paul Borcea la Insti
tutul pedagogic de 3 ani din Con
stanța : conf. univ. loan Lapohoș la 
Institutul pedagogic de 3 ani din 
Tg. Mureș ; conf. dr. loan Teodo
rescu la Institutul pedagogic de 3 
ani din Galați; conf. univ .Ioan Mol
dovan la Institutul pedagogic de 3 
ani din Baia Mare ; conf. dr. Alexan
dru Săndulache la Institutul peda
gogic de 3 ani din Oradea ; conf. dr. 
Augustin Z. N. Pop Ia Institutul pe
dagogic de 3 ani din Pitești.

(Agerpres)

în citeva
o PE VELODROMUL DINAMO, 

ieri a avut loc proba de urmărire 
individuală 4 000 metri, în cadrul 
campionatelor naționale de ciclism 
pe pistă. Din cauza întunericului, 
finala nu s-a mai putut disputa. Ea 
va avea loc astăzi, la ora 16,15, îna
intea desfășurării probei de urmă
rire pe echipe. Cel mai bun timp al 
zilei l-a obținut dinamovistul Ale
xandru Sofronie (5’15”3/10, care-și va 
disputa titlul cu Juravle Gheorghe 
(Olimpia). Pentru locurile 3 și 4 se 
vor întrece C. Gonțea și I. Arde- 
leanu (ambii de la Steaua).

O DERBIUL ETAPEI A 12-A a 
campionatului național feminin de 
handbal s-a desfășurat ieri între e- 
chipele bucureștene Confecția și 
Universitatea. Deși Confecția pornea 
favorită, ea a fost învinsă surprin
zător, cu 11—5. S-au remarcat : Con
stanța Ilie (de la învinse), Aurora 
Leonte și Lidia Scorțescu (de la în
vingătoare).

• IERI LA NOVISAD lotul repre
zentativ de fotbal al României a sus
ținut un meci de verificare în com
pania echipei Vojvodina din lo
calitate. Fotbaliștii români au obți
nut victoria cu scorul de 2—1 (1—0). 
Scorul a fost deschis în minutul 23 
de Voinea. în minutul 47 Dembrov- 
ski a înscris cel de al doilea punct. 
Gazdele au redus din handicap în 
minutul 78 prin Nichevicz.

Fotbaliștii români au aliniat urmă
toarea formație : Coman — Sătmă- 
reanu. Barbu (Boc), Dumitru Nico
lae, Mocanu, Ghergheli, Dinu, Pîr- 
călab, Voinea, Iancu (Dembrovski), 
Lucescu.

0 CUNOSCUȚII ATLEȚI Manfred 
Matuschewski (1 500 m plat) și Dieter

ÎNTOARCEREA
IOSIF BANC

Tovarășul Iosif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
s-a înapoiat joi seara din Franța, 
unde a vizitat sisteme de irigații 
executate de organizații speciali
zate cu care țara noastră colabo
rează în acest domeniu.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășul Gheor
ghe Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
niștri, și alte persoane oficiale.

Au fost de față reprezentanți 
ai ambasadei Franței la Bucu
rești.

★
PARIS 26 — Corespondentul

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite: în cursul zilei de joi, Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliului

0 DELEGAȚIE A MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE A PLECAT IN FINLANDA
Joi la amiază, a părăsit Capitala, 

plecînd spre Helsinki, o delegație 
a Marii Adunări Naționale, care 
va face o vizită oficială în Fin
landa, la invitația Parlamentului 
finlandez.

Din delegație fac parte deputății 
Gheorghe Necula, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, con
ducătorul delegației, Ion Brad, 
vicepreședinte al Comitetului de 
de Stat pentru Cultură și Artă, se
cretar al Comisiei pentru cultură 
și învățămînt a M.A.N., Constantin 
Dinculescu, membru corespondent 
al Academiei, consilier în Minis
terul învățămîntului, Dumitru 
Necșoiu, vicepreședinte al Comite
tului Executiv al Consiliului Popu
lar al Municipiului București, se
cretar al M.A.N., prof. univ. La- 
dislau Bânyai, membru al Comi
siei pentru cultură și învățămînt a 
M.A.N., prof. Silvestru Patița, vice-

*

HELSINKI — Trimisul special 
Agerpres, N. Vamvu, transmite: 
Delegația Marii Adunări Naționa
le, condusă de Gheorghe Necula, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, care întreprinde o vi
zită în Finlanda la invitația Parla
mentului finlandez, a sosit joi sea
ra la Helsinki.

La aeroport, membrii delegației 
au fost salutați de Leo Suonpăă, 
vicepreședinte al Parlamentului 
finlandez, Olavi Salervo, secretar

încheierea seminarului pentru cadrele 
didactice de la catedrele de marxism-leninism 

din învățămîntul superior
în zilele de 23—26 septembrie a 

avut loc seminarul organizat de 
Ministerul învățămîntului pentru 
cadrele didactice de la catedrele 
de marxism-leninism din învăță
mîntul superior.

în cadrul seminarului au fost 
organizate dezbateri teoretico-ști- 
ințifice, au fost examinate tema- 
ticile cursurilor de marxism-leni- 
nism și au avut Ioc schimburi de 
păreri privind perfecționarea me
todicii predării și a activității ca
tedrelor.

Au făcut expuneri pe probleme 
actuale ale politicii partidului și 
statului nostru tovarășii Paul Ni-

rînduri
Prolius (aruncarea greutății) nu vor 
putea participa la Jocurile Olimpice 
fiind bolnavi.

0 CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE YAHTING clasa „snipe", desfă
șurat la Izmir, a fost ciștigat de 
Portugalia, urmată de Iugoslavia șl 
Suedia.

O PE PISTELE DE ANTRENA
MENT ale stadioanelor din Ciudad 
de Mexico au început să-și facă a- 
pariția „vedetele" marilor întreceri 
ale atletismului Olimpiadei. In cen
trul atenției fotoreporterilor și zia
riștilor s-au situat în ultimele zile 
atletul belgian Gaston Roelants, unul 
din favoriții probei de 3 000 m obsta
cole, săritorul cu prăjina Papani- 
colau (Grecia), sulițașul Lusis 
(U.R.S.S.), săritorul în înălțime Ga
vrilov (U.R.S.S.) și alții.

La Ciudad de Mexico a sosit și 
celebrul atlet etiopian, Bikila Abebe, 
de două ori învingător în competiția 
olimpică de maraton. La sosire, > 
Abebe a declarat că va încerca să 
intre în posesia celei de-a treia me
dalii de aur.

O FEDERAȚIA FRANCEZĂ DE 
BOX a anunțat că va deplasa la J. O. 
6 boxeri și anume: Cosentino (co
coș), Anton (pană), Azzaro (ușoară), 
Mariolle (semimijlocie), Menduni 
(mijlocie mică) și Malherbe (semi
grea).

O CEA DE-A NOUA PARTIDĂ 
(întreruptă la mutarea 41) dintre Bo
ris Spasski și Viktor Korcinoi, 
care-și dispută la Kiev meciul pen
tru desemnarea șalangerului la titlul 
mondial de șah, s-a încheiat remiză 
la mutarea 53. Scorul este favorabil 
lui Spasski cu 6—3,

TOVARĂȘULUI 
DIN FRANȚA 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a avut o întrevedere cu 
Robert Boulin, ministrul agricul
turii al Franței. La întrevedere a 
participat Constantin Flitan, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al României la Paris. Cu 
acest prilej s-a făcut un schimb de 
păreri cu privire la amenajările 
complexe din agricultura sudului 
Franței, pe care delegația de spe
cialiști români le-a vizitat. Interlo
cutorii au reafirmat hotărîrea celor 
două guverne de a continua coo
perarea în agricultură și au consta
tat că există largi posibilități pen
tru dezvoltarea acestei cooperări.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate.

(Agerpres)

președinte al Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii acad. Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
de președinți ai unor comisii per
manente ale M.A.N., deputați.

Au fost de față Kaarlo Veikko 
Makela, ambasadorul Finlandei la 
București, și membri ai ambasadei.

*
Ambasadorul Finlandei la Bucu

rești, Kaarlo Veikko Makela, a 
oferit, înainte de plecare, un dejun 
în onoarea delegației Marii A- 
dunări Naționale.

Au participat tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, și membrii delegației,

(Agerpres)
★

general, R. Lehtokoski, E. Ketola, 
J. Hissa, secretari ai Parlamentu
lui, de reprezentanți ai Asociației 
de prietenie Finlanda-România.

Au fost de față Mircea Bălă- 
nescu, ambasadorul României la 
Helsinki și membrii ambasadei 
române.

Vicepreședintele parlamentului 
finlandez, Leo Suonpăă a oferit o 
masă în cinstea delegației Marii 
Adunări Naționale a României.

culescu-Mizil, Leonte Răutu, Du
mitru Popa, Manea Mănescu, 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, și alți activiști de 
răspundere.

La ședința de închidere a semi
narului au participat acad. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
Ion Teoreanu, șeful secției învăță
mînt a C.C. al P.C.R., activiști de 
partid și de stat

Cuvîntul de închidere a fost ros
tit de prof. univ. Miron Constan- 
tinescu, adjunct al ministrului în
vățămîntului.

(Agerpres)

Compania teatrală „Serreau-Peri- 
netti" din Franța și-a început joi 
seara turneul în Capitală, prezen- 
tînd pe scena Operei Române un 
spectacol care a cuprins piesele „A- 
medeu sau Cum să scapi de el" de 
Eugen Ionescu și „Privind căderea 
zidurilor" de Guy Foissy. Prima lu
crare, care deschide o nouă peri
oadă în creația lui Eugen Ionescu 
fiind și cea dintîi piesă a sa în trei 
acte, este, după afirmația autorului 
„o operă simplă, copilărească, a- 
proape primitivă în simplitatea ei". 
Cele două roluri principale, Ame- 
deu și soția sa Madeleine au fost 
interpretate de Jean-Marie Serreau, 
care semnează și regia piesei, și 
respectiv Edwine Moatti.

Cealaltă piesă a spectacolului este 
o conversație între doi vizionari, 
Pâtru și Landiot, despre viitoarea 
„civilizație a timpului liber", dar în 
același timp și un cadru pentru cre
ionarea portretului cetățeanului din 
zilele noastre. Ideile piesei sînt evi
dențiate cu ajutorul interpretării 
lui Armand Abplanalp și Ahmed 
Benaissa și al regiei lui Andrâ Louis 
Perînetti.

Spectacolul artiștilor francezi a 
fost aplaudat de o numeroasă asis
tență, în care se aflau Al. Bălăci, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al Insti
tutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței Ia București, 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați în țara noastră și alți membri 
ai corpului diplomatic.

După spectacol, artiștilor francezi li 
s-a oferit un coș cu flori din partea 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

(Agerpres)

Cronica zilei
Joi dimineața a avut loc în Ca

pitală ședința Consiliului pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, la care au 
participat oameni de știință, artă 
și cultură, președinții și secretarii 
comisiilor județene pentru răspîn
direa cunoștințelor științifice, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești.

Cu acest prilej, acad. Ștefan 
Milcu, președintele Consiliului, a 
prezentat o informare cu privire 
la direcțiile principale ale activi
tății de popularizare a cunoștin
țelor cultural-științifice.

La discuții au participat, acade
micienii, Aurel Avramescu, Arthur 
Kreindler, Saba Ștefănescu, prof, 
univ. Paul Popescu-Neveanu, prof, 
univ. Călin Popovici și alți membri 
ai Consiliului, precum și Ion Mo- 
raru, vicepreședinte al C.S.C.A., 
care s-au referit, în cuvîntul lor, 
la unele aspecte ale orientării, con
ținutului și metodologiei muncii de 
răspîndire a științei și culturii.

★
La Muzeul Banatului din Timi

șoara a avut loc joi vernisajul ex
poziției de artă grafică a prof. dr. 
Alois Pitrmann din R. S. Ceho
slovacă. Expoziția cuprinde aproa
pe 80 de lucrări în negru și color, 
înfățișînd peisaje citadine din 
Cehoslovacia, imagini expresive 
din frumusețile naturii acestei țări, 
portrete etc. La deschiderea expo
ziției au participat numeroși oa
meni de cultură și artă din locali
tate. (Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a amelio

rat, începînd din vestul țării. Cerul 
a fost variabil, mai mult acoperit în 
estul țării, unde au continuat să 
cadă ploi temporare și sub formă de 
averse. în rest a plouat izolat. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit, cu 
intensificări locale în Moldova și 
Dobrogea. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 9 grade la Joseni 
și Oravița și 19 grade la Caracal și 
Roșiori de Vede. In București: Vre
mea a fost instabilă în prima parte 
a zilei, cînd cerul a fost acoperit și 
a plouat temporar, apoi cerul a de
venit variabil și vremea s-a amelio
rat. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura maximă a fost 
de 20 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 29 și 30 septembrie. în țară : 
Vreme în general frumoasă, dar ră
coroasă, noaptea și dimineața, mai 
ales în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi variabil. Ploi izolate. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
2 și 12 grade, izolat mai coborîte la 
începutul intervalului, iar maximele 
între 12 și 22 de grade. în Bucu
rești : Vreme în general frumoasă, 
dar răcoroasă noaptea și dimineața, 
mai ales în prima parte a interva
lului. Cerul va fi variabil. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura stațio
nară la început, apoi în creștere 
ușoară. '

„Cooperare științifică 
și tehnică rodnică11 Acuzați de a fi ucis copii în spi

tale, de a fi împușcat infirmiere, de 
a fi provocat explozia unor bombe cu 
bile în mijlocul unor mulțimi de ci
vili, nigerienii răspund făcînd cunos
cute atrocitățile pe care le-ar fi comis 
adversarii lor. Ei citează, de pildă, 
mărturia unui preot catolic care a vă
zut într-un sat nigerian soldați bia- 
frezi îngropînd de vii niște civili. 
„Militarii — a spus el — au obligat 
victimele să-și sape singure gtoapa. 
Cinci bărbați, cruțați pentru început, 
au fost constrînși să-i acopere cu pă- 
mînt pe părinții și prietenii lor. Apoi 
ei au fost împușcați. După plecarea 
soldaților — spune martorul — am 
reușit să scot cu mîinile cîțiva copiii 
care mai respirau încă-.."

O altă acuzație se referă 
la faptul că soldații Ibos au primit 
ordin să-i aresteze sau să-i împuște pe 
toți cei ce ar îndrăzni să protesteze 
contra secesiunii Biafrei. Astfel, în 
satul Ikot Ekpenyong militarii Ibos 
au sunat clopotele bisericii pentru a 
aduna populația pe care au obligat-o 
să intre în clădire. Ei au incen
diat apoi clădirea, împușeîndu-i pe 
cei ce încercau să fugă. Nu departe 
de aici, la Ikot Okpot mai multe 
zeci de femei și copii au fost aruncați 
în puțuri.

Biafra este, astăzi, reduta mizeriei 
și a morții. Aproximativ cinci sau șase 
mii de kilometri pătrați în care rătă
cesc de colo-colo cei ce fug de masa
cru, ca niște schelete vii, cu ochii di
latați de foame, de febră. De-a lungul 
drumurilor, la liziera pădurilor, cada
vrele putrezesc. Nu sînt coșciuge. Nu 
mai există forță pentru a săpa mor
minte.

Război, foamete, epidemii... Febra 
galbenă, malaria, ciuma, variola, tur
barea (și mîine holera, care pîndește) 
sînt cele care termină opera de moar
te în Biafra. Nu mai există medica
mente, nu mai există vaccinuri, nu 
mai sînt anestezice. Nu mai există
nimic.

Refugiații se adună seara în piețele 
satelor distruse. Se culcă pe pămînt, 
chiar în noroi. Cei mai mulți sînt în 
agonie. Mor cîte cinci pînă la șase 
mii zilnic. Cei care mai dispun de 
forțe, acoperă cu rogojini trupurile ne
însuflețite, înainte de a-și continua 
drumul, înfometați, împieticindu-so 
sub soare de parcă ar fi beți.

Cel mai sfîșietor este spectacolul pe 
care-1 oferă copiii, cu burțile balonate 
și — semn al unei morți apropiate — 
cu părul albit ca la bătrîni. Cufun
dați în inconștiența inaniției, acești 
micuți se chircesc în |urul focurilor 
pentru a-și încălzi picioarele mici, alo 
căror oase par să le străpungă pielea.

în satele în care plutește mirosul 
morții, poți vedea copii care ronțăe 
bucăți de lemn moale, care-și dispută 
o șopîrlă pe care o jupoaie cu miș
cări lente înainte de a o devora. Șer
pii, șobolanii, șoarecii pot fi hrană 
pentru acești proscriși, cărora ajutoa
rele organizațiilor internaționale nu la 
mai parvin decît cu picătura.

Declarațiile delegatului general al Delegației Generale 
pentru Cercetări Științifice și Tehnice din Franța

înainte de a-și încheia vizita pe 
care a făcut-o în România, la in
vitația Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, delegatul general 
al Delegației Generale pentru Cer
cetări Științifice și Tehnice din 
Franța, Pierre Aigrain, a făcut o 
declarație redactorului Agenției „A- 
gerpres". Ștefan Bratu : între Fran
ța și România — a spus printre al
tele oaspetele — există de mai 
mult timp o cooperare științifică și 
tehnică rodnică. Ea este o conti
nuare a unei tradiții istorice de co
laborare între cele două țări. în 
prezent, această cooperare este con
cretizată într-un protocol care pre
vede schimburi de cercetători ști
ințifici și, în același timp, prin a- 
corduri încheiate între organismele 
de cercetare, cum este acela din
tre Centrul Național al Cercetării 
Științifice din Franța și Academia 
Republicii Socialiste România. Este 
de așteptat ca aceste contacte să se 
intensifice, pe măsura progresului 
științific în cele două țări. Este cu
noscut că Franța și România sînt 
angajate într-un larg program de 
dezvoltare a științei, dezvoltare care 
și în țara dvs. cunoaște un ritm 
rapid, corespunzător procesului de 
industrializare deosebit de impetuos. 
Pe această bază am putut determi
na domeniile în care colaborarea ar 
putea da cele mai mari roade. Este 
vorba de acele domenii în care și 
una și alta dintre țările noastre 
este interesată și, în același timp, 
în care nivelul cercetărilor își im

O nouă formă de economisire

LIBRETUL DE ECONOMII CU CÎȘTIGURI1 
IN MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Printr-o Hotărîre a Consiliului de Miniștri, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni a fost autorizată să emită prin uni
tățile din mediul rural și din orașele în care nu se constru
iesc locuințe proprietate personală cu ajutorul statului un 
nou libret de economii.

Noul libret de economii cu cîștiguri în materiale de con
strucții se emite în valori fixe de 1 000 de lei. Dobînda cu
venită depunătorilor pe acest libret se acordă prin trageri 
la sorți trimestriale sub formă de cîștiguri, constînd din 
materiale de construcții pentru locuințe. Conform Hotărîrii 
Consiliului de Miniștri, cîștigătorilor pe aceste librete li se vor 
asigura cu prioritate materialele de construcții.

Casa de Economii și Consemnațiuni aduce Ia cunoștință 
că emiterea acestor librete se va face cu începere de la 
1 octombrie a.c., iar la tragerea Ia sorți pentru trimestrul 
IV/1968 vor participa toate libretele de economii cu cîștiguri 
în materiale de construcții emise pînă la 31 octombrie a.c.

COORDONATE NOI
ALE ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

Deși estivală, recenta călătorie în 
Bulgaria mi-a oferit o concludentă 
întîlnire cu școala. Și nu întîmplător. 
In țara vecină și prietenă mu
zeele reamintesc pios de cti
torii învățămîntului, de primii 
pași făcuți cu secole în urmă 
pentru fundamentarea culturii na
ționale ; pretutindeni oamenii iți a- 
rată școlile de tradiție și construc
țiile din ultimele decenii; specialiștii 
îți vorbesc despre preocupările lor 
actuale pentru perfecționarea învă- 
țămîntului. Cu alte cuvinte, școala e 
omniprezentă în peisajul culturii.

— Lucrăm intens pentru reorga
nizarea învățămîntului, spunea 
prof. Anghel Ceaușev. prim-ad- 
junct al ministrului învățămîntu
lui public. Această reorganizare e 
determinată deopotrivă de stadiul 
actual al economiei naționale, de a- 
pariția unor ramuri industriale care 
solicită noi detașamente de munci
tori și cadre cu 
studii superioare 
temeinic pregă
tite, de cerințele 
dezvoltării so
cietății, de impli
cațiile revoluției 
tehnico-științifice 
ce se desfășoară 
azi în lumea în
treagă. în acest scop se elaborează 
o seamă de proiecte care vor fi 
supuse aprobării conducerii de par
tid și de stat. Cercetăm cu interes 
experiența tuturor țărilor socialiste, 
inclusiv cea a României, măsurile 
recente luate în țara dumneavoastră 
în scopul dezvoltării învățămîntu
lui.

După cum releva interlocutorul în 
timpul convorbirii noastre, se preco
nizează atît prelungirea duratei șco
lii generale cît și a studiilor liceale. 
O mare atenție se acordă îndru
mării elevilor, potrivit aptitudinilor 
fiecăruia, spre școlile profesionale și 
școlile medii tehnice. Rețeaua aces
tora se va lărgi considerabil în vii
torii ani, pentru a putea cuprinde 
aproximativ 80 la sută din absolven
ții școlilor generale.

— în domeniul învățămîntului su
perior, preciza între altele primul ad
junct al ministrului învățămîntului 
public, se vizează îndeosebi perfec
ționarea conținutului procesului ins- 
tructiv-educativ. Tendința este de a 
pregăti specialiști cu un profil larg, 
care să se poată adapta lesne la 
cerințele mereu noi ale economiei 
și științei. Corespunzător acestui de
ziderat, din procesul de învățămînt 
se vor înlătura consecvent tot 
ce este învechit, amănuntele Inutile 
și se va face Ioc mai mult eviden
țierii principiilor, legităților și lo
gicii interne ale științelor, precum 
și noilor realizări științifice. Totoda
tă. ne gîndim la lărgirea învățămîn
tului post-universitar astfel îneît 
după un anumit număr de ani toți 
absolvenții învățămîntului superior 
să participe la cursuri de împros
pătare a cunoștințelor.

Firesc, asemenea preocupări de in
teres major se conjugă cu alocarea 
unor fonduri.-importante pentru dez
voltarea învățămîntului. Am vizitat

însemnări de călătorie 

din R. P. Bulgaria

pune competitivitatea în schimburi
le dintre parteneri. în afara sec
toarelor petrolier, chimic, comuni
cații și automatizare, care vizează 
progresul industrial, cooperarea se
manifestă deopotrivă în științele u-
manistice, îndeosebi în lingvistică.

Răspunzînd unei întrebări, inter
locutorul s-a referit la actuala sa
vizită în România. Principalele con
tacte pe care le-am avut aici — a 
subliniat dl. Aigrain — au fost la 
Consiliul Național al Cercetării Ști
ințifice. Am putut constata că ro
lul acestui consiliu în România este 
foarte asemănător rolului Delegației 
Generale a Cercetării Științifice și 
Tehnice în Franța. Deși șederea mea 
în România a fost scurtă — a a- 
dăugat domnul P. Aigrain — am 
putut vizita laboratoare la Institu
tul de fizică atomică, Institutul de 
fizică și Institutul agronomic din 
București. Pretutindeni m-a impre
sionat în mod deosebit calitatea cer
cetărilor care se fac aici, grija și 
capacitatea cercetătorilor români de 
a-și alege subiectele și temele de 
cercetare. Aceste vizite mi-au dat 
convingerea că cercetătorii francezi 
care vor veni în România în ca
drul schimburilor, vor găsi multe 
lucruri demne de reținut. De ase
menea, cred că colaborarea va fi 
rodnică și pentru cercetătorii ro
mâni care vor veni în Franța, unde 
sperăm să poată cunoaște aspecte 
ale cercetării, care să-i intereseze 
și care să le fie utile.

Institutul superior de agricultură 
„V. Kolarov" din Plovdiv, recent 
construit. Arhitectura interesantă a 
complexului de clădiri, laboratoarele 
și cîmpurile de experiență bine do
tate, preocupările corpului profeso
ral pentru tot mai temeinica pregă
tire a studenților — despre care mi-a 
vorbit prof. Todor Matev, rectorul 
institutului — recomandă de la sine 
această modernă școală superioară. 
După cum am fost informat. în pei
sajul universitar se înscriu, de ase
menea, construirea noilor localuri 
ale unor institute superioare, ca cel 
electrotehnic din Varna, cel de 
chimie tehnologică din Burgas, 
ale Institutului pentru indus
tria alimentară din Plovdiv, ale 
institutelor electrotehnic și de chi
mie tehnologică din Sofia, ale celui 
pedagogic din Veliko Tîrnovo. Anul 
viitor va începe construirea unor noi 
clădiri pentru Institutul superior de 

ingineri construc
tori din Sofia, 
pentru facultățile 
de matematică și 
fizică ale Univer
sității din capitala 
țării și pentru 
Institutul de cul
tură fizică șl 
sport. De aseme

nea, se vor înălța noi localuri pen
tru Institutul superior de economie 
„Karl Marx“. și Institutul superior 
de agricultură „Gheorghi Dimitrov". 

Concomitent, studenții din orașe
le Plovdiv, Burgas, Varna beneficia
ză de noi cămine. La Sofia se asi
gură, alături de cele existente, cămi
ne pentru aproximativ 4 000 de stu-

• denți. Recent, s-a prevăzut elabo
rarea unui vast program de cons
truire a căminelor studențești.

în coordonatele noi ale învățămîn
tului bulgar se înscriu, de asemenea, 
suita de măsuri menită să rezolve 
unele probleme sociale și de trai'ale 
studenților și altor tineri care învață. 
In trecutul an universitar circa 40 la 
sută dintre studenți au primit bur
se. Potrivit unei hotărîri a Consiliu
lui de Miniștri, începînd cu actua
lul an universitar crește numărul 
burselor. Așa cum s-a anunțat, în 
sistemul de acordare a burselor se 
intensifică în primul rînd rolul lor 
ca stimulent în învățătură, mări
mea lor deplnzînd de rezultatele 
dobîndite. Totodată, potrivit ziarului 
„Rabotnicesko Delo", au fost adop
tate măsuri pentru creșterea rolului 
și importanței organizațiilor tinere
tului comunist în activitatea univer
sitară. Ele prevăd, între altele, 
crearea unor comisii speciale 
pe lîngă organizațiile de tine
ret, care să asigure participarea stu
denților la rezolvarea problemelor 
sociale din viața universitară, pre
cum și formarea unor consilii stu
dențești centrale care conduc di
rect cantinele, căminele și stațiunile 
de odihnă studențești.

Evident, prin dezvoltarea învăță- 
mîntului bulgar se vizează ridicarea 
școlii de toate gradele la nivelul 
implicat, de obiectivele, construcției

• socialiste. . ■ ■>.
Al. POPESCU

Paroxismul suferinței
1

(Urmare din pag. I) * *



MOZAMBIC

PATRIOȚII CONTROLEAZĂ 

0 TREIME DIN 

TERITORIUL TĂRII
5

DAR ES SALAAM 26 (Ager- 
pres). — Cu ocazia aniversării a 
patru ani de la declanșarea luptei 

■armate împotriva dominației co
loniale portugheze, Frontul de E- 
Jiberare din Mozambic — 
FRELIMO — a dat publicității 
un comunicat în care se arată, 
printre altele, că în decursul a 
patru ani patrioții mozambicani au 
scos din luptă 1.500 de soldați și 
ofițeri portughezi. în perioada 
respectivă detașamente armate ale 
•FRELIMO au distrus peste 100 de 
mașini militare și au doborît 20 
de avioane portugheze. în pre
zent, menționează comunicatul, se 
desfășoară operațiuni militare pe 
noul front deschis împotriva tru
pelor portugheze în provincia 
Tete.

Potrivit comunicatului, patrioții 
din Mozambic au eliberat pînă 
în prezent a treia parte din te
ritoriul țării. în regiunile elibe
rate pulsează o nouă viață | au 
fost deschise școli și spitale, iar 
pentru africani au fost create 
puncte comerciale pentru procu
rarea de produse industriale și 
bunuri de consum. Cartierul ge
neral al FRELIMO care conduce 
lupta armată împotriva autorită
ților coloniale a fost instalat pe 
teritoriul Mozambicului. Recent, în 
una din regiunile eliberate s-a 
desfășurat cel de-al doilea Con
gres al Frontului de Eliberare din 
Mozambic. în cadrul congresului, 
delegații au reafirmat în unani
mitate că lupta armată împotriva 
autorităților colonialiste reprezintă 
singura cale de eliberare a țării 
de sub dominația metropolei.

AUSTRALIA
VIETNAMUL DE SUD

Un comunicat

CORESPONDENȚA DIN SYDNEY DE LA B. BEURSING
> un.....  I, II» MMIlMMMULl.ll lILnMlL'WU'lSMK.IULjaa

Noi incidente rasiale s-au pro
dus în cartierul negrilor Syra
cuse din New York. Ca urma
re a incidentelor, un polițist și 
un reporter al televiziunii au 
fost răniți. Poliția a operat 
arestări în fotografie : aspect 
de la o manifestație a popu
lației de culoare din Ann Arbor 

(Michigan)

guvernului nepalez
KATMANDU 26 (Agerpres). — Re

gele Nepalului, Mahendra, a dizol
vat joi guvernul nepalez instituind 
în locul lui un consiliu format din 5 
persoane și condus de fostul prim- 
ministru Soorya Bahadur Thapa. Din 
noul consiliu nu face parte nici mi
nistrul afacerilor externe în guver
nul precedent, Nidhi Bista, conducă
torul delegației nepaleze la lucrările 
celei, de-a 23-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U După dizolvarea 
cabinetului nepalez, regele Mahendra 
a numit 9 noi miniștri de stat, care 
își vor desfășura 
laborare cu noul 
locul guvernului.

1 SAIGON 26 (Agerpres). 
cum anunță agenția 
tînd un comunicat 
tului Frontului de 
nală din Vietnamul de sud, în pe
rioada 17 august — 21 septembrie au 
fost scoși din luptă 14 000 de soldați 
inamici, dintre care 10 000 de ame
ricani în luptele desfășurate în re
giunea Tay Ninh.

Comunicatul precizează că în 
urma puternicelor atacuri ale deta-

După 
„Eliberarea", ci- 
al comandamen- 
Eliberare Națio-

șamentelor F.N.E., în aceeași perioa
dă au fost distruse 1350 de vehi
cule militare, 138 de tunuri și do- 
borîto 85 de avioane și elicoptere. 
Aceasta constituie una din cele mai 
grele pierderi ale intervenționiștilor 
americani și ale sateliților într-un 
termen atît de scurt, se arată în în
cheierea comunicatului.

al Direcțiunii P. C. Italian
ROMA 26 (Agerpres). — Ziarul 

L’Unita din 26 septembrie publică 
următoarea știre în legătură cu 
conferința internațională a parti
delor comuniste și muncitorești 1 

Direcțiunea Partidului Comunist 
Italian i-a însărcinat pe tovarășii
Enrico Berlinguer și Carlo . Gal- 
luzzi. să expună Comisiei pregă
titoare a Conferinței internaționa
le a partidelor comuniste și' mun-

citorești, convocată de Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar pen
tru zilele următoare, motivele pen
tru care P.C.I. nu consideră util 
și oportun, în condițiile existente 
în prezent în Cehoslovacia și în 
interiorul mișcării comuniste și 
muncitorești, să fie duse la capăt 
lucrările de pregătire a acestei 
conferințe.

★

Ministrul apărării al S.U.A., Clark 
Clifford, a declarat miercuri că Pen
tagonul nu intenționează, într-un vii
tor previzibil, să reducă forțele mi
litare americane dislocate în Vietna
mul de sud. Clifford a făcut această 
precizare pentru a dezminți afirma
țiile senatorului republican Melvin 
Laird din partea statului Wisconsin, 
care a declarat marți că guvernul 
de la Washington ar intenționa, în 
următoarele nouă luni, să procedeze 
la o retragere a 90 000 de soldați 
americani din Vietnamul de sud. Mi
nistrul apărării a subliniat că S.U.A. 
vor continua să trimită noi trupe 
pentru a se atinge cifra de 549 000, 
plafonul prevăzut pentru anul 1968.

VIENA

Convorbire între

Lucrările
Generale

activitatea m co- 
consiliu numit în reprezentanții U.C.I

SANAA 26 (Agerpres). — Re
publica Arabă Yemen a sărbăto
rit joi a 6-a aniversare a răstur
nării regimului regalist. Cu acest 
prilej a avut' loc o mare paradă 
în capitala tării, Sanaa. Intr-un 
mesaj radiodifuzat, președintele 
Consiliului prezidențial republi
can, Abdul Rahman Iriani, a 
trecut în revistă situafia actuală 
din R. A. Yemen.

Studenții Universității din 
Washington au întrerupt cu stri
găte : „încetați imediat războiul 
din Vietnam" discursul rostit de 
Edmund Muskie, candidatul par
tidului democrat la vicepreședin
ta S.U.A. Mai mulți studenți s-au 
urcat la tribună declarînd că ti
neretul studios american nu va 
vota în favoarea nici unuia din 
cei trei candidați 
Humphrey, Nixon
deoarece punctele lor de vedere 
sînt absolut identice și nu repre
zintă interesele tineretului din 
S.U.A.

prezidențiali, 
sau Wallace

Industria română are 
ite condițiile să-și 

mărească cantitatea ex
porturilor pe piața aus
traliană. Acest lucru a 
reieșit clar și în urma 
recentului Tîrg interna
țional de produse tehni
ce, organizat la Sydney, 
la care România a figu
rat alături de India, Ita
lia și Japonia printre 
cele patru țări care au 
avut standuri naționala 
oficiale.

Pentru a doua oară 
România participă la un 
tîrg în Australia. In 
urma tîrgului internațio
nal, care a avut loc anul 
trecut, România a reu
șit să încheie unele tran
zacții comerciale. Dar 
tranzacțiile încheiate 
anul acesta le depășesc 
pe cele precedente.

Cercurile economice 
australiene și neozeelan
deze au manifestat un 
viu interes, în special 
pentru instalații și pen
tru diverse mașini și 
utilaje oferite de între
prinderile de comerț 
exterior românești. Dat 
fiind că pe cel de-al 
cincilea continent in
dustrializarea face pro
grese, atrăgînd după 
sine exploatarea masivă

a imenselor zăcăminte 
minerale de Care dispu
ne, Australia a devenit o 
piață bună de desfacere 
pentru instalații tehnice 
și de extracție. După 
aprecieri oficiale, anul 
acesta se va investi în 
industria australiană o 
sumă dublă față de cea 
investită in urmă cu 
cinci ani.

Faptul că industria 
română a reușit să pla
seze produse industria
le pe piața australiană, 
dominată de produsele 
engleze, americane, 
vest-germane și japone
ze, este cea mai bună 
dovadă pentru calitatea 
lor și pentru relațiile e- 
conomice dintre cele 
două țări, care se dez
voltă an de an.

Volumul exporturilor 
românești în Australia 
s-a dublat în 1968 față 
de 1966. România ex
portă tractoare, mașini- 
unelte, obiecte și pro
duse de sticlă, brînză, 
conserve de fructe și 
legume.

In primăvara anului 
1967 s-a încheiat pri
mul acord comercial ro- 
mâno-ausfralian. De a- 
funci schimbul de pro
duse dintre cele două 
țări, care avea înainte

un caracter sporadic, a 
fost puternic impulsio
nat. Aceste relații au 
primit noi suporți în 
timpul vizitei făcute în 
România, în mai 1967, 
de vice-prim-ministrul și 
ministrul economiei din 
Australia, John McEwen. 
La interesul reciproc pe 
care îl manifestă ații 
România cît și Austra
lia față de cooperarea 
economică, se adaugă și 
circumstanța favorabilă 
că cele două țări se 
compielează reciproc în 
ceea ce privește cere
rea și oferta.

Greutățile pe care le 
înfîmpină în comerțul cu 
țările membre ale Pieței 
comune, care erau pină 
nu de mult clienții săi 
tradiționali, creează Aus
traliei numeroase 
bleme. Ea este c 
fe interesată în 
tarea relațiilor c 
le cu țările 
Cercurile gus 
fale de la 
speră să pc 
cu Români, 
alte țări 
sărifean’ 
să cor, yjie 
favor , dezvoltării

a
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NEW YORK 26 (Agerpres). — 
[La sediul O.N.U. a fost dată publi
cității —- Introducerea la rapor
tul anual al secretarului general" 
— în care U Thant își expune 
punctele de vedere în legătură cu 
principalele aspecte ale evoluției 
situației internaționale și în le
gătură cu activitatea desfășurată 
de O.N.U. în anul care a trecut.

★
Lucrările celei de-a 23-a sesiuni 

a Adunării Generale continuă să

fie consacrate deocamdată solu
ționării diferitelor probleme orga
nizatorice. Biroul general, din care 
fac parte cei 17 vicepreședinți ai 
Adunării Generale și cei 7 pre
ședinți .ai comitetelor principale 
ale O.N.U.. a definitivat proiec
tul ordinii de zi a actualei se
siuni, care cuprinde 95 de puncte 
și care urmează să fie prezentat 
spre aprobare. vineri dimineața, 
ședinței plenare a Adunării Ge
nerale.

VIENA 26. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu. transmite : 
Potrivit relatărilor ziarului „Volks- 
stimme", la 25 septembrie a.c a 
avut loc o convorbire între repre
zentanții Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și ai P.C din Austria. 
La discuții au luat parte din par
tea P.C. din Austria F. Muhri, 
președintele partidului, Erwin 
Scharf, membru al Biroului Poli
tic, și Henrich Fritz. membru al 
C.C al PC din Austria, iar din 
partea Uniunii Comuniștilor Iugo
slavi Mitja Ribicik, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., și Dzevat Muzezinovici, 
membru al Secției internaționale a 
C.C. al UC.T
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Imagine de la o recentă demonstrație organizată de fermierii irlandezi 

la Dublin în sprijinul revendicărilor lor economice

La Delhi a fost semnat 
acordul dintre guvernul 
român și guvernul indian 
privind evitarea dublei impuneri a 
veniturilor realizate de întreprinderile 
care exploatează nave aeriene și ma
ritime în traficul internațional. Din 
partea guvernului român, acordul a 
fost semnat de către Aurel Ardelea- 
nu, ambasadorul României în India, 
iar din partea guvernului indian 
către K. C. Pant, ministru de stat 
Ministerul Finanțelor.

de
ÎB

vire la problemele actuale ale miș
cării sindicale internaționale.

încheierea vizitei 

împăratului Etiopiei 

in Iugoslavia
BRIONI 26 (Agerpres). — Comuni

catul comun dat publicității în legă
tură cu vizita făcută de împăratul 
Etiopiei, Haile Selassie, în Iugoslavia 
subliniază satisfacția celor două părți 
față de dezvoltarea colaborării bila
terale în domeniul politic, economic 
și cultural și dorința ca această coo
perare să se extindă și să se întă
rească în continuare.

împăratul Etiopiei și președintele 
Tito, ai<tă comunicatul, au subliniat 
că în situația internațională actuală 
care se agravează, principiile politicii 
de neangajare reprezintă o alternativă 
pentru împiedicarea divizării și reîn
noirea războiului rece. Părțile au scos 
în evidență necesitatea reluării con
sultărilor cu toate statele interesate în 
vederea convocării la momentul opor
tun a unei noi conferințe la nivel 
înalt a țărilor neangajate.

Președintele Tito și împăratul Haile 
Selassie și-au exprimat părerea că 
violarea principiilor coexistenței paș
nice, diferitele forme de presiune și 
amestec în treburile interne ale unor 
state independente prin forță și inter
venții armate duc la reînvierea ten
dințelor războiului rece. Ei au decla
rat că soluționarea problemelor inter
naționale de cea mai mare actualitate 
este posibilă numai prin respectarea 
principiilor egalității, independenței și 
neamestecului în treburile interne ale 
altor țări și, mai presus de toate, prin 
retragerea forțelor armate de pe teri
torii străine.

Comunicatul menționează că Iugo
slavia și Etiopia vor continua să ofere 
un ajutor multilateral mișcărilor de 
eliberare și luptei popoarelor pentru 
libertatea și independența lor.

salazarîst ? a

Președintele Johnson a 
anuntat demisia lui George 
Ball din postul de reprezentant per
manent al S.U.A. la O.N.U. în locul 
lui a fost numit James Russell Wiggins, 
directorul ziarului „Washington Post".

Conferința miniștrilor de 
finanțe ai țărilor din zona 
lirei sterline și~a început lucră
rile în capitala Marii, Britanii. Princi
palul scop al acestei întîlniri este de 
a stabili un punct de vedere comun 
pentru apropiata sesiune a Fondului 
Monetar internațional și a Băncii mon
diale, precum și discutarea unor pro
bleme legate de acordarea de credita 
statelor în curs de dezvoltare.

Autoritățile guatemaleze 
au prelungit joi starea de 
asediu Pe ° perioadă de încă 30 
de zile pe întreg teritoriul țării, de
cretată ca urmare a asasinării, la. 26 
august, a ambasadorului S.U.A. în 
această țară, John Gordon Mein. în 
virtutea acestui decret drepturile con
stituționale au fost suspendate.stituționale au fost

Reducerea alocațiilor pe 
anul financiar 196S—1969 
destinate programului „R- 
lianța pentru progres" 3 fost 
hotărîtă de Comisia bugetară a Ca
merei Reprezentanților a S.U.A. Se 
recomandă Congresului alocarea a 270 
milioane dolari, cu 355 milioane do
lari mai puțin decît sumele cerute 
de Administrație.

„De ani de zile, orice 
conversație politică purtată 
în Portugalia se încheia în 
mod inevitabil cu întreba
rea : ce va fi după Sala
zar ? Cu pesimism sau op
timism — fiecare după po
ziția adoptată față de re
gim — se'specula neobosit 
în cafenelele Lisabonei a- 
supra viitorului regimului 
autoritar salazarîst, în mo
mentul în care întemeieto
rul și conducătorul său va 
trebui, într-o bună zi, să 
părăsească scena politică". 
Poate mai repede decît își 
imaginau susținătorii ac
tualului regim, momentul 
evocat mai sus de săptămî
nalul elvețian „Die Welt- 
woche" s-a apropiat. Un 
accident grav, suferit 
de Antonio de Oliveira 
Salazar, și vîrsta sa înain
tată (s-a născut în 1889) 
au fost socotite la Lisabona 
ca date suficiente pentru a 
se proceda la desemnarea 
unui succesor.

Atenția cercurilor poli
tice portugheze s-a concen
trat asupra amiralului 
Americo Thomaz, președin
tele țării, care are dreptul 
conferit. de constituție să 
numească sau să destituie 
pe președintele Consiliului 
de Miniștri. în urma con
sultărilor politice care s-au 
succedat cu rapiditate 
în capitala portugheză, co
mentatorii se așteptau, încă 
de acum cîteya zile, ca 
în funcția de prim-ministru 
să fie numit Marcelo Cae
tano (fost ministru al „teri-

toriilor de peste mări", ac
tualmente rector al Univer
sității din Lisabona). A- 
cest lucru a fost confirmat 
joi după-amiază cînd pre
ședintele Portugaliei. A- 
merico Thomaz, l-a însăr
cinat pe Caetano să preia 
funcțiile lui Salazar.

Deși prin acest act, suc
cesiunea propriu-zisă în 
funcția de șef al cabinetu
lui executiv și-a găsit re
zolvarea, observatorii occi
dentali se întreabă însă : 
în ce măsură va reuși noul 
premier să se descurce în 
hățișul problemelor politi
ce, economice și sociale ce 

■ confruntă Portugalia ?
„După 40 de ani de gu

vernare, scrie săptămînalul' 
vest-german „Der Spiegel", 
doctorul Salazar lasă in 
urma sa un stat suferind 
din punct de vedere politic 
și social. Aplicind terapia 
terorii militare, el a oferit 
acestei țări, odinioară ră
vășită, liniștea interioară 
— liniștea unui cimitir". 
In tot acest răstimp, apara
tul polițienesc a reprimat 
opoziția politică de orice 
coloratură, întemnițînd sau 
exilînd pe adversarii regi
mului, regim „caracterizat 
prin rigiditate, arbitrar, 
conservatorism" (ziarul bri
tanic „Financial Times").

Acest sistem de guverna
re nu a întîrziat să-și arate 
efectele, în egală măsură, 
și pe plan economic și so
cial. La ora actuală. Por
tugalia este considerată ca 
una din țările cel mai pu
țin dezvoltate din Europa.

Industria este aproape ine- . 
xlstentă, iar 
apreciată ca un 
tant sector
Portugaliei, nu izbutește 
— datorită metodelor rudi
mentare de lucru — să 
realizeze decît 20 la sută 
din venitul național. Sără
cia este un fenomen răspîn- 
dit în mase, cazurile de 
boli generate de subnutri
ție și mortalitate infantilă 
ating cifre ridicate. De a- 
semenea, analfabetismul 
cuprinde aproape jumătate 
din populația țării.

La acestea se adaugă 
tendințele inflaționiste, ge
nerate în primul rînd de 
nivelul extrem de ridicat 
al cheltuielilor militare. A- 
cestea sînt impuse de în
treținerea unui vast aparat 
polițienesc, de participarea 
tării la eforturile militare 
ale N.A.T.O., dar mai ales 
de cheltuielile legate de 
încercarea de a înăbuși 
prin forță lupta de elibe
rare națională a popoare
lor din coloniile portughe
ze din Africa. Nu mai pu- 
țin de 40 la sută din bu
getul statului este înghițit 
de efortul militar, iar o 
reducere a acestor cheltu
ieli este puțin probabilă 
într-un viitor apropiat, 
chiar și numai pentru fap
tul că autoritățile de la 
Lisabona nu concep ca 
Portugalia să renunțe la 
rolul de „putere colo
nială".

agricultura, 
impor- 

economic al

este situația de 
comentatorii se 
care sînt per- 

„salazarismulul

Aceasta 
fapt, iar 
întreabă: 
spectivele 
fără Salazar ?'

Eliminarea lui Salazar de 
pe scena politică, așa după 
cum se arată în recenta pro
clamație a Partidului Co
munist Porțughez publica
tă în ziarul „L’IIumani- 
tc", nu înseamnă sfîrșitui 
dictaturii. Numai 
portughez, masele 
lare, acțiunea unită și or
ganizată a forțelor demo
cratice și declanșarea unei 
puternice mișcări naționale 
pentru libertate, se subli
niază în proclamație, vor 
putea instaura în Portuga
lia un regim democratic.

Scepticismul în legătură 
cu posibilitatea unei oare- 
cari democratizări a vieții 
interne portugheze este ex
primat în felul următor de 
„Financial Times": „Boala 
dr. Salazar ridică în mod 
Inevitabil chestiunea dacă 
înlocuirea lui se va solda 
cu un regim mai liberal. 
Este greu de crezut că, 
în 1968, un nou premier 
portughez ar putea să pro
moveze pe față încălcarea 
idealurilor democratice. Cu 
toate acestea, oricare 
fi. succesorul, acestuia 
va fi destul de greu 
inițieze transformări sub
stanțiale în forma de gu
vernare a țării".

poporul 
popu-

Mircea RAFA 
Dumitru POPA

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — In 
urma vizitei mareșalului Marian 
Spychalski, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Polone, în 
Republica Populară Mongolă,
fost dat publicității un comuni
cat în care se relevă că în timpul 
convorbirilor pe care oaspetele 
Ie-a avut cu conducătorii de par
tid și de stat mongoli au fost dis
cutate probleme legate de dez
voltarea și adîncirea relațiilor po
litice.' economice și culturale din
tre cele două țâri. Totodată, a 
fost realizat un schimb de vederi 
în legătură cu situația internațio
nală și în problemele mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

J. Sambu, președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular, a ac
ceptat invitația 
chalski să facă 
tenie în R.

lui Marian Spy- 
o vizită de prie- 
Polonă.

Consiliul 
luptă pentru interzicerea 
armelor nucleare și cu hi
drogen 3 cerut guvernului japonez 
să interzică intrarea submarinelor a- 
tomice americane în porturile Insu
lelor Okinawa, ca urmare a faptului 
că. în apele din portul Naha a fost 
semnalat cobalt radioactiv după ce 
submarinele atomice americane au 
ancorat în port.

japonez de

Uniunea Sovietică 3 3chi- 
ziționat de la firma suedeză „Lindhol- 
mens Varv" patru nave frigorifice 
maritime, care vor fi livrate în anii 
1970—1971, anunță agenția TASS. în 
baza unor contracte încheiate ante
rior, Suedia va livra Uniunii Sovie
tice pînă în 1971 încă opt nave fri
gorifice similare, avînd fiecare un 
deplasament de 9 600 tone. Potrivii 
agenției TASS, concernul suedez 
„Johnson", din care face parte firma 
sus-menționată, este un vechi parte
ner al organizațiilor de comerț exte
rior sovietice. El achiziționează din 
U.R.S.S. 
utilaje.

mari cantități de mașini și

Joi a sosit Ia Praga 0 ds- 
legație a Confederației Generale a 
Muncii din Franța condusă de Benoît 
Frachon, președintele C.G.T. Mem
brii delegației vor avea convorbiri cu 
reprezentanți ai Consiliului Cențral al 
Sindicatelor din Cehoslovacia cu pri-

ciocniri între sta
diu capitala mexi- 

și poliție s~au Produs

Standul românesc la Tîrgul internațional de la Helsinki

Koi 
denții 
cană
miercuri. în urma acestor incidente, 
circulația pe una din principalele 
străzi ale orașului a fost întreruptă. 
Studenții cer evacuarea de către ar
mată a clădirii Universității naționale 
din Mexic și a clădirilor unor facul
tăți. Autoritățile au anunțat că sînt 
hotărîte să ia toate măsurile pentru a 
restabili calmul și a asigura desfășu
rarea normală a Jocurilor Olimpice, 
care vor avea loc la Ciudad de Me
xico.

Primul ministru al pro
vinciei canadiene Quebec, 
Daniel Johnson, a încefaî 
din Viată subit în noaptea de 
miercuri spre joi, în urma unui atac 
de cord. Daniel Johnson în vîrstă de 
53 de ani se afla în orașul Manie, si
tuat la 500 kilometri nord de Que
bec, unde trebuia să inaugureze ba
rajul de la Manicouaga.

Greva docherilor din por
tul maritim Caraci, Pentru 
majorarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, s-a încheiat cu 
satisfacerea revendicărilor formulate.
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