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Un factor cu impor 
tantă pondere în pro 
ductivitatea muncii

RAPORTUL
OPTIM
MUNCITORI 
DE BAZĂ-
MUNCITORI
AUXILIARI

PRO LET A

Inte
UN REMARCABIL SUCCES AL

ENERGETICIENILOR CRAIOVENÎ

A intrat in funcțiune

cel mai mare
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La plenara din decembrie 
1966 a C.C. al P.C.R. s-a accen
tuat că sporirea neîntreruptă 
a productivității muncii con
stituie un factor motor al pro
gresului economic. La îndepli
nirea acestui imperativ 
tribule mai multe 
tre care și 
RIGUROASA A 
DE SALARIAȚI, 
UNUI RAPORT OPTIM ÎNTRE 
MUNCITORII DE BAZA ȘI CEI 
AUXILIARI. Ca urmare, în toa
te sectoarele Industriei noastre 
aceste corelații esențiale, le
gate de gospodărirea cu ma
ximum de eficiență a torței de 
muncă, au ocupat șl dețin un 
loc de frunte în acțiunea de 
organizare științifică a produc
ției șl a muncii, a cărei primă 
etapă s-a Încheiat. Cu acest 
prileț s-au întocmit studii, pre- 
conizindu-se măsuri eficiente, 
dintre care multe au șl fost a- 
pllcate.

Redăm tn pag. a IlI-a con
cluziile unei anchete între
prinse pe această temă.

con- 
pîrghil, prln- 
STABILIREA 
NUMĂRULUI 

REALIZAREA

Rafinăria Dărmănești Foto : Agerpres
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A început un nou an universitar :
Festivitățile de Inaugurare a noului an universitar, care s-au 

desfășurat Ieri în Instituțiile de învățămînt superior din întreaga țară, 
au Întrunit pe lingă tineretul universitar, conducători șl reprezentanți al 
Ministerului Invățămlntulul șl al altor ministere șl instituții centrale.

al organelor locale de partid, academicieni, cadre didactice, precum 
șl reprezentanți al U.T.C. șl U.A.S.R. Inserăm în continuare cîteva din 
relatările telefonice ale corespondenților noștri.

opinii
Cuvîntul dat implică o anga

jare în primul rînd pe plan per
sonal, respectarea sau nerespec- 
tarea lui ținînd de prețuirea pe 
care o acordă propriei sale dem
nități fiecare om. Ne face întot
deauna plăcere și avem un gînd 
plin de respect pentru omul 
care-și ține promisiunea. Dar 
cuvîntul dat atrage după sine și 
o responsabilitate socială. A- 
ceastă responsabilitate se referă 
și la omul care, respectîndu-și 
cuvîntul dat față de alții, 
..uită" mult prea des de an
gajamentele luate fată de sine 
însuși. Am întîlnit asemenea oa
meni, mulți trecuți de prima ti

DAT

din țara noastră
315 MW,Grupul da 

pus în funcțiune la 
Centrala electrică de 
termoficare din Craio
va, a furnizat, potrivit 
angajamentului con
structorilor, primele 
cantități de curent. 
Este cel mai mare a- 
gregat termoenergetic 
montat pînă acum în 
țara noastră. Puterea 
sa întrece cu 100 MW 
pe cea a hidrocentra
lei de pe Argeș și 
este aproape egală 
cu a celor 13 hidro
centrale de pe Valea 
Bistriței. în 24 de ore, 
grupul produce o can
titate de energie e- 
lectrică cu care poate 
fi alimentat orașul

timp ds 12

de lucru în- 
la această

Craiova 
zile.

Ritmul 
registrat 
construcție este consi
derat a fi pînă acum 
cel mai rapid din țară 
în domeniul execuției 
termocentralelor. Ex
tinderea centralei, ca
re a necesitat un vo
lum de muncă dublu, 
a fost realizată în- 
tr-un timp cu 540 de 
zile mai scurt decît 
cel în care au fost 
date în funcțiune a- 
gregatele anterioare. 
Turbina, împreună cu 
instalațiile anexe, are 
o greutate de 14 754 
tone, iar cablurile 
pentru legăturile elec-

trice totalizează o 
lungime de 480 km. 
Coșul de fum al cen
tralei are o înălțime 
de 200 m, deținînd 
supremația în acest 
domeniu la noi în 
țară.

în prezent, Centra
la electrică de termo
ficare de la Craiova 
însumează o putere 
de 665 MW. Nu peste 
mult timp urmează să 
fie pus în funcțiune 
un al doilea agregat 
energetic de aceeași 
putere, astfel că la 
începutul anului vii
tor centrala va debita 
în flecare oră peste 
1 000 de MW.

Comitetului Centrul al Partidului Comunist Român

Tovarășului Nicolae Ceaușescu

GAUDEAMUS99
O nouă toamnă, un 

nou început de an u- 
niversitar. Cetățile u- 
niversitare și-au des
chis larg porțile pen
tru a primi cu urarea 
tradițională „Bine ați 
venit!“ torentul ti- 
lereții. In această u- 
are se resimte ecoul 
limatului de căutări 

creatoare ce vizează 
toate coordonatele 
școlii noastre superi
oare, căutări ce s-au 
concretizat în dezba
terile publice care au 
precedat deschiderea 
noului an de învăță
mînt universitar, por- 
nindu-se de la Stu
diul privind dezvol
tarea învățământului 
superior elaborat de 
Ministerul Învățămîn
tului la indicația con
ducerii de partid și de 
stat.

In București au ve
nit studenții. Ce sim
plu și totuși cît de e- 
moționant și semnifi
cativ sună aceste cu
vinte, care niciodată 
nu vor deveni mono
tone în repetabilita
tea lor an de an. Au 
venit „bobocii" — ia
cei tineri sfioși, proas
peții absolvenți ai li
ceelor, călcînd pragul 
facultăților cu emoția

IGITUR '67!“

nerețe care, lipsiți de tăria de a 
face efortul necesar, au în- 
mormîntat în ei visuri și pla
nuri perfect realizabile. Aseme
nea oameni răspund în primul 
rînd față de propria lor conștiin
ță pentru că nu au devenit ceea 
ce puteau fi. îi întîlnești și pleci 
de lîngă ei cu un sentiment de 
tristețe. Evident, poartă și ei o 
răspundere socială pentru ceea 
ce puteau da și nu au dat colec
tivității.

Ni se pare însă mult mai agra
vantă situația în care cuvîntul 
dat și nerespectat depășește 
sfera strict personală, cînd prin 
implicațiile sale afectează rela
țiile individului cu colectivul de 
lucru și nu rareori chiar cu pro
pria familie.

Plecăm dimineața la serviciu
Petru ISPASinerentă începuturi

lor.
Indreptîndu-te spre 

Institutul politehnic, 
situat în imediata a- 
propiere a Gării de 
Nord, aveai impresia 
că te afli în fața unui 
șuvoi de tinerețe re
vărsată tumultuos 
spre tradiționala „ga
lerie a bobocilor". 
Cuprinzînd o diver
sitate de exponate 
prezentate sugestiv, 
„galeria bobocilor" ii 
întîmpină pe stu
denți cu o impu
nător dimensionată 
notă 10 — îndemn și 
simbol al sîrguinței 
la învățătură. înainte 
de a păși pe adevăra
ta poartă a institutu
lui, atenția proaspe
ților studenți era re
ținută de un mare 
panou pe care erau 
înscrise cuvintele se
cretarului general al 
Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a- 
dresate tineretului 
studios la cea de-a 
Vl-a Conferință a 
U.A.S.R.: „Exem
plul generațiilor care 
au înălțat prin mun
ca și lupta lor . 
România pe culmile 
civilizației de azi să 
însuflețească întot
deauna tinerele vlăs-

tare ale poporului 
nostru pentru a-și 
pune întreaga price
pere și forță în slujba 
patriei, a înfloririi 
națiunii noastre so
cialiste".

Alt popas, în Piața 
Romană. Aici peste 
6 000 de studenți și-au 
dat întîlnire într-o 
atmosferă entuziastă 
la Academia de studii 
economice. 1 800 tre
ceau pragul ei pen
tru prima oară, sfioși, 
străbătînd culoarul 
viu al studenților din 
anii superiori, care-și 
întîmpinau cu însu
flețire și brațele în
cărcate de flori cole
gii mai tineri. Aceș
tia vor deveni, mai 
tîrziu, specialiști ne
cesari economiei na
ționale, pregătiți de 
facultatea 
nomie a 
facultatea 
economic 
netică economică sau 
de facultățile 
comerț, de firțanțe, 
contabilitate și de 
conomie generală, 
cel „bun venit!“, 
care au fost întîmpi- 
nați la intrare, era o

de eco- 
producției, 
de calcul 
și ciber-

Colectivele de muncă ale ener- 
geticienilor de la Centrala electri
că de termoficare Craiova rapor
tează conducerii partidului și dvs. 
personal, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că am realizat monta
rea grupului de 315 MW, cel mai 
mare grup energetic al țării noas
tre, și a celor 2 cazane de alimen
tare cu abur, care la data de 30 
septembrie a.c. s-a cuplat în para
lel la sistemul energetic național.

Termenul de construcție, montaj 
și punere în funcțiune a grupului 
este mai scurt cu circa 6 luni față 
de realizările mondiale, deși un a- 
semenea agregat se montează pen
tru prima oară în țara noastră.

Realizarea acestui important o- 
biectiv al industriei energetice din 
țara noastră este o contribuție la 
înfăptuirea marilor sarcini ce ne 
revin din documentele partidului, 
este răspunsul nostru față de grija 
și sprijinul moral și material 
nemijlocit acordat de conducerea 
de partid și de stat.

Succesul pe care îl raportăm as-

creat condiții 
de termenul

să realizăm 
planificat 
seminal, ast-

tăzi a 
înainte 
cel de-al doilea grup 
fel ca Centrala electrică de termo- 
ficare Craiova să atingă capacita
tea finală de 1 040 MW înainte de 
termen și să furnizeze o producție 
suplimentară de energie electrică 
de sute de milioane kWh.

Asigurăm Comitetul Central și pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom consa
cra toate eforturile, capacitatea, 
forțele și energia noastră realizării 
cu succes a sarcinilor ce ne revin 
din Directivele și grandiosul pro
gram de electrificare a țării adop
tat de Congresul al IX-lea al P.C.R.

Și
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(Continuare în pag. a IV-a)
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(Continuare 
în pag. a IV-a)

Depou pentru locomotive 
Diesel-electrice 
dat in exploatare

A fost dat în exploatare, cu 
două luni înainte de termen, De
poul pentru locomotive Diesel 
electrice de la Iași. Construcția 
cuprinde hale principale pentru 
revizii și reparații, platforme de 
echipare și dezechipare, secții 
pentru întreținerea instalațiilor e- 
lectrice, stații de acumulatori, in
stalații de alimentare cu combus

tibil etc. Amenajarea depoului de 
la Iași a permis introducerea 
tracțiunii Diesel electrice pe o se
rie de linii de cale ferată din 
Moldova, printre care Tecuci-Iași 
și Pașcani-Iași. Construcții de de- 
pouri similare se află într-un 
stadiu avansat la Brașov, Cluj, 
Palas-Constanța și Caransebeș.

(Agerpres)

Telegrame
Cu prilejul celei de-a 157-a aniversări a independenței Republicii 

Chile, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a transmis președintelui Republicii Chile, Eduardo Frei, 
urări de prosperitate pentru poporul chilian și pentru fericirea sa per
sonală.

In telegrama de răspuns, președintele Republicii Chile a exprimat 
sincerele sale mulțumiri pentru felicitările cordiale transmise cu ocazia 
zilei naționale a țării sale.

După manifestările tradiționale, 
la toate instituțiile de învățămînt 
superior s-au ținut lecții inaugu
rale. Cea de la Universitatea „Al. 
I. Cuza“ a fost consacrată activită
ții social-economice și politice a lui 
Mihail Kogălniceanu.

Studenții Facultății de medicină 
veterinară a Institutului agronomic 
„Ion Ionescu de la Brad" și-au 
început studiul în cîteva din noi
le pavilioane și clinici ce se con
struiesc pentru ei pe Dealul 
Copoului. Tot ieri, colegii lor de la 
Facultatea de chimie industrială a 
Institutului politehnic au luat în 
primire 3 cămine cu 400 locuri fie
care, din noul complex ce se con
struiește sub cornișa Tătărași și va 
cuprinde 141 cămine și o cantină 
pentru 6 000 de studenți. în pre
zent, în centrul universitar Iași, 
aproape trei sferturi din numărul 
studenților locuiesc în cămine 
iau masa la cantine.

Din partea conducerilor 
colectivelor de energeticieni 

inginer ALEXANDRU CURELARU 
ADRIAN ȘTEFANESCU 

ȘTEFAN COVALIU
partea comitetelor de partid 

ILARION COTEANU 
VASILE MÂNESCU

SEMICENTE

• Cu ce pornim în drume 
ție? • Un spectacol monu 
mental: „Apus de soare
• Diletantismul — carența 
formațiilor folclorice pro 
fesioniste • Adunare fe 
stivă consacrată aniversării 
a 150 de ani de la naște
rea lui AAihail Kogălniceanu

NARUL MARII

REVOLUȚII

SOCIALISTE

DIN

OCTOMBRIE

Ritmurile

Atribuțiile jurisconsultului
conduc la respectarea legalității?

Am încercat să stabilim 
mai întîi, adresîndu-ne li
teraturii de specialitate, ce 
rol 1 se atribuie astăzi ju- 
risconstfi'.Jlui dintr-o în
treprindere sau instituție 
de stat (activînd în virtu
tea Decretului nr. 143/ 
1955), deci ce i se cere și 
ce dă el, unde încep și 
unde i se sfîrșesc obliga
țiile.

Și iată-ne în situația de 
a transcrie — cu suficien
tă surprindere — cîteva 
interpretări date acestei 
activități de juriștii înșiși, 
interpretări de natură — 
după opinia noastră — să 
limiteze munca juriscon
sultului, s-o facă — în
tr-un cuvînt — ineficace, 
să-i diminueze prestigiul ; 
deși jurisconsultul — prin 
rolul său specific de păzi
tor al legalității socialiste
— trebuie să se bucure de 
prestigiul conferit atît de 
pregătirea sa de speciali
tate, cît și de răspunde
rile ce-i revin (dar, din 
păcate, nu întotdeauna re
cunoscute de el și de alții
— așa cum reiese din cita
tele de mai jos) :
• Jurisconsultul partici

pă în mod curent la acti
vitatea economică a uni
tății prin viza contractelor 
sau a documentelor privind 
alte operații care pot an
gaja răspunderea patrimo
nială a acesteia. Deci și el
— ca și contabilul — răs
punde pentru legalitatea

(subl. ns.) acelorași con
tracte sau operații... Este 
însă evident că juriscon
sultul răspunde numai de 
latura juridică a contrac
tului sau operației și nu 
de cea tehnică. Astfel, el 
nu va răspunde nici de 
oportunitatea încheierii u- 
nui anumit contract — 
dacă nu e interzis de lege, 
nici de cantități, măsuri, 
prețuri, calități, sortimen
te sau alte elemente teh
nice ale obiectului mate-

planuri, indicații de valoa
re, aprobări) și, în genere, 
latura formală a contrac
telor, inclusiv existența 
semnăturilor cerute de dis
pozițiile legii, regulamen
telor ori instrucțiunilor...

• Jurisconsultul dă a- 
vize atunci cînd 1 se cer 
și, în genere, acționează a- 
țunci cînd este sesizat (în- 
tr-altă parte se spune : 
„Sînt rare cazurile în care 
jurisconsultul ar avea obli
gația să lucreze din pro-

ancheta socială
de Mihai STOIAN

rial al contractului, aces
tea fiind stabilite de an- 
gajații cu sarcini cores
punzătoare. De asemenea, 
jurisconsultul nu răspunde 
de existenta fondurilor ne
cesare pentru a face față 
sarcinilor bănești rezul- 
tînd din contracte sau alte 
operații, aceste probleme 
fiind de competența conta
bilului. Ceea ce are a su
praveghea și aviza juris
consultul este existența 
contractului scris, exis
tența documentației (avize,

prie inițiativă"). însăși de
numirea funcției sale a- 
rată că el trebuie consul
tat. pentru a-și da păre
rea. El nu cunoaște în de
taliu activitatea celorlalte 
servicii ale unității ; aces
tea sînt datoare să-i supu
nă chestiunile sau actele 
pentru rezolvarea sau în
cheierea cărora este nevoie 
de avizul său, fie că este 
cerut de lege, fie că nece
sitatea sa rezultă din fi
rea lucrurilor...

„Nu răspunde", „nu răs

punde" — precizează în- 
tr-una articolul din care- 
am citat, intitulat...... Răs
punderea materială a ju
risconsultului" („Justiția 
nouă" nr. 12/1966). Atunci 
ce reprezintă — în con
cepția autorilor — oficiul 
juridic dintr-o întreprin
dere sau instituție : doar 
un fel de ghișeu de infor
mații șl sugestii (atenție : 
numai la solicitare !) ori, în 
cel mai bun caz, un așa- 
zis „birou de avocatură" ?

Simplu executant 
al dispozițiilor... 
directoriale ?

La uzinele „Timpuri noi" 
din București s-a produs 
un accident de muncă fără 
urmări prea grave. Mun
citoarea Eleonora Ganga a 
fost totuși nevoită să lip
sească din sectorul ei (tur
nătorie) timp de 17 zile. 
Șeful sectorului, ing. Cos- 
tache Stan, împreună cu 
maistrul Alexandru Bă- 
dina, din dorința de a nu 
pierde prima pentru luna 
respectivă (căci există dis- 
pozițiuni care îi sancțio
nează pe cei vinovați de 
producerea unor acciden-

(Continuare în pag. a Il-a)

matizării
Automatizarea pătrunde tot mai mult în industria 

modernă, iar procesele pe care le generează sînt a- 
preciate pe drept cuvînt ca revoluționare pentru teh
nică, pentru producjia industrială. In Uniunea Sovie
tică prima treaptă a automatizării, caracterizată prin 
construcția de linii automate de producjie, se poate 
întîlni astăzi în numeroase întreprinderi industriale. 
După cum ne-a declarat în cursul unei convorbiri 
Alexandr Levin, director adjunct în Ministerul con- 
strucfiei de aparate, mijloace de automatizare și siste
me de conducere, pe primul loc se situează, din acest 
punct de vedere, electroenergetica. In mod practic, 
in prezent sînt automatizate toate termoagregatele, 
precum și utilajele și instalațiile pentru producerea, 
transportul și distribuirea energiei electrice. Circa 
75 la sută din substajiile de distribuție sînt do
tate în prezent cu mijloace de automatizare și tele
comandă. Jumătate din hidrocentralele existente în 
U.R.S.S. și peste 60 la sută din punctele de dispecerat 
ale sistemelor energetice sînt dirijate de la dis
tanță. Aceasta a dus la reducerea considerabilă a per
sonalului de deservire și la îmbunătățirea radicală a 
condițiilor de muncă. Au dispărut cu desăvîrșire unele 
profesii, cum era de pildă aceea de controlor al nive
lului apei în cazanele termocentralelor. Era o muncă 
ce se desfășura în condiții deosebit de grele, la o 
temperatură de 40 de grade. Acest control a fost pre
luat cu succes, ca și multe alte operații, de automate. 
Pe liniile de înaltă tensiune de 400 și 500 de kilc- 
volji au fost instalate aparate care, în cazul avarieri; 
unei porjiuni de linie, o deconectează automat, împie- 
dicînd astfel pierderile de energie electrică și propa
garea defecjiunii.

In industria chimică, automatele au fost introduse în 
procesele tehnologice cu caracter continuu, în ra
finarea țițeiului. Practic, foafe agregatele de bază 
din industria chimică au fost dotate cu aparate care 
asigură reglarea automată și stabilizarea parametrilor. 
In siderurgie, lucrările de automatizare a conducerii pro
ceselor din furnale și cuptoarele Martin, din converfi- 
zoare și de la laminoare se află într-un stadiu înaintat,

Silviu PODINA
Corespondentul „Scînfeii” la Moscova

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL Cu ce pornim
DIVERS
Nativă

că

de-
In Timișoara, oraș al florilor

colecțiile de modele 
contractările pentru 
și I al anului 1968. 
de modele este una

în drumeție?
La o singură clinică — clinica 

de obstetrică și ginecologie a 
Spitalului Brîncovenesc din 
Capitală — s-au înregistrat în 
primele 9 luni ale anului 3 400 
de nașteri (față de 1670 în tot 
anul trecut). Se estimează 
numărul nașterilor din acest an, 
numai la această clinică, va 
păși cifra de 5 000. Cum se vede, 
berzele au reintrat și ele în cursă 
normală !

La tablă
A treia scrisoare pe aceeași 

temă ne-a convins că nu-i vorba 
despre ceva accidental. In multe 
comune vinderea tablei pentru a- 
coperit casele este condiționată de 
desfacerea altor mărfuri nevanda
bile. Adică: „Iți dăm tablă dar 
numai dacă iei și...“. I s-a întîm- 
plat, deunăzi, lui Gh. Pomparău 
din VorniCeni (Săveni). Nu i s-a 
vîndut tablă pînă n-a cumpărat 
și cărți de vreo 40 de lei, între 
care : „Dicționar de buzunar ro- 
mân-francez" ; „Să vorbim nem
țește". Este lăudabilă intenția 
cooperației d,e a-l învăța pe om, 
la bătrînețe, două limbi dintr-o- 
dată — dar metoda folosită nu-i 
hună. Sperăm că am vorbit româ
nește !

me de baie, slipuri ete.. ete.) nu ne 
putem aștepta la un real progres, la 
o cotitură. Anomaliile se vor men
ține.

Am cercetat 
prezentate la 
trimestrul IV 
Numărul mare
din caracteristicile principale ale a- 
cestora. Este, indiscutabil, o reali
zare. dar nu și un indiciu, o ga
ranție că anul acesta și eventual 
la anul vom avea mai multe — în 
sensul nu cantitativ, ci al varietății

Echipamentul 
turistic încearcă
răbdarea
cumpărătorilor

; ...44-x

• •

nrin- 
cro- 

stie ?

Eroismul 
unei femei

în 
a- 
se

in apropierea Craiovei, pe linia 
ferată dintre Pîrșani și Pielești, 
se jucau (scăpați de sub supra
vegherea părinților 1) mai mulți 
copii. Erau cu vitele. N-au obser
vat trenul care se apropia verti
ginos. Pericolul era iminent. A- 
flată în apropiere, Tereza Ispas, 
din Pielești, s-a repezit între copii. 
A prins pe fetița Anișoara Nițu 
aruncînd-o dincolo de linie. Ea, 
însă, nu a mai avut timp să fugă. 
A salvat fetița cu propria ei viață.

Oameni
seriosi!
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Oameni serioși, cu salarii bune, 
cu mașini proprietate personală. 
Foarte bine: au economisit și 
și-au cumpărat. Dar nu-i deloc 
onorabil să nu-și achite, ca oricare 
cetățean, impozitele către stat. Ni- 
colae Galin, inginer proiectant la 
I.P.C.M.; Ștefan Stoenescu, in
spector principal la Ministerul 
Energiei Electrice; Mihai Zucă, 
inginer la Institutul de cercetări 
forestiere — ei și mulți alții — 
nu își achită taxa de permis fiscal 
pentru mașină decît prin poprire 
pe salariu. De unde se vede că la 
ei nu merge totul ca pe roate. 
Au anual pană de... memorie.

Colaborare
Constatări: a. — întreprinde

rile producătoare de balast din 
regiunea București dispun de 
un plus de 118 000 t balast; 
b. — unitățile consumatoare de 
balast din aceeași regiune s-au 
aprovizionat cu 151 000 t balast 
din alte regiuni. Concluzii : cînd 
secțiunea de drumuri a sfatului 
popular regional nu-și face... 
drum și pe la secțiunea de in
dustrie looală a aceluiași sfat 
pentru realizarea unei colaborări 
normale, se cheltuiesc în plus 
400 000 lei și se imobilizează 

sorti- 
des-

2 596 vagoane. Măsuri: i 
mantele acestea lipsesc. S-a 
cărcat peste ele balastul ?

Aparent banală, această întrebare 
— socotită acum de unii interlocu
tori chiar inactuală, ca și cum pa
siunea pentru turism ar începe si 
s-ar consuma o dată cu sezonul esti
val — are totuși o valabilitate prac
tică mai largă. Este un lucru firesc 
ea înainte de a porni la drum să 
faci inventarul obiectelor, ustensile
lor si accesoriilor necesare excursiei.

Deci. începi meticulos. îti treci pe 
lista de cumpărături, un pulovăr de 
schi, bocanci, o încălțăminte ușoară, 
o scurtă din relon. nu numai clasicul 
hanorac.

Edificarea asupra „necesarului” 
fiind făcută, purcezi la achiziționa
rea lui. Si. optimist, colinzi magazi
nele. înfruntind cu tenacitate nedu
merirea vinzătorilor pentru „preten
țiile” formulate, nedumerit la rîn- 
du-ti pentru exasperantul „n-avem”, 
care se servește cînd amabil, cînd 
sub forma unui nemeritat reproș 
pentru „îndrăzneala” cu care încerci 
să tulburi apele.

Cu ce anume să-ti împrospătezi, 
completezi — sau, de ce nu. moder
nizezi — echipamentul, dacă aceeași 
imperturbabilă monotonia domnește 
în toate galantarele magazinelor, in
clusiv ale celor de specialitate ? Un 
sortiment extrem de sumar, sărăcă
cios. cel mult cu cîteva schimbări 
mărunte. Nici un model nou care să 
se remarce prin eleganta liniei, 
tr-un finisaj îngrijit, nrintr-o 
ială modernă, civilizată, Cine
Poate între timp. în domeniul echi
pamentului sportiv. în general, si a 
celui turistic, în special, s-0 fi stator
nicit... moda uniformei.

Solicităm părerea forurilor... 
drept. Aflăm că. practic, noul nu 
iunge la cumpărător deoarece
pierde în labirintul inerției si al ru
tinei. al unor rezerve pe care le 
manifestă alternativ cînd repre
zentanții Ministerului Industriei U- 
șoare. cînd cei ai Ministerului Co
merțului. Bogatele colecții prezen
tate. de regulă, cu prilejul contrac
tărilor (sau expozițiilor !) se anemia
ză văzind cu ochii, in timpul si chiar 
după negocieri, spre dezamăgirea ce
lor care au sperat să-si vadă în sfir- 
sit fantezia materializată și valorifi
cată. Totul, sau aproape totul, se o- 
preste la faza bunelor intenții pentru 
că este infinit mai simplu si mai 
comod să repeți, să reeditezi articole 
„încetățenite" în fabricație decît să 
multiplici mostrele, prototipurile. în
cerci sentimentul 
unde se produce 
contractare, fie 
ționează și se 
cuibărit oameni ______ _
străini de drumeție și nereceptivi 
la frumusețea schiului sau alpinismu
lui, total dezinteresați de asemenea 
aspecte ca linia unui pantalon de 
schi sau croiala unui vindiac, cu
loarea lor, garnitura etc — certați cu 
bunul gust și cu spiritul tineresc, to
tul spre nemulțumirea adincă a cum
părătorilor, tot mai multi acum, de 
cînd eu extinderea considerabilă a 
turismului.

La Direcția generală pentru con
fecții si tricotaje din Ministerul Co
merțului aflăm că. practic. în acest 
an au fost reeditate articole conce
pute la nivelul cerințelor anilor tre- 
cuti. Abia acum, după ce contrac
tările pentru ultimul trimestru al 
acestui an si primul din anul 1968 
s-au încheiat, se lucrează la... elabo
rarea unui catalog care va avea va
labilitate anul viitor.

Sînt lucruri constatate, criticate de 
atîtea ori în presă, dar cei vizați nu 
se prea sinchisesc — spre indignarea 
publicului.

— La ora actuală nu avem efectiv 
probleme de soluționat — ne-a 
la modul foarte convingător 
N. Chiose. director tehnic din 
nisterul Industriei Ușoare.

Falsa convingere după care 
sector nu ar ridica ceea ce ne-am 
obișnuit să înțelegem prin probleme 
creează penibila senzație că bați la 
niște uși ferecate. în fond, materialele 
stereotipe sînt consecințe tocmai ale 
acestei ontici pline de suficientă și' 
auto-multumire în lumina acestei 
ontici, cînd se face abstracție de lar
ga lot destinație, cînd sînt cotate în 
exclusivitate după modesta lor oon- 
dere în valoarea producției globale, 
cînd. desemnarea întreprinderilor 
care le produc rămfne. oarecum, fan
tomatică (vezi si producerea artico
lelor de plajă — halate baie, costu-

că undeva — fie 
și se oferă spre 
unde se achizi- 

comandă — s-au 
cu desăvîrsire

spus 
tov. 
Mi-

acest

— produse necesare echipamentului 
turistic și sportiv.

— într-adevăr, din această fază 
și pînă la realizarea propriu-zisă este 
un drum sinuos, care nu poate fi 
parcurs de toate modelele noi — 
ne-a spus tov. Elena Fundătureanu, 
din Ministerul Comerțului. Și, pen
tru că nu-i putem îmbrăca pe toți 
turiștii și sportivii 
hotăriți să nu mai 
cu furnizorii noștri.

Ce avea oare în 
cutoarea noastră cînd făcea o ase
menea afirmație ? în definitiv, cum 
se desfășoară conlucrarea dintre mi
nistere, în afara contractărilor, o- 
mologărilor ? Numai cînd scadența 
devine iminentă, cînd livrările nu 
pot fi onorate se intensifică... cola
borarea. Și începe „sfînta înțele
gere", urmată inexorabil de renun
țări la sortimentul nou, de com
promisuri care, îndeobște, nu se... 
divulgă. într-un asemenea context 
comerțul nu-și mai poate impune 
punctul de vedere exprimat la con
tractări și inexorabil devine conci
liant. Cumpărătorului i se vor oferi 
aceleași sau aproape aceleași arti
cole. în repetate rînduri, pentru a 
asigura fondul de marfă necesar, co
merțul a fost nevoit să renunțe în 
cele din urmă la unele sortimente 
făgăduite și contractate cu industria. 
Această meteahnă mai veche este 
deosebit de evidentă la fabrica „Mol
dova" din Iași, care privește clau
zele contractuale ca ceva facultativ : 
termenele de livrare nu le respectă, 
iar producerea modelelor noi o a- 
mînă. de la o contractare la alta. 
Urmează apoi „Drapelul Roșu" Si
biu, Fabrica de tricotaje Brașov ete., 
etc.

Exigențele beneficiarilor nu sint 
totdeauna luate în seamă de furni
zori — ceea ce naște controverse, in
terminabile discuții care tergiversea
ză și ele apariția noilor articole. Do
leanța sportivilor de a se confecționa 
tricouri, pulovere în dungi verticale 
a căpătat materializare... abia după 
2 ani de zile I Cu o asemenea ope
rativitate față de cerințele cum
părătorilor la cîtă variație te poți 
aștepta ? Unul din noile modele pre
zentate la tricouri de către între
prinderea „Crinul“-București ur
mează a fi confecționat din bumbac 
gozat inferior celui mercerizat, ceea 
ce este evident un regres. în plus, 
principalul beneficiar al comerțului, 
U.C.F.S.-ul, nu acceptă prețul nou
lui articol, nejustificat de mare în 
comparație cu calitatea confecției. 
Dar întreprinderea producătoare își 
apără punctul de vedere. Controver
sa dintre întreprindere și comerț se 
află în plină desfășurare — deși 
la 1 octombrie modelele trebuiau 
lansate în fabricație. Este de dorit 
ca direcția generală de resort din 
Ministerul Industriei Ușoare să gă
sească o soluție care să nu lezeze 
nici calitatea și nici interesele bene
ficiarilor.

Starea de automulțumire a fost 
transmisă, în decursul vremii și la 
unele unități comerciale.

— Avem de toate — declară em
fatic tov. Șerban Ovidiu, responsabi
lul unității „Cabana” din B-dul 
1848.

Aspectul de bazar al magazinului

la fel, sîntem 
fim conciliant!
vedere interlo-

confirmă într-adevăr această afir
mație. într-un asemenea conglome
rat de mărfuri găsești — aparent — 
de toate, dar, practic și, paradoxal, 
nimic din ce soliciți, cu toate că 
profilul unității este bine definit.

— Caut de cîteva săptămîni o 
scurtă de relon cu imitație de blană 
și glugă detașabilă, dar e imposibil 
de găsit — ne-a spus cu vădită 
mîhnire Elena Șelaru — studenta.

Interesant este faptul că articolul 
este unul din noile modele contracta
te de comerț. Meteorica apariție a 
unor vindiacuri mai de doamne- 
ajută este dată pe seama insufi
cientei capacități de producție a 
fabricii „Mureșul". Dar într-o ase
menea situație de ce se fac contrac
tări de produse care practic nu vor 
putea fi realizate ? Si oare ar fi cu 
desăvîrșire imposibil să se mai gă
sească capacitățile de producție ne
cesare ?

— Este posibil oare ca industria 
să nu poată oferi turiștilor un pantof 
mai ușor in afara bocancului „tip 
performanță" ? se întreba contra
riată tehniciană Matilda Ionescu.

După cum am aflat Ia Ministerul 
Comerțului Interior, articolul a fost 
contractat cu I.P.M.-Reghin, dar au 
trecut două contractări consecutiv și 
furnizorul n-a livrat nimic, in afară 
de... promisiuni vagi.

Cu articolele de marochinărie situa
ția este și mai dificilă, fantezia fiind 
pur și simplu condiționată de precara 
existentă a accesoriilor metalice. 
Gama restrinsă a acestor produse 
micșorează în mod automat si numă
rul sortimentelor fabricate, deși în 
domeniul acesta, al marochinăriei, 
moda este foarte susceptibilă.

— Imaginați-vă că la articolele tu
ristice și de sport se folosesc de ani 
de zile aceleași accesorii, ceea ce ori
cum, afectează mult eforturile crea
toare — ne-a spus tov. M. Abramo- 
vici de la întreprinderea „Flacăra” 
București. Si se știe că 90 la sută 
din... „noutate" este dată tocmai de 
accesorii.

Aflată la periferia preocupărilor 
întreprinderilor care le produc, pro
babil din nricina seriilor mici, nro- 
blema accesoriilor impune măsuri 
mai serioase, fie în cadrul industriei 
ușoare sau al unor unități ale indus
triei locale. Altminteri tendința de 
uniformizare va deveni și mai preg
nantă, iar schimbările survenite în 
modă și mai palid reflectate.

în general vorbind, lărgirea gamei 
de sortimente pentru echipamentul 
turistic și sportiv, calitatea articole
lor produse, nu afectează decît în 
mică măsură actualele preocupări ale 
industriei ușoare șl ale comerțului, 
încit întrebarea „cu ce pornim în 
drumeție ?“ continuă să rămînă fără 
răspuns satisfăcător iar inventarul 
obiectelor menite să facă călătoria 
mai agreabilă, — anost și incomplet. 
Pînă cînd ?.

Gazde (Urmare din pag. I)

pr imit oare
Inventivă, întreprinzătoare,Inventivă, întreprinzătoare, fa

milia Popovici (Maria și Teodor) 
din Sibiu, organiza în casă jocuri 
de noroc. Oameni slabi, unii din
tre ei cu obligații materiale față 
de familie, își lăsau în „casa 
Popovici" leafa și plecau cu bu
zunarele goale. Descoperind „tri- 
poul“, instanța i-a amendat co- 
recțional și pe gazde și pe mu
safiri. A fost pentru prima oară 
cînd au pierdut partida cu toții. 
Chinta roială se afla în 
Legii.

mirul

în luptă
cu urșii

In apărarea avutului 
oamenii merg adeseori 
sacrificii. Intr-una din 
trecute, stîna de oi de pe mun
tele Tătaru, din comuna Vama 
Buzăului, a fost atacată de doi 
urși. Curajosul cioban Viorel Ro
han, de 26 de ani, a sărit în 
apărarea turmei. Lupta a fost 
aprigă. Unul dintre urși i-a sfî- 
șiat pieptul, cauzîndu-i moartea 
pe loc.

obștesc, 
pînă la 
nopțile

de iRubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

te de muncă, în sectorul de 
care răspund), i-au pontat 
fișa de prezență pentru zi
lele în care muncitoarea, 
de fapt, a lipsit (maistrul 
a pontat fișa, inginerul și-a 
dat consimțămîhtul). Mai 
mult chiar : același mai
stru a întocmit pînă și bo
nuri de lucru, pe care le-a 
contrasemnat reglorul Du
mitru lacob. Ca urmare, 
muncitoarea Eleonora Gan
ga a încasat o sumă ce re
prezenta... o manoperă ne
executată (ceilalți au înca
sat liniștiți... prima !).

Așadar, o situație in
contestabil ilegală : încăl
carea legii penale — in
fracțiunea de fals în acte 
publice, plus înșelăciunea 
în dauna avutului obștesc, 
în afara 
maistrului și a reglorului, 
cazul i-a devenit 
cut și revizorului contabil 
Spirea Teodorescu, care a 
întocmit un referat (pre
zentat conducerii) fără a 
propune și luarea de mă
suri împotriva vinovaților 
conform legii. Pe referat, 
conducerea uzinei 
rezoluția : oficiul 
să dea numai 
de reținere a sumei cu 
care a fost păgubită între
prinderea (nimic însă des
pre primele rămase bun 
încasate, deși dobîndite 
printr-o ilegalitate crasă).

Hîrtia cu rezoluția direc
torului ajunge în sfîrșit în 
mîinile jurisconsultului, 
deci ale aceluia care nu cu
noaște doar codurile, ci șl 
răspunde dt starea de le
galitate din uzinele „Tim
puri noi”. Acesta îndepîi-

respectiv di-
subordonărH

inginerului, a
cunos-

a

a pus 
juridic 

dispoziție 
sumei

nește întocmai ordinul di
rectorului Gheorghe Io
nescu, deși pentru el este 
evident că astfel se încalcă 
dispozițiile legale care pre
văd pă orice infracțiune 
săvîrșită în serviciu tre
buie să fie sesizată procu
raturii în cel mult trei zile 
de la constatarea ei (obli
gație atît a organelor de 
control — în cazul de față 
a revizorului contabil — 
cît și a conducerii între
prinderii — 
rectorul).

Pe temeiul
— prevăzută în întreaga 
activitate a oficiilor juridi
ce — față de direcțiunea 
întreprinderii sau institu
ției, jurisconsultul replică :

— Eu am fost legat de 
rezoluția directorului, ca 
să dau doar dispoziție de 
reținere...

Firește, nici un director 
nu poate dispune să se a- 
plice... doar 1/3 sau 1/2 din 
lege ; iar jurisconsultul, ca 
om de lege, trebuia să im
pună conducerii uzinei 
luarea măsurilor legale, 
fără să se mulțumească cu 
rolul de executant al dis- 
pozițiunilor primite de la 
director. Căci ordinul de 
serviciu — ordinul supe
riorului — nu-1 apără de 
răspundere pe angajatul 
care, dată fiind pregătirea 
sa, e de presupus că știe 
să distingă un ordin legal 
de; un altul, ilegal.

Ar fi necesar să 
reflecteze dacă este 
mai potrivită dispoziția 
crețului 143. art. 3. care a- 
rat.ă că oficiile juridice de
pind direct de conducerea 
unităților în cadrul cărora 
funcționează, că răspund

se 
cea 
De-

CONCURS
Pînă la 31 octombrie a.c. se 

primesc prototipurile pentru con
cursul organizat de Ministerul 
Comerțului Interior în colaborare 
cu Uniunea Artiștilor Plastici, în 
vederea realizării de noi produse 
metalo-chimice. Prototipurile vot 
fi considerate ca avînd caracter 
de cercetare și experimentare, fără 
a fi supuse regimului de comenzi 
speciale, 
realizarea 
tipuri de 
economic 
plan internațional, precum și reali
zarea unor îmbunătățiri în ceea 
ce privește estetica actualelor 
produse metalo-chimice. Propu
nerile nu vor fi semnate. Fie
care prototip va purta un pseu
donim, iar într-un plic sigilat, pe 
care se va scrie pseudonimul, se 
va menționa numele, adresa con
curentului și telefonul.

Propunerile se primesc în str. 
Matei Millo nr. 10, raionul 16 
Februarie, etajul I, camera 29.

Pentru relații suplimentare, 
concurenții se pot adresa la Di
recțiile comerciale regionale, filia
lele Uniunii Artiștilor Plastici, în
treprinderile de industrie locală 
sau cooperativele meșteșugărești,- 
precum și la Ministerul Comerțu
lui Interior — Direcția generală a 
comerțului pentru produse me
talo-chimice, mobilă și materiale 
de construcții, telefon 15 2919 
sau 14 30 60 interior 68.

Concursul urmărește 
de noi produse-proto- 
nivel estetic, tehnic și 

superior, competitive pe

Adela DAVIDESCU

„Favorit

aceasta.direct față de
Consemnăm aici părerea pe 
care am întîlnit-o, ce pre
coniza ca dobîndindu-și 
o independență 
statuată de lege, 
sulții să nu mai 
ționari salarizați 
brică sau uzină (ci, even
tual, de către Ministerul 
Justiției), să nu mai fie su
puși ierarhiei administra
tive a locului lor de acti
vitate, ci reprezentanți 
fermi ai legii, investiți cu

reală și 
juriscon- 
fie func

ție fa

modernul magazin deschis recent în „Drumul Taberei
Capitald Foto : Gh. Vlntilă

Din această cauză, uzina a 
plătit amortismente în va
loare de 13 940 lei, trecute 
însă... în prețul de cost. Re
vizorul contabil, în loc să 
stabilească cine anume a 
avut mașinile în primire, 
cine anume răspunde din 
punct de vedere material 
pentru amortismentele plă
tite inutil de uzină. în loc 
să sesizeze organele de ur
mărire penală pentru des- 
completarea utilajelor, 
acceptă ca fiind reală o

— poartă semnătura de a- 
probare a directorului ge
neral, Jean Beiu.

Care ar fi fost, într-o a- 
semenea situație, rolul ju
risconsultului din uzină ? 
în primul rînd, ar fi fost 
necesar 
statare 
ajungă 
juridic, 
e bine 
de C.F.I., 
nu prevede obligativitatea 
ca toate constatările care

ca amintita con- 
a C.F.I.-ului să 
măcar la ofi.,'„i 
Vina . nu ‘ine — 
de arătat — doar 

fiindcă legea

CUVÎNTUL DAT
(Urmare din pag. I)

și promitem că ne întoarcem la o a- 
numită oră. Ne așteaptă soția, copiii 
sau părinții. Dar ne întîlnim cu un 
amic pe care nu l-am văzut demult, 
ne face plăcere să petrecem împreu
nă o oră sau două, cu amintirile 
noastre comune, și... întîrziem. Dacă 
este o întîmplare, găsim înțelegere 
în familie, dar dacă întîrzierea, ne- 
respectarea cuvîntului devin obișnu
ință... în urmă cu cîtva timp, am vă
zut la Brașov răspunsurile la o an
chetă la care au participat aproape 
o mie de femei căsătorite. La între
bările „ce calități are soțul dumnea
voastră, ce calități ați dori să aibă”, 
din multe răspunsuri nu a lipsit „sin
ceritatea". Am întîlnit însă și fraze 
purtînd în ele o undă de tristețe. „E 
un om bun, n-aș avea ce să-i repro
șez, dar minte, nu în lucruri mari... 
dar minte...” sau : ....nu se ține de
cuvînt. Promite cu ușurință orice... 
copiii s-au luat după el, mă mint și 
pe mine, mint și la școală... mi-e tea
mă pentru ei.„“.

Ne amintim ou toții de „abonaturi 
la cuvînt", de „salvatorul ședințelor", 
de omul care își lua întotdeauna an
gajamente pompoase, făcînd mul
tă gălăgie în ședințe. După ce 
termina ce avea de spus, se 
răsturna satisfăcut pe scaun, 
sincer mulțumit că și-a făcut datoria. 
Dar și-o făcea ? Nu rareori întîlneam 
în persoana lui un funcționar medio
cru, cu lucrările de birou întîrziate, 
sau un palavragiu al cărui grafic de 
producție nu atingea întotdeauna nici 
măcar linia care indica îndeplinirea 
planului. Cum de a apărut un ase
menea palavragiu, caricatură de 
„atitudine înaintată" I Vorbesc de el 
la trecut. Astăzi, mai mult ca oricînd, 
omul este foarte puțin dispus să-și 
mai piardă vremea ascultind brașoa- 
ve. (Este știut că în acest sens 
celei mai serioase probleme, organi
zația de partid — forul competent și 
autorizat din fiecare unitate — îi 
acordă, legal, o oră și jumătate de 
dezbateri). împotriva unor astfel de 
obiceiuri trebuie să luptăm în con
tinuare, demagogia fiind un rău 
social.

Eram în biroul unui director de în
treprindere. Tot numai zîmbet, se 
scula de la mașa sa de lucru primin- 
du-și vizitatorul cu mîinile întinse, 
îl asculta cu o atenție încordată, ba 
îi oferea și o cafea, promițînd tot 
sprijinul său : „Casă ? Se face, fii 
liniștit". „Ai un copil care dă exa
men intr-a IX-a ? Bravo, dom’le. Tii, 
cum trece timpul, parcă ieri era atî- 
tica ! Vrei să intri în concediu acum 
ca să te ocupi numai de el !?... Fii 
serios, dom’le. La ce liceu dă ? îl cu
nosc pe director, du-te liniștit, se re- 

nu mai aveți 
face aprovizio-

zolvă”.
țevi ? __ _____
narea ? Spui că s-a ocupat ? Cum 
s-a ocupat dacă nu sînt ? Lasă, du-te 
liniștit, mă ocup eu“. Și tot numai 
zîmbet, îl conducea pe solicitant pînă 
la ușă, bătîndu-1 protector pe spate, 
vrînd parcă să spună încă o dată : 
„Fii liniștit, mă ocup eu", lăsînd să 
se înțeleagă că chestiunea, chiar dacă 
este puțin cam ilicită, se aranjează. 
L-am întrebat dacă poate rezolva tot 
ce a promis. Mi-a răspuns, lăsîn- 
du-mă perplex : „Nu, doamne fereș
te 1 Dar, vezi dumneata, eu sînt u- 
man, nu suport să vină omul la mine 
necăjit și să plece la fel de necăjit, 
îi dau o rază de speranță, de lumină".

„Cum, 
Dar ce

venit! din afară.făcut cei
de la Procuratura Capita
lei, adică dac-ar fi par
curs cu atenție toate actele 
de constatare întocmite de 
controlul financiar intern, 
și ar fi urmărit apoi fie
care caz în parte, fără doar 
și poate c-ar fi descoperit, 
cu mult înainte, ceea ce 
s-a descoperit mai tîrziu, 
cu pagube, implicit, mai 
mari.

Dar tot la uzinele „Gri- 
vița Roșie" s-au mai des-

Atribuțiile jurisconsultului
răspunderi precise, reale, 
în întreprindere sau insti
tuție. Ca o sugestie...

De ce e ocolit 
oficiul juridic...
La uzinele „Grivița Ro

șie". controlul financiar in
tern a constatat că în in
cinta secției cazangerie, 
unde au fost montate două 
mașini din import (date în 
folosință, cu proces-verbal, 
la 18 februarie 1965) numai 
după doi ani (adică în fe
bruarie 1967) acestea sînt în 
stare de nefuncționare de
oarece... unele din piesele 
componente au dispărut.

„notă explicativă” scrisă 
de maistrul Marin Cio- 
banu, în care se afirmă că 
se fac cercetări, în a- 
ceastă privință, de către 
secția 17 Miliție (amănunt 
important, pe care revizo
rul contabil îl transcrie în 
propriul său proces-ver- 
bal). Iată însă că foarte 
curînd se constată — la o 
verificare făcută de Pro
curatura Capitalei — că 
nici secția 17 Miliție (așa 
cum se afirmase, negru pe 
alb, în procesul-verbal al 
revizorului contabil), nidi 
Procuratura raională „Grlr 
vița Roșie” nu fuseseră în> 
vreun fel avertizate. Am-i 
bele documente — procesul- 
verbal și nota explicativă

antrenează răspunderea 
materială să ajungă, auto
mat, la oficiul juridic. 
Dac-ar fi ajuns, este de 
presupus că jurisconsultul 
n-ar fi acceptat simpla a- 
firmație a maistrului (ca
zul se și află în cercetarea 
organelor de stat), ci ar fi 
întocmit actul oficial de 
sesizare a organului de ur
mărire penală și 
constituit parte 
paguba care a 
pentru uzină.

Totodată, este i 
faptul că, după actuala re
glementare, jurisconsultul 
n-are obligația să meargă 
în uzină și să facă el a- 
semenea verificări. Dacă el 
ar fi făcut exact ceea ce au

fis-ar 
civilă cu 

rezultat

regretabil

coperit și alte ilegalități 
(despre unele din ele a- 
vînd cunoștință — de astă 
dată — pînă și... juriscon
sultul). La 6 iulie 1967, șe
ful serviciului C.F.I., Ha- 
ralambie Bălan, consta
tă, într-un referat, că ing. 
Aurel Radu, șef de atelier 
la turnătorie, și Ion Popa, 
tehnician, au fost progra
mați să plece în concediu 
de odihnă astfel : primul 
— la 10 iulie 1967 ; al doi
lea — la 1 septembrie 1967, 
ambele date fiind deter
minate de calitatea lor de 
recenți angajați care — 
pînă atunci — nu împlini
seră încă condițiile prevă
zute de lege pentru acor
darea concediului de odih-

Cînd am plecat de la el am scria 
peste notițele din carnet, subliniind 
apăsat: „un demagog periculos”. Pe
riculos prin lipsa sa de omenie, prin 
sadismul său, inconștient, și prin ur
mările sociale pe care le lasă.

Am citit cu toții, chiar în coloane
le acestui ziar, despre utilaje de zeei 
de milioane de lei neridicate la vre
me și supuse intemperiilor, degra
date, cu toate că pentru ridicarea și 
punerea lor în producție cineva și-a 
dat cuvîntul, cuvînt întărit printr-o 
semnătură pe un act oficial.

Se poate spune : — Cei în culpă 
plătesc. Așa sună și legea, așa pre
vede și o clauză a contractului : „în
treprinderea aflată în culpă suportă 
daune interese pentru nerespectarea 
totală sau parțială a contractului". 
Vedeți dv. însă, întreprinderea su
portă daune materiale pentru neres
pectarea cuvîntului dat de un om 
considerat responsabil pe funcția pe 
care o ocupă, adică tot statul. De ce ? 
Legea aici este incompletă. Ar trebui, 
cred, întregită, prevăzînd aceeași 
sancțiune civilă sau penală ca pentru 
pagubele suferite din neglijență.

Nu rareori pe baza unui singur 
cuvînt spus de un om cu funcție de 
răspundere se iau măsuri costisitoa
re. se angajează responsabilitatea și 
prestigiul unui colectiv întreg. Și 
toate acestea pentru că îi vine mai 
greu să spună adevărul. La o între
prindere bucureșteană se discutau ■ 
măsurile pentru rentabilizarea tu
turor produselor. La
ment dat dezbaterile 
la un punct mort: > ____
produsele care ocupau volumul . 
mai mare în producția globală nu pu
teau fi rentabilizate dintr-un motiv 
independent de voința acestui colec
tiv — materia primă costa mai mult 
decît produsul finit pus pe piață și 
aceasta pentru că în timp ce produ
sul respectiv a suferit mai multe re
duceri de preț, materia primă a ră
mas la același cost. Delegatul minis
terului participant la această dezba 
tere a dat toate asigurările că el v ’ 
rezolva problema. Pe această baz > 
s-au făcut calculele, s-au luat măsuri 
care au antrenat forțe umane și ma
teriale. Delegatul ministerului nu 
și-a ținut însă ouvîntul, nu pen
tru că nu ar fi vrut, ci pentru că 
nu putea, nu era de competența lui. 
Probabil că la rîndul său a sesizat 
un funcționar ierarhic superior, în
sărcinat în timpul acela să centrali
zeze de la nu știu cîți alți delegați 
„problemele ridicate”. Dar „proble
ma” nu a fost rezolvată, punînd ast
fel într-o situație cel puțin penibilă 
un întreg colectiv de oameni de bună 
credință.

Asemenea tipuri de palavragii, con- 
știenți sau inconștienți, apar cu atît 
mai anacronici în viața societății 
noastre contemporane, caracterizată 
prin seriozitate, printr-un înalt grad 
de responsabilitate în tot ceea ce se 
întreprinde.

Există la noi o mare colectivitate 
de cinste și demnitate care se nu
mește partidul comunist. Spre el sînt 
îndreptați ochii întregii țări, îndem
nul său este urmat fără rezervă si 
aceasta pentru simplul dar marele 
adevăr că între cuvîntul și fapta sa 
există întotdeauna o unitate deplină. 
Este ceea ce trebuie să cultivăm și 
să dezvoltăm continuu în comportarea 
noastră, fiecare dintre noi.

„Cuvîntul dat e obligație curată" 
spune o vorbă populară și conține 
multă înțelepciune, mult adevăr.

un mo- 
au ajuns 

cîteva din 
cel

nă (cele 11 luni 
Cu toate acestea, 
termenelor legale, 
rel Radu și tehnicianul Ion 
Popa, cu aprobarea ver
bală a șefului secției I Me
talurgică, ing. Mihai Nica, 
pleacă în concediu.

Pentru ca aceste fapte să 
nu fie descoperite de că
tre organele de control, cei 
doi salariați sînt semnați 
în fals în condica de pre
zentă, de către colegi 
„cumsecade" rămași necu
noscut! pînă la ora actuală. 
Fată de gravitatea celor 
constatate, șeful C.F.I.-u- 
lui propune sancțiuni : 
desfacerea contractelor de 
muncă ale celor doi sala- 
riati vinovați, retrograda
rea pe o perioadă de 3 
luni a ing. Mihai Nica etc., 
dar comunică totodată 
conducerii uzinei, în refe
ratul prezentat, că „pen
tru identificarea salaria- 
tilor care i-au semnat pre- 
zenți în condică pe ing. 
Aurel Radu și pe Ion Popa 
au fost sesizate organele 
procuraturii". Pe 
referat (conținînd deci o 
informație absolut 
anunțarea organelor de ur
mărire penală) se află 
semnătura șefului oficiului 
juridic al uzinei — consi
lier juridic șef Ana Pe- 
nescu, exact a aceluia care 
e desemnat să apere lega
litatea în unitatea în care 
lucrează și nu să închidă 
ochii asupra ilegalităților !

Pe semne că și din pri
cina lipsei de exigență în 
aplicarea și urmărirea con
secventă a legalității, dove
dită de consilierul juridic 
Ana Penescu, și-a îngăduit 
directorul general al uzl-

inițiale), 
înaintea 

ing. Au-

același
nereală:

nei, în ciuda gravei sesi
zări, să fie... binevoitor cu 
cei vinovați și să le acorde 
următoarele sancțiuni : ing. 
Aurel Radu, ing. Mihai 
Nica și Ion Popa — mus
trare cu avertisment, al
tora — de asemenea ames
tecați în cazul citat — și 
mai puțin : dogr mustrare. 
Atît — pentru o serie de 
fapte cu evident, caracter 
penal : consemnarea min
cinoasă din procesul-ver- 
bal, că s-ar fi anunțat or
ganele de stat (obligație 
categorică nerespectată, in
clusiv a conducerii uzi
nei !) ; infracțiunea de a- 
buz în serviciu ; infrac
țiunea de fals în acte pu
blice ; infracțiunea de ten
tativă de înșelătorie în 
dauna avutului obștesc (ca 
urmare a trecerii celor doi 
în foaia colectivă, pentru 
a obține, și in perioada ab- 

de la serviciu, 
li se cuveneau, 
nici o muncă

a obține, și 
senței lor 
bani ce nu 
neefectuînd 
atunci).

Reprobabil este aici fap
tul că s-a mizat pe posibi
litatea ca nimeni să nu mai 
verifice dacă cineva a sesi
zat într-adevăr organele 
procuraturii, că însuși ju
risconsultul s-a pretat la 
întregul joc. încălcîndu-și 
atribuțiile și încâlcind la
olaltă cu ceilalți legea. Iar 
jurisconsultul, prin munca 
sa, TREBUIE SĂ CREEZE 
DIN TIMP CADRUL LE
GAL 
ZĂRII 
PLAN 
termen 
cesare, 
zare la 
preț de cost rentabil).

NECESAR REALI- 
SARCINILOR DE 
(aprovizionare la 

și în limitele ne
economice, furni- 

termen, cu un
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Un factor cu importantă pondere in productivitatea muncii:
“ * - ----

Am ales, in cadrul anchetei noastre, trei unități ale Ministerului Industriei 
Construcțiilor — ÎNTREPRINDEREA DE PREFABRICATE ȘI ELEMENTE DE CON
STRUCȚIE BRAȘOV, ÎNTREPRINDEREA DE PREFABRICATE DIN BETON TURDA 
ȘI ÎNTREPRINDEREA DE PREFABRICATE DIN BETON BUCUREȘTI-MILITARI, 
pentru a vedea care sînt rezultatele obținute pinâ în prezent în fructiticarea 
studiilor și a masurilor luate privind creșterea productivității muncii și optimi
zarea raportului dintre muncitorii de bază și cei auxiliari. Ideea călăuzitoare are 
in vedere faptul că in acest sector nu este vorba de o producție de mare com
plexitate, că, in genere, locurile in care lucrează muncitori auxiliari sint ace
leași in cele trei întreprinderi, că procesul lor tehnologic se pretează la lucrări 
de mică mecanizare, automatizare, excelente pentru impulsionarea nivelului 
productivității muncii.

RAPORTUL OPTIM
Tot una e să pierzi 

sau să cîștigi 

31 milioane lei ?
Pentru a desfășura a- 

naliza, să vedem, mai în
tîi, cum variază proporția

întreprinderea
Total mun
citori

Muncitori 
de 
bază

Muncitori 
auxiliari

Muncitori au
xiliari la un 
muncitor de 
bază

Productivitatea 
muncii pe un 
muncitor (lei)

Brașov 668 447 221 0,49 50 446
București-Militari 908 591 317 0,52 36 808

Turda 584 344 240 0,69 45 356

Datele vorbesc singure. 
Este clară ponderea exa
gerată a 
auxiliari in

muncitorilor 
toate aces

te unități. La Brașov, 
ei reprezintă circa 33 la 
sută din totalul muncito
rilor, la întreprinderea 
din București-Militari a- 
proape 35 la sută, iar la 
ce' din Turda peste 41 la 

. 1. Toate aceste propor
ții, după cum se va vedea, 
atestă prezența în cele trei 
întreprinderi a unor ten
dințe de folosire nerațio
nală a forței de muncă, 
în detrimentul volumului
producției și al nivelului 
productivității muncii. în- 
tr-adevăr, tabelul de mai 
sus relevă o mare variație 
a productivității muncii pe 
un muncitor in cadrul a- 
cestor unități. Vizitînd 
cele trei fabrici, văzînd 
dotarea lor tehnică și cu- 
noscînd nivelul producti
vității muncii pe un mun
citor se desprinde o con
cluzie paradoxală : nivelul 
acestui indicator este in
vers proporțional cu

de înzestrare 
ceea ce, după

gradul 
tehnică, 
părerea noastră, expri
mă un 
răspundere în 
mijloacelor tehnice, a uti- 
15 ?ior și irtștalațiilor. De 

scăzut spirit de 
folosirea

pildă, la Mijlitari, fabrică 
nouă, dotată cu utilaje și 
mașini noi, productivita
tea muncii niu reprezintă
decît 72,9 la sută în com
parație cu întreprinderea 
similară din Brașov. E a- 
devărat că la fabrica
bucureșteană s-au strecu
rat o serie de greșeli în 
proiectarea secției de pa
nouri mari, care a intrat 
în producție anul acesta 
și care se află în perioa
da de atingere a parame
trilor proiectați. Dar a- 
ceste cauze, considerate 
„obiective", nu scuză cu 
nimic altele, de natură 
subiectivă, generate de 
slaba mobilizare a efor
turilor proprii pentru im
pulsionarea productivită
ții muncii.

Această neconcordanță 
între productivitatea mun
cii și nivelul de în
zestrare tehnică trebuie 
analizată de urgență de 
către Ministerul Industri
ei Construcțiilor. Nu este 
admisibil ca întreprinde
rile noi, utilate cu mij
loace tehnice moderne — 
în care statul a investit 
milioane și sute de mili
oane lei — să obțină in
dici de productivitate a 
muncii inferiori în com
parație cu unitățile econo

Mică mecanizare...

mică preocupare
Vorbeam mai înainte de 

economia de forță de 
muncă și de optimizarea 
raportului dintre munci
torii de bază și cei auxi
liari, dacă la celelalte 
două întreprinderi s-ar 
aplica productivitatea și 
raportul de 0.49 de la 
Brașov. Se înțelege că 
prin aceasta nu se urmă
rește scoaterea muncito
rilor din producție, ci se 
presupune ca auxiliarii 
să-și ridice calificarea, 
mai cu seamă cei din de
pozitele de agregate și 
produse finite, să fie puși 
în munci productive. De 
pe urma acestui fapt nu 
ar avea de cîștigat decît 
producția, fiecare dintre 
acești muncitori. Or, toc
mai extinderea lucrărilor 
de mică mecanizare și mo
dernizare a procesului 
tehnologic, ca mijloace de 
amplificare a productivi

muncitori de bază — 
muncitori auxiliari între 
cele trei întreprinderi la 

mice mai vechi. Am cău
tat tainele paradoxului. 
Se știe că printre factorii 
de creștere a productivită
ții muncii importanți sînt 
și acei ai folosirii raționale 
și ridicării continue a ca
lificării forței de muncă. 
De aceea ne-am interesat 
de acest aspect. Raționa
ment, perfect valabil, 
l-am verificat punînd în
trebarea : considerați nor
mală proporția dintre 
muncitorii de bază și cei 
auxiliari, ținînd seama de 
nivelul productivității 
muncii atins în întreprin
derea dv. ? Răspunsurile 
date de tov. CORNEL 
BÎRSAN, directorul fa
bricii din Brașov, tov. 
FLORIAN IOVIPALI, di
rectorul întreprinderii 
din Militari, și EMIL 
ȘTADLER, inginer șef la 
cea din Turda, au fost în 
unanimitate NU. După 
primirea acestui răspuns 
urmează o a doua între
bare firească : ce ați în
treprins pentru a îmbună
tăți acest raport ? Din dis
cuțiile purtate cu tovară
șii citați și cu alte cadre 
de răspundere din aceste 
unități, a reieșit că în ur
ma acțiunii de organizare 
științifică a producției și 
a muncii, în fieoaire din a- 
ceste trei întreprinderi, 
s-au înlăturat o serie de 
anomalii, că s-au luat mă
suri de folosire cu maxi
mum de eficiență pentru 
producție a timpului de 
lucru și că aceste măsuri 
s-au aplicat sau că sînt în 
curs de aplicare. Dar fiind 
solicitați să analizeze pe 
scurt rezervele care mai 
pot exista încă, cei trei 
conducători de întreprin
deri au lăsat să se înțe
leagă că ce s-a făcut pînă 
acum ar fi totul, sau a- 
proape totul.

Revenim asupra necesi
tății de optimizare a ra
portului dintre muncitorii 
de bază și cei auxiliari și 
creșterea productivității 
muncii. Să încercăm 
să facem cîteva calcule 
referitoare la posibilități
le de amplificare a pro
ductivității muncii și de 
economisire a forței de 
muncă. Să ne oprim la 
primul indicator. Dacă la 
București-Militari și Tur
da, productivitatea muncii 
ar fi la nivelul celei 
înregistrate la între
prinderea din Brașov, 
s-ar cîștiga o producție a- 
nuală de circa 31 milioa
ne lei. Cit privește econo
mia de muncitori — în 
funcție de raportul 0,49, 

tății muncii și de optimi
zare a raportului dintre 
muncitorii de bază și cei 
auxiliari, reprezintă pîr- 
ghii importante în acest 
sens. Ce s-a întreprins, 
pînă acum, în cele trei fa
brici ? Ne răspunde mai 
întîi tov. OCTAVIAN RA- 
ȚIU, mecanic șef al între
prinderii din Turda :

— Nu știu cum o fi în 
alte fabrici, dar la noi, 
pînă în prezent, dotarea 
tehnică este parcă în... 
funcție de distanța față 
de minister. Fiind ceva 
mai departe, am fost lă- 
sați mai la urmă în pri
vința tehnicii. Investițiile 
noi, pentru importanta ex
tindere a fabricii, au fost 
și ele aminate mult timp 
de către forul tutelar.

— Dacă luăm în consi
derare nu mărimea abso
lută a productivității 
muncii, ci procentul de 

sfîrșitul semestrului I al 
acestui an : 

cel mai bun în cazurile 
comparate — ea s-ar ri
dica la 245 la întreprin
derea din București-Mili
tari și la 59 la Turda. De
sigur, calculele sînt proba
bile, dar suficient de con
cludente pentru aproxi
marea rezervelor interne 
existente în aceste uni
tăți ale industriei con
strucțiilor. întrucît, în
treprinderea din Brașov 
stă mai bine în folosirea 
resurselor interne, să ve
dem ce măsuri a aplicat 
ea pînă acum. Tov. COR
NEL GURZAU, șeful ser
viciului organizarea mun
cii, de la I.P.E.C.-Brașov, 
ne-a relatat :

— Cu prilejul studiilor 
întreprinse, pe baza orga
nizării superioare a pro
ducției, am constatat că 
încă mai avem rezerve în 
ce privește folosirea ra
țională a forței de mun
că. De pildă, distribui
torii de carcase (mun
citori auxiliari) nu a- 
veau ocupat decît 55 la 
sută din timpul de lu
cru. Imediat s-a luat mă
sura ca patru ore ei să 
distribuie carcase, iar pa
tru ore să fasoneze plase 
pentru șpalieri (lucrare 
direct productivă). Sau alt 
exemplu. Este încă foarte 
scăzut gradul de ocupare 
al muncitorilor care lu
crează în regie, printre 
care se află majoritatea 
„auxiliarilor". Am făcut o 
socoteală, din care a re
ieșit că dacă am majora 
cu 10 la sută gradul de 
ocupare am obține o e- 
conomie relativă de 6 
muncitori la atelierele 
mecanic și electric.

Un început bun care 
trebuie continuat cu per
severență. Un prim suc
ces care trebuie să dea de 
gîndit conducerilor între
prinderilor de prefabrica
te București-Militari și 
Turda, pentru ca și aces
tea să treacă ferm la 
„răscolirea" resurselor 
privind îmbunătățirea ra
portului dintre muncitorii 
de bază și cei auxiliari, 
să renunțe la tendința de 
a trece cu vederea nea
junsurile în acest dome
niu. Productivitatea mun
cii — indicator esențial 
al activității economice — 
nu poate fi tratat cu indi
ferență. El se impune 
a fi luat mult mai serios 
în seamă atît de conduce
rile unităților industriale 
anchetate, cît și de către 
forul lor de resort din Mi
nisterul Industriei Con
strucțiilor.

depășire a sarcinii de 
plan la acest indicator, 
întreprinderea din Turda, 
se situează pe primul loc 
în țară — ne-a spus la 
Direcția generală a indus
triei prefabricatelor din 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor tov. DUMITRU 
DUMITRESCU, șeful ser
viciului plan și organiza
rea muncii.

Să facem cîteva scurte 
reflecții pe marginea ce
lor două relatări. Pe 
bună dreptate, mecanicul 
șef de la întreprinderea 
din Turda solicită mai 
mult sprijin din partea 
forului de resort în fructi
ficarea resurselor interne 
și evitarea practicii — 
manifestate anterior — de 
a tergiversa lucrările de 
investiții. Această poziție 
realistă e viciată însă de 
atitudinea organelor res
pective din minister, care, 

sub „paravanul" procentu
lui de depășire a sarcinii 
planificate, condamnă în
treprinderea din Turda 
să aibă, totuși, o pro
ductivitate a muncii scă
zută. Paradoxul de câre 
vorbeam în prima par
te a anchetei se con
firmă acum și mai mult i 
din cele văzute de noi, fa
brica din Turda este, cel 
puțin pînă în prezent, 
rămasă în urma celorlal
te două în ce privește do
tarea tehnică, dar are un 
indice de depășire a pro
ductivității mai mare în 
comparație cu alte fa
brici (12,6 la sută depă
șire a planului pe nouă 
luni). Celelalte două în
treprinderi nu au depășit 
așa de mult planul pro
ductivității muncii (Bucu- 
rești-Militari — nici nu 
l-a îndeplinit), deși ele 
sînt dotate superior Tur
dei. Atunci se nasc două 
întrebări : ori planul nu 
e mobilizator ? (ceea ce 
e foarte probabil), ori ma
șinile, utilajele și forța 
de muncă nu sînt utili
zate cum trebuie. Din 
cele observate la fața lo
cului putem spune că a 
doua ipoteză este perfect 
justificată.

Dar iată și altă apre
ciere, care aparține tov. 
EMIL ȘTADLER, inginer 
șef la Turda :

— Cînd e vorba de 
„sfaturi" nu ne putem 
plînge de sprijin și „asis
tență" din partea servici
ilor producție, plan și or
ganizarea muncii din mi
nister. Numai că aceste 
sfaturi nu se întemeiază 
pe cunoașterea stării de 
lucruri reale din între
prindere. Tovarășul direc
tor tehnic din direcția 
noastră generală, de pildă, 
cunoaște prea puțin între
prinderea și marile ei pro
bleme referitoare la pro
ductivitatea muncii.

Este gravă pentru un 
director tehnic din Minis
terul Industriei Construc
țiilor o asemenea apre
ciere, mai ales că ea vine 
din partea unui inginer 
șef de întreprindere.

Nici pe departe nu sînt 
folosite fondurile pe care 
statul le acordă pen
tru lucrări de mică meca
nizare, ceea ce constituie 
o notă proastă pentru con
ducerile întreprinderilor 
în cauză, dar și pentru or
ganele bancare, întrucît 
nu au impulsionat utiliza
rea acestor credite avanta
joase. Care-i situația în a- 
ceste trei fabrici ? E de 
recunoscut că cea din Mi
litari e o întreprindere 
nouă și nu are, deocam
dată nevoie de ase
menea fonduri, pînă nu 
rezolvă problemele atin
gerii parametrilor pro
iectați și nu ajunge la fo
losirea cu maximum de e- 
ficiență a tehnicii cu care 
este dotată ; fabrica din 
Turda însă a prevăzut 
doar 150 000 lei să chel
tuiască din aceste fon
duri în acest an, iar la 
Brașov nu prevede nici 
un ban a fi cheltuit în a- 
cest sens. De exemplu, 
ne-a atras în mod deose
bit atenția, la Turda, un 
muncitor care parcă era 
pus, pur și simplu, să... 
numere pietrele ce erau 
transportate de o bandă 
rulantă de la depozitul de 
agregate Ia un concasor. 
Era „atent" să nu se 
strecoare printre pietre 
corpuri metalice, care ar 
fi putut deteriora con- 
casorul. Dacă s-ar fi gîn
dit cineva să monteze o 
simplă instalație electro
magnetică, sau să găseas
că o altă soluție tehnică 
pentru a capta eventua
lele corpuri metalice, a- 
cești oameni, care „numă
ră" printre degete pie
trele, ar putea face o 
muncă direct productivă. 
Evaluînd eforturile depu
se pînă acum pentru in
troducerea largă a micii 
mecanizări, mecanicul 
șef al întreprinderii ne-a 
spus mai în glumă, mai 
în serios: „am înlocuit 
targa cu... roaba".

Ca o replică a unei a

semenea „mărturisiri", 
tov. GHEORGHE POPA, 
inspector la Filiala Turda 
a Băncii Naționale, care 
ne-a însoțit în timpul an
chetei în întreprindere, 
preciza : „La Turda s-a a- 
les calea cea mai ușoară. 
Știindu-se că s-au alocat 
sume importante de in
vestiții pentru extinderea 
întreprinderii, pentru o 
nouă stație de agregate, 
pentru o nouă centrală de 
betoane și altele, condu
cerea și-a îndreptat mai 
puțin atenția spre folosi
rea fondurilor de mică 
mecanizare, care trebuie 
restituite. Aceasta o ilus
trează și următorul fapt. 
La începutul acestui an, 
un colectiv de ingineri și 
tehnicieni din întreprin
dere, împreună cu orga
nele bancare, au analizat 
pe locuri și faze de pro
ducție unele posibilități de 
îmbunătățire a procesului 
tehnologic. Printre altele, 
se puteau aborda moder
nizarea transportului car
caselor din depozit la locu
rile de muncă, mecanizarea 
transportului betonului 
de la stația de preparare 
în hala nr. 1 și la pista 
exterioară de precompri- 
mate, mecanizarea evacu
ării produselor din halele 
de fabricație în depozi
tul de produse finite, care 
se efectuează cu vagoneți 
platformă împinși de

4—5 muncitori auxiliari. 
Dintre toate aceste mă
suri stabilite la începutul 
anului, numai pentru una 
s-a întocmit documenta
ția care a fost depusă la 
bancă în scopul deschide
rii finanțării, dar care nici 
pînă în prezent nu a fost 
dată în funcțiune".

La întreprinderea din 
Brașov — în domeniul fo
losirii creditelor de mică 
mecanizare, situația e și 
mai deosebită. Cele aflate 
la fața locului au fost com
pletatei de tov. MIHAI 
BACIU, secretar cu pro
blemele economice al Co
mitetului orășenesc Bra
șov al P.C.R. : „La I.P.E.C., 
deși se realizează sarcinile 
de plan, se poate spune 
că, în domeniul organiză
rii muncii și mecanizării 
unor operații și lucrări, 
mai sînt mari posibilități. 
Să dau un exemplu : exis
tă un contrast puternic 
între automatizarea în 
mare parte a preparării 
betonului (în întreprinde
re se consideră că aici se 
află cea mai bună centra
lă de beton din țară) și 
transportul lui, încă ne
corespunzător, la liniile 
de fabricație".

— O modificare radi
cală cred că nu se poate 
face în transportul beto
nului — a susținut tov. 
CORNEL BÎRSAN, direc
torul I.P.E.C.-Brașov.

— Dacă s-ar întocmi un 
studiu serios, bine docu
mentat, competent, pro
blema s-ar soluționa, a 
fost de părere tov. Mihai 
Baciu.

într-adevăr, nu se mai 
poate perfecționa nimic ? 
Să vedem ce spun faptele. 
La întreprinderea din 
Brașov există un atelier 
propriu de confecții me
talice. După cum afirmă 
inginerii acestei fabrici, 
însăși întreprinderea lor 
constituie un „cîmp de 
experimentare". în acest 
an s-au depus la bancă 
documentații pentru ex
tinderea, din fonduri de 
mică mecanizare, a supra
feței de producție a ate
lierului de confecții me
talice și o altă lucrare — a- 
daptarea unui ciur vibrant 
la uscătorul „Reiser". 
Creditul a fost aprobat în 
aprilie. După puțin timp, 
însă, s-a renunțat la rea
lizarea lor. Spicuim din 
nota semnată de directo
rul și contabilul șef al în
treprinderii către bancă : 
„...extinderea atelierului 
de confecții metalice nu 
se va mai face în 1967, 
deoarece întreprinderea 
are ocupată în alte lucrări 
de investiții mai impor
tante toată forța de mun
că". Gradul de „ocupare" 
a forței de muncă se vede 
din cele relatate de tov.

muncitori 
de bază —
muncitori
auxiliari
DOREL REIT, șeful ser
viciului investiții. „In a- 
cest an, în afara construc
ției unui bloc-cămin pen
tru nefamiliști, avem, în 
investiție proprie, două 
linii tehnologice și mon
tări de noi utilaje. Aceste 
lucrări, la fondul de sala
rii planificat, ar ocupa în 
medie 10 muncitori pe 
lună". Argumentul con
ducerii întreprinderii este 
deci foarte anemic în
temeiat. Din totalul mun
citorilor fabricii nu.se mai 
puteau găsi și cei necesari 
pentru a lucra la extin
derea atelierului de con
fecții metalice ? După un 
calcul făcut la serviciul 
planificare al întreprinde
rii, de către tov. CON
STANTIN MOLDOVAN, 
șeful serviciului, această

Satisfacția

unui procent debil
Am cercetat și această 

chestiune : este bine folo
sită forța de muncă auxi
liară ? Nu cumva în cele 
trei întreprinderi de pre
fabricate, sub paravanul 
„cerințelor reale" ale pro
ducției, se ascunde risipa 
timpului de lucru ? Dat 
fiind specificul producției, 
am analizat, mai întîi, 
gradul de ocupare a mun
citorilor.

— La noi, gradul de o- 
cupare a muncitorilor 
care lucrează în acord a 
fost la sfîrșitul trimes
trului II al anului de 96,2 
la sută, iar a celor care 
lucrează în regie de 94,4 la 
sută — ne-a spus tov. 
CONSTANTIN VASILIU, 
șeful serviciului organi
zarea muncii de la Bucu
rești-Militari.

Procentul pare bun. La 
întreprinderea din Turda, 
acesta era în medie de 
circa 86 la sută la munci
torii care lucrează în 
regie, iar la Brașov mai 
mic. Nu știm exact 
de unde și pe ce bază 
a fost determinat acel 96,2 
la sută. Ce arată însă fap
tele? întreprinderea Bucu
rești-Militari a mai fost 
criticată pentru unele in
tolerabile încălcări ale 
disciplinei muncii. „Lu
crurile s-au schimbat 
— ne spunea zilele tre
cute tov. ing. STELIAN 
IONIȚA, activist al 
secției economice a Comi
tetului orășenesc Bucu
rești al P.C.R. S-au 
schimbat în sensul că în
treprinderea a început 
de cîtva timp să meargă 
pe un drum bun în ce 
privește îndeplinirea 
principalilor indicatori ai 
planului. Dar nu s-a in
tervenit încă energic pen
tru asigurarea disciplinei 
exemplare a muncii și fo
losirii cu eficiență a for
ței de muncă și a timpu
lui de lucru".

Notînd această aprecie
re, precizăm și noi că în 
prezent se simte o redre
sare a situației realizării 
planului, că secția de pa
nouri mari se înscrie în 
graficul stabilit de atin
gere a parametrilor pro
iectați. Iată însă o relata
re : „în fabrica noastră 
s-a introdus încă un nu
măr mic de norme. O se- 

extindere ar fi adus un 
beneficiu anual de circa 
460 000 lei.

Datele sînt, credem, su
ficiente pentru a spune 
că ministerul nu a găsit 
pină acum forme și mij
loace de impulsionare a 
întreprinderilor din sub
ordine in efectuarea pe 
scară largă a unor lucrări 
de mecanizare și mică 
mecanizare, care să con
tribuie la creșterea pro
ducției și productivității 
muncii, la micșorarea nu
mărului muncitorilor au
xiliari. Mai mult chiar, se 
încearcă teoretizarea a- 
cestei stări de fapt, total 
dăunătoare. De pildă, din 
cele aflate la minister 
(tov. Dumitru Dumitres
cu) proporția de 35 la 
sută, pe întreaga direcție

rie de muncitori nu sînt 
prea mult cointeresați în 
rezultatele producției". 
Cuvintele aparțin chiar 
directorului întreprinde
rii. La care, tov. PAUL 
ARICIU, secretarul comi
tetului de partid, adaugă : 
„Majoritatea oamenilor 
lucrează în acord, iar nor
mele nu sint judicios în
tocmite, nu sînt mobiliza
toare". „Operatorii (mun
citori de bază — n.n.)
sînt obligați să efectueze 
cel puțin 40 la sută din o- 
perațiile pe care ar tre
bui să le execute auxilia
rii" — e de părere ingi
nerul șef al întreprinderii, 
tov. MIHAI STOENES- 
CU. Este foarte bine că 
conducerea întreprinderii 
vede lipsurile existente în 
normarea muncii și folo
sirea forței de muncă, 
însă hotărîtoare este, con
siderăm noi, luarea de 
măsuri pentru înlăturarea 
acestor lipsuri. Din cele 
constatate reiese că, deși 
au fost semnalate anterior 
încălcările de disciplină a 
muncii, măsurile se lasă 
mult așteptate, ceea ce 
dăunează întregii activi
tăți a întreprinderii. Unuil 
din șefii de echină de la 
linia a Il-a, tov. ION BA
DEA, care lucra în schim
bul de dimineață, ne re
lata că pînă la orele 10,15, 
echipa lui abia... a deco- 
frat un panou. în mod 
normal, pînă la acea oră 
ar fi trebuit să fie gata 4 

Sîntem la începutul ultimului trimestru al anului 1967, care are un rol însemnat 
în realizarea programului de investiții al cincinalului. Partidul a trasat sarcina 
sporirii gradului de mecanizare și industrializare a construcțiilor. O contribuție 
importantă la îndeplinirea acestei indicații o aduc întreprinderile de prefa
bricate din beton. Ele sînt tot mai mult solicitate să realizeze ferme pentru nu
meroasele hale industriale, să facă tot mai multe panouri și planșee pentru 
construcția de locuințe și alte elemente de construcție. Cheia pentru a face față 
acestor cerințe o constituie creșterea productivității muncii și in aceste între
prinderi. Analiza efectuată relevă că mai există in acest sector substan
țiale rezerve nefructificate. Prin introducerea tehnicii celei mai avansate, pe 
baza organizării științifice a producției și a muncii — în cadrul căreia un fac
tor cu importantă pondere pentru sporirea productivității muncii il constituie 
corelația normală, stabilită de fiecare întreprindere, în funcție de cerințele strict 
necesare ale procesului de producție, intre muncitorii de bază și cei auxiliari 
— și în ramura prefabricatelor se pot obține rezultate și mai bune decit in pre
zent. Este de datoria Ministerului Industriei Construcțiilor să Înlăture neajunsu
rile ce mai persistă in acest domeniu, întrucît le cunoaște, și pe baza unei ana
lize temeinice să întreprindă măsuri capabile să impulsioneze in continuare 
ritmul productivității muncii.

Pagină realizată de Dumitru MANDROIU

generală a muncitorilor 
auxiliari, în totalul mun
citorilor, se va menține cel 
puțin pînă la sfîrșitul ac
tualului cincinal. In fața 
unei asemenea păreri — 
exprimată de șeful servi
ciului plan și organizarea 
muncii — comentariile 
nu-și mai au rostul. Se 
pun doar cîteva întrebări: 
ce fel de studii și ce fel 
de material documentar, 
din alte părți, au fost con
sultate cînd se formulea
ză astfel de „profeții" ? 
Și, în fine cum califică 
conducerea Ministerului 
Industriei Construcțiilor o 
asemenea concepție, în 
contradicție cu normele 
organizării științifice a 
producției și a muncii ?

tipare, dar nu s-a putut 
din cauză că se defectase 
podul rulant nr. 2, iar cel 
cu nr. 1 nu lucra de cîte
va zile.

Oare desele stagnări ale 
utilajelor nu demonstrea
ză că întreținerea lor nu 
se face in bune condiții, 
că cei peste 170 de me
canici și electricieni din 
fabrică nu-și fac pe de
plin datoria ?

Numai cele relatate pî
nă acum, ne îndreptă
țesc să tragem conclu
zia că nu pe baza 
unor studii și observații 
precise s-a calculat gra
dul de ocupare al mun
citorilor la întreprinderea 
din București-Militari. 
Cui servește o asemenea 
exagerare, ca să nu îi spu
nem altfel ? La Brașov și 
Turda, procentul a înfă
țișat cel puțin realitatea. 
Pe cînd, la întreprinde
rea bucureșteană, e „ceva 
răsturnat", adică indicele 
de 96,2 Ia sută escamo
tează încă o serie de ne
ajunsuri. Ar fi în folosul 
conducerii întreprinderii 
să analizeze acest indica
tor în mod realist, pe ba
ze științifice, să pună in
ginerii și tehnicienii pe 
care îi are să-l studieze 
din nou, pentru a putea 
să descopere, în continua
re, rezervele ce mai pot fi 
utilizate în folosul creș
terii productivității mun
cii și a folosirii raționale 
a forței de muncă.

Fenomene de indisci
plină în muncă se întîl- 
nesc și în celelalte două 
fabrici, ele fiind dublate 
de fluctuația mare a for
ței de muncă. La între
prinderea din Brașov, de 
pildă, în primul semestru 
al anului au fost angajați 
122 de muncitori și au ple
cat 146, la Turda s-au an
gajat 241 și au plecat 157 
în 7 luni ale anului, iar la 
Militari, tot în 7 luni, co
eficientul de fluctuație a 
fost de 30,05 la sută.

— După părerea mea, 
ne spunea directorul 
FLORIAN IOVIPALI, 
sectorul de prefabricate 
se află undeva, la peri
feria dintre industrie și 
șantiere. Aproape toți 
muncitorii din fabricile 
noastre provin într-un fel 
sau altul de pe șantiere 
și prea puțini din școlile 
de calificare. De ce ? Pen
tru că școlile de calificare 
sînt încă rare. Directorul 
de la întreprinderea din 
București-Militari a ridi
cat, într-adevăr, o proble
mă de mare însemnătate : 
modul în care se asigură 
pregătirea muncitorilor 
calificați. Oare faptul că 
industria de prefabricate 
din beton nu se caracteri
zează printr-o înaltă teh
nicitate a procesului de 
producție în comparație 
cu alte ramuri industriale 
să constituie motivul pen
tru care această problemă 
nu stă, după părerea 
noastră, pe deplin în aten
ția tninisterului tutelar ? 
Nu am socotit exact cîte 
școli de pregătire a mun
citorilor pentru această 
importantă ramură a in
dustriei construcțiilor e- 
xistă, cert este însă că în 
toate cele trei întreprin
deri se simte nevoia unor 
oameni bine pregătiți, 
care să mînuiască fără 
pierdere de timp utilajele 
cu care sînt dotate între
prinderile, care să reali
zeze o înaltă productivi
tate a muncii. Și o altă 
chestiune importantă, pu
să tot de directorul între
prinderii bucureștene : 
„Rețelele tarifare, în sec
torul nostru, sînt rămase 
în urmă, fiind dezavanta
joase. De aceea propun 
ca ministerul să se ocupe, 
împreună cu Comitetul de 
Stat pentru Problemele 
Organizării Muncii și Pro
ducției și ale Salarizării, 
de revizuirea acestor re
țele tarifare, creînd con
diții care să cointereseze 
muncitorii în această ra
mură, să-i lege de între
prinderi, în condițiile u- 
nei munci rodnice, de 
înaltă productivitate și 
răspundere".
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(fo spectacol monumental

„APUS DE SOARE"

C
pe scena Teatrului Național —|

L. Caragiale"
Mare — soare 
iată un simbol

Delavrancea, 
său dramatic 

„Viforul", 
exprimat, 
intensități

Ștefan cel 
al Moldovei, 
prin care 
în tripticul 
„Apus de soare".
„Luceafărul", a 
în modalități și 
diferite, o permanență, o 
coordonată a istoriei noas
tre naționale : dragostea 
norodului față de cei care 
l-au condus la biruință în 
lupta cu vitregiile vremu
rilor, față de cei care l-au 
apărat demnitatea și liber
tatea, fie ei os de domn, 
ori simpli oșteni ridicați în 
rîndul dregătorilor țării.

Noua montare, pe scena 
Teatrului Național din 
București, a primei părți 
din trilogie, „Apus de 
soare", într-o strălucită 
formulă de spectacol, nu 
poate fi consemnată ca un 
simplu moment teatral ; 
aici este vorba de un fapt 
cultural ale cărui semnifi
cații multiple și adinei de
pășesc marginile unor obiș
nuite notații de cronicar.

Concentrînd în distribu
ție forțe actoricești dintre 
cele mai bune pe care le 
are în zestrea sa, încre- 
dintînd pupitrul unui 
maestru încercat cum este 
Sică Alexandrescu, iar ro
lul principal unul alt 
maestru, care-1 joacă, șle- 
fuindu-1 și înălțîndu-1 ne
întrerupt de ani de zile, 
George Calboreanu, Tea
trul Național a ținut să 
dea o haină sărbătorească 
noului spectacol, căruia 
nici nu mi s-ar părea po
trivit a-i zice reluare. De 
fapt, este un spectacol 
inedit, clădit pe umeri de 
uriaș, cum spune o replică 
din piesă, un spectacol vi
brant și cald, de o elevație 
artistică și intelectuală ce 
poartă amprenta clasicului, 
un adevărat imn pe care 
contemporaneitatea îl adu
ce înaintașilor.

în recenta punere în 
scenă, „Apus de soare", 
această „capodoperă a dra
maturgiei poetice și orato
rice", cum a numit-o Geor
ge Călinescu, și-a dezvăluit 
pregnant forța dramatică 
neperimată, actualitatea și 
tinerețea. Rupt din inima 
țării și din miezul istoriei, 
marele poem dramatic scris 
de Delavrancea înfioară șl 
astăzi pe cei care-1 ascultă. 
Textul rostit cu o inegalabi
lă artă de către interpretul 
lui Ștefan, este profund 
răscolitor, oferă mereu noi 
frumuseți, prilejuiește se
sizarea unor înțelesuri ne
observate la prima lectură.

Valoarea literară a scrie
rii, teatralitatea replicilor, 
limba vie, colorată, utili
zarea cu măsură a arhais
melor, dramatismul pasaje- 
lor-monolog așează această 
capodoperă a dramaturgiei 
noastre în rîndul marilor 
monumente de limbă lite
rară românească, solicitînd 
talentul și iscusința actori
lor în declamarea unui text 
ce pare desprins din vor
birea de toate zilele a po
porului. Perspectiva isto
rică stringent actuală, din 
care este privită piesa, 
mijlocește transmiterea 
unor idei de înalt patrio
tism, evocarea unor pil
duitoare chipuri, coborînd 
parcă din legendă și din 
cronici, readucerea în con
știința spectatorului de 
astăzi a acelor sentimente 
de mîndrie și demnitate 
națională, care leagă în 
timp șl peste timp trecutul 
de prezent.

Jucată prima dată în 
1909, deci înainte de desă- 
vîrșirea statului național 
unitar, drama istorică „A- 
pus de soare", cu mesajul 
ei patriotic, trimitea che
mări spre împlinirea ace
lui ideal multisecular, de 
unire, pentru care își dă
duseră suprema jertfă ță
rani. ostași, răzeși și voie
vozi, mulți dintre ei tre- 
cuți în legendă. Din istorie 
și din cronică trec în pa
ginile piesei lui Delavran
cea figuri ca cea a Iul 
Ștefan, a hatmanului Ar
bore, a postelnicului Toa-

der, a clucerului Moghilă 
și ale altor bărbați.

Impresionat de vigoarea 
evocării, de îndrăzneala 
concepției dramatice. N. 
Iorga socotea piesa „un 
nou răsărit ai trecutului 
nostru eroic în teatru", iar 
I. L. Caragiale, în notele 
publicate în „Universul" 
din 13—14 martie 1909, 
scria : „Apus de soare e o 
dramă în patru mari ta
blouri, a căror perfectă 
unitate se încheagă în ju
rul tipului cardinal — 
Ștefan cel Mare. In ele 
sînt adunate și coordonate 
armonic toate elementele 
acelei prodigioase figuri 
istorice și a mîndrei sale 
epoci de eroism".

Evitînd ostentația istori-

Cronica 
teatrală

clstM. regizorul Sică Ale
xandrescu lasă impresia că 
a notat, ne partitura fie
cărui interpret : „simplu*, 
„fără emfază": și. într-ade- 
văr. spectacolul se închea
gă ca o filă de istorie 
trăită, nu spusă retoric, 
prin aceasta cîstigînd în 
plasticitate si apropiindu-se 
foarte mult de sensibilita
tea publicului de astăzi.

La ridicarea cortinei, un 
tablou quasi-nastoral se o- 
feră ochiului. Somptuozita
tea costumelor ne lasă să 
înțelegem că ne aflăm la 
palatul domnesc : dar caie- 
rele de lînă. ghergheful, 
războiul de tesut. grîul 
fiert îndulcit cu miere si 
aromit cu scorțișoară sînt 
aidoma ca la o clacă țără
nească. Atmosfera e admi
rabil pregătită pentru so
sirea voievodului, care se 
înfățișează ca un gospodar 
obișnuit, din vreunul dintre 
satele răsfirate ne ana Mol
dovei ori a Sucevei. Dialo
gul se leagă firesc, din 
frînturi de vorbe, din lică
riri de gînduri. Se vorbește 
cu umor și sfătosenie. ca 
In șezătorile populare. Se 
realizează aici acea conso
nantă. proprie literaturii 
noastre de inspirație isto
rică. Intre intențiile dom
nului. iubitor de tară, sl 
judecata mulțimii, năzuin
țele ponorului spre neatîr- 
nare. Scriitorii noștri. si 
Delavrancea se situează ne 
această linie, nu constru
iesc figuri istorice hierati
ce. detașate de solul pa
triei. ci îi imaginează pe 
voievozi la sfat cu tara, cu 
obștea, cu bătrînii din di
van sau cu oamenii de 
rfnd. Figura domnitorului 
polarizează toată atentia. 
Se simte că toti — curteni, 
soție, răzeși, copii de casă, 
slujitori la palat — îl Iu
besc. îl adoră, fiindcă sl el. 
la rlndu-l. prinde în dra
gostea lui nu numai ne 
doamna Maria, pe Bogdan, 
pe Oana. ne Rares. ci pe 
toti fiii Moldovei. Acestor 
scene actorul G. Calborea
nu le dă un ton cald, de 
bllndete paternă si nu e 
«reu să presupui că In ochi! 
voievodului, care au săge
tat zările si ostile cotropi
toare. se adună plnza la
crimilor de duioșie, cînd 
vorbește cu Oana. „băbă- 
dia“. cum îl spune el.

Trecerile de la această 
Ipostază la aceea de. furie, 
etnd află de urzeala necin
stirilor boieri TJlea. Drăgan 
sl Stăvar. este cutremură
toare : privirea bltndă de
vine parcă Încinsă. Iar ges
tul tandru, părintesc, se 
schimbă tn zvlcnet de buz
dugan. Iar cînd vorbește 
de Moldova, de viitorul ei 
sl al urmașilor el. actorul 
atinge pragul cel mal de 
sus al virtuților artei, apo
teoza. intensitatea maximă 
a vibrației. Ridicarea am
belor brațe, precipitarea

debitului verbal, crescen- 
do-ul glasului si ochii aceia 
scăpărători, mari, cu care 
Calboreanu își construiește 
renlica-cheie. sînt mărturii 
ale unei incandescente in
terioare. ale unei elaborări 
îndelungi, a unui travaliu 
artistic intens. migălos. 
Este vizibil că actorul tră
iește rolul nînă în cele mai 
mici detalii. îl iubește. îl 
simte, crede în Dersona.1 si 
în măreția -chemării sale.

în interpretarea Iul G. 
Calboreanu. care este de 
pe acum o pagină de aur 
în cartea istoriei teatrului 
românesc. Ștefan cel Mare 
apare ca o personalitate 
istorică de talie europeană, 
în profilul căreia se îmbină 
sublimul voievodal cu sim
plitatea răzăsească. aureola 
de conducător si omenia, 
măreția luptătorului, a mi
litarului de geniu si îndu
rerarea omului. în fata su
ferințelor si a mortii.

In roluri, dintre care u- 
nele mai puțin decît episo
dice. am văzut actori din
tre cei mai valoroși ai Tea
trului National, cum sînt 
N. Brancomir. Carmen Stă- 
nescu. Gh. Cozorici. N. Gr. 
Bălănescu. Emil Liptac, 
Matei Alexandru si alții, 
care au marcat cu talent si 
prestanță numeroasele a- 
paritii din această piesă, 
într-o asemenea companie 
de prestigiu, debutanta Va
leria Marian, studentă la

George Calboreanu în „Apus de soare" pe scena Tea
trului National

Foto i I. Mlcle»

LA FESTIVALUL

INTERNAȚIONAL

DE LA BELGRAD

Premiul principal
acordat Teatrului
de Comedie

tre- 
exa- 

care a
Institutul de teatru, a 
cut meritoriu dificilul 
men al O anei. De 
creionat-o cu candoare, in
genuitate si gingășie, anun- 
tîndu-se ca o promisiune 
de excelentă în acest rol.

Ambianta scenică (deco
ruri si costume Mircea Ma- 
rosin) în consens cu con
cepția regizorală a specta
colului. a sugerat cu finețe 
si atmosfera patriarhală sl 
aura istorică a piesei, evi
tînd grandilocventa si col
bul ..îstoricist".

Noua realizare magistrală 
a Naționalului bucureștean 
cu drama istorică „Anus

de soare" demonstrează si 
altor 
mare 
texte 
loare 
patriotică, atunci cînd 
sînt ______  .
cele mai înalte mijloace in
terpretative. Este îndeosebi 
misiunea teatrelor noastre 
naționale să ofere publicu
lui asemenea opere — mo
mente cruciale în dezvolta
rea literaturii românești — 
prilejuri de desfătare ar
tistică. cu profunde ecouri 
in inimile spectatorilor.

Mihai FLOREA

teatre din tară cît de 
noate fi ecoul unor 
de o asemenea va- 

artistică si vibrație 
ele 

transDuse scenic cu

Pe adresa Teatrului de Come
die a sosit luni o telegramă prin 
care juriul Festivalului interna
țional de teatru de la Belgrad a- 
nunță că a acordat colectivului 
actoricesc de la teatrul bucureș- 
tean premiul cel mai important 
pentru excelentul spectacol pre
zentat pe scena festivalului cu 
piesa „Troilus și Cresida".

In aceeași zi, un colectiv ar
tistic al Teatrului de Comedie a 
plecat în Italia. Artiștii bucureș- 
teni vor prezenta la Veneția patru 
spectacole cu „Troilus și Cresida" 
de Shakespeare și „Capul de 
rățoi" de George Ciprian. Ambele 
piese sînt montate de regizorul 
David Esrig, în decorurile reali
zate de Ion Popescu-Udriște. 
Printre interpreții celor două spec
tacole se afli Radu Beligan, Ion 
Lucian, Gheorghe Dinică, Sanda 
Toma, Vasilica Tastaman, Dem. 
Rădulescu, Dem. Savu, Amza Pe- 
lea, Marin Moraru, Mihai Pălă- 
descu și alții.

(Agerpres)

• FANTOMAS CONTRA 8COTLAND YARD — cinemascop : 
SALA PALATULUI (seria de bilete 2112 — orele 20,15) 
PATRIA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 18,45 ; 19 ; 21,15, MELODIA 
(completare 450 de ani de la tfrnoslrea bisericii Mtnăstlrii 
--------  * 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, FLAMURA (com- 

' ’ ‘ ) — J ;_11,15 ; 13,30; 16: 18,15:
(completare Scoarțe

Argeș) — 9 ; , it
pletare Cancerul metalelor) „ , 
20,30, GRĂDINA PROGRESUL-PARC 
din Rodope) — 19,30.
• FARAONUL — cinemascop (ambele
— 9,45 ; 13,15 ; 16,45 ; 20,15, BUCUREȘTI
19,15, FEROVIAR — 9,15 ; 12,15 ; 16,15 ; 20,15. EXCELSIOR —
10 ; 15 ; 19.
• TESTAMENTUL INCAȘULUI — cinemascop : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, FESTIVAL — 8,30 !
11 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 21, la grădină - 19,30, STADIONUL 
DINAMO — 18,30, GRĂDINA DOINA - 19,15.
• O ZI NU TOCMAI NOROCOASA : CAPITOL (comple
tare Apartamentul) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 : 18,30 ; 20,45.
• SECERIȘUL ROȘU : VICTORIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45.
• PROCESUL DE LA VERONA S CENTRAL — 9 î 12 ; 15 ; 
18 ; 20,45.
• NU-I PACE SUB MĂSLINI : CINEMATECA — 10 : 12 ; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• CINE VOIA S-O UCIDĂ PE JESSIE 7 — cinemascop : LU
MINA (completare Dacă aș fi știut 7) — 9,15 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45, MIORIȚA (completare Albina românească — 
Apis Mellfica Carpatina) — 15 ; 17,30 ; 20.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10.
• CASTELANII : DOINA (completare Retrospectiva 
Ilară) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, PROGRESUL 
pletare Scoarțe din Rodope) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• CANALIILE : UNION (completare Apartamentul) — 
18 : 20,30.

serii) : REPUBLICA 
— 8.45 ; 12,15 ; 15,45 ;

8:

Jubi- 
(com-

• DIRIJORUL NICOLAE CHIRCULESCU — TĂMĂDUIRI — 
O NUNTA LA OLTENI - PERFECȚIUNEA E ROTUNDA —
FETIȚA CU CHIBRITURI — DIRIJORUL STRĂZII — GĂ
TEALA CAPULUI : TIMPURI NOI — 9—21 In continuare.
• CUM SA FURI UN MILION - cinemascop : GIULEȘTI 
(completare Nota zece la sport) — 15 ; 17.45 ; 20,30, DRUMUL 
SĂRII (completare Eu și conștiința mea) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e FRENCH—CANCAN î ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Orizont științific nr. 7/1967) — 10 ; 15,45 : 18 : 20,30.
• CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS - cinemascop ■ 
DACIA — 8—21 In continuare, MUNCA (completare Surogat) 
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
• MARELE RESTAURANT — cinemascop : BUZEȘTI (com
pletare Muzeul pompierilor) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.

cinema
• JANDARMUL LA NEW YORK - cinemascop : CRÎNGASI 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• ȚAR ȘI GENERAL : GRIVIȚA (completare Costumul de 
ceremonie românesc) — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 MĂRI — cinemascop i 
BUCEGI (completare Tovarășa) — 16 ; 18,15 ; 20,30 ; la gră
dină — 19, AURORA (completare Noaptea la drum) — 8,30 ; 
10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 : la grădină — 19, ARTA (comple
tare 23 August 1944) — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 19,
• SUS MlINILE, DOMNILOR POLIȚIȘTI ! : GLORIA (com
pletare Surlsul sfinxului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30,

DILETANTISMUL
carența
formațiilor
folclorice
profesioniste

Muzica populară, gen cu bogată 
tradiție la noi în țară, își manifes
tă și azi din plin vitalitatea. De-a 
lungul timpurilor, cîntecele noastre, 
interpreții lor s-au bucurat de o 
largă popularitate și prețuire. In 
prezent, alături de marile ansam
bluri folclorice din Capitală, există 
în toate regiunile numeroase alte 
colective artistice profesioniste 
care și-au cucerit meritate apre
cieri. Printre acestea se numără și 
orchestrele populare. Ele s-au im
pus în viața artistică a țării, in 
primul rînd prin promovarea spe
cificului local, reprezentativ pentru 
fiecare zonă folclorică în parte.

Nivelul artistic al acestor forma
ții preocupă azi pe toți cei care, 
de-a lungul anilor, s-au legat su
fletește de ele. S-au organizat chiar 
consfătuiri naționale caie au aboi-

TOMIS (completare Permanențe) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 i 
20,15 ; la grădină — 19.
• PRIZONIERA DIN CAUCAZ s UNIREA (completare Ne
glijența se plătește) - 16 ; 18,15 : 20,30.
• PANTERA NEAGRĂ — cinemascop : FLACĂRA (com
pletare Doi căpitani) — 15,30 : 18 ; 20.30.
• SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA I S VITAN (comple
tare Chemarea dragostei) — 15,30 ; 18 : la grădină — 19, CO- 
TROCENI (completare Pictorițele din Uzdinsk) — 15,30 j 
18 ; 20,30.
• COMISARUL X — cinemascop : MOȘILOR (completare 
Mărășești 1917—1967) - 15,30 ; 18 ; la grădină — 19,30.
• DRAGOSTEA MEA : COSMOS (completare 23 August 1967)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• CIOCIHLIA : VIITORUL (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat tn regiunea București) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• CU BĂRBAȚII E O ALTA POVESTE : COLENTINA (com
pletare Portrete) — 16 ; 18,15 : 20,30.
• OMUL PE CARE-L IUBESC — cinemascop : POPULAR — 
15,30 ; 18 : 20,30.
• ȘEFUL SECTORULUI suflete : VOLGA (completare 
Copilăria furată) — 10 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• SINGUR PE LUME : RAHOVA (completare E mal bine 
așa 7) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20, LIRA (completare Sesiu
nea Marii Adunări Naționale) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• SPARTACUS — cinemascop (ambele serii) :
— 9,30 ; 16 ; 19,30,
• RECOMPENSA — cinemascop : MODERN 
Orizont științific nr. 8/1967) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
20,45, ARENELE LIBERTĂȚII - 19,30, GRADINA CAPITOL
— 19.
• MINUNATA ANGELICA șl ANGELICA ȘI REGELE — 
cinemascop : FERENTARI — 11—19 în continuare.
• CĂLĂTORIA FANTASTICA — cinemascop : PACEA — 
15,45 ; 18 ; 20,15.

FLOREASCA

(completare
16,15 ; 18,30 ;

NUMIT
76 A) t

• Tbatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI 
DORINȚA — 20, (sala din str. Al. Sahia nr.
KEAN — 20.

• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) t 
CASTILIANA — 19,30, (sala Studio) : REGINA DE 
NA VARA — 19,30.

O zi nu tocmai norocoasă"

15,30 ;

evreiesc de stat i UN ȘIRAG DE PERLE

„Tfindăricfi- l IARMAROCUL PITICULUI• Teatrul 
CLIP — 17.

• Teatrul 
— 20.

• Teatrul 
— 16.

• Teatrul „C. I. Nottara* (Bala Magheru) i 
ANIMAL CIUDAT — 19,30.

• Teatrul „Barbu Delavrancea” t MIORIȚA 
(premieră).

• Teatrul Mic (tn sala Teatrului de Comedie) : DOI 
PE UN BALANSOAR - 19,30,

„Ion Creangă” i CEI TREI MUȘCHETARI

t V
18,00

18,30

19,00

ACEST

— In direct... Emisiune eco
nomică.

— Pentru copil : Ecranul cu 
păpuși ; „Cine eîntă mai 
frumos” de Ion Lucian.

— Pentru tineretul școlar : 
1001 de întrebări.

de seară, 
meteorologic.

Aventurile iul

19.30 — Telejurnalul
19.50 - Buletinul
20,00 — Film serial : 

Tarzan.
20.30 — Campionatul „_ ,

baschet. România 
goslavia. Transmisiune de 
la Helsinki.

21,45 — „Pe vapor prin toată Ru
sia” — film documentar.

22,15 — Seară de teatru : „Ulei” 
de Eugen O’Neill. Inter
pretează Teatrul de Stat 
din Botoșani.

22.50 — Telejurnalul de noapte.

european de

O producție a studiourilor M. Gorki, Inspirată din viața tineretului. 
Regia: Iuri Egorov. Scenariul: I. Semionov, I. Egorov. Pe genericul fil
mului apar actorii: Nikita Mihalkov, Svetlana Svetlicinaia, Vladimir 
Zamanski. Bilete

Gaudeamus igitur ’67!“
(Urmare din pag. I)

expresie a dragostei, 
dar și un indemn la 
o activitate susținută 
pentru însușirea bo
gatelor comori ale ști
inței.

La Universitatea 
București mai bine de 
10 000 de studenți, de 
la cursurile de zi, au 
luat drumul sălilor și 
amfiteatrelor. Tineri 
și tinere, veniți din 
toate colțurile țării se 
manifestau exube
rant, exteriorizind 
bucuria intilnirilor 
așteptate, dorite Co
legi, prieteni, tova
răși de învățătură 
intr-un nou an șco
lar — pe toți îi u- 
nește gindul unei 
activități la nivelul 
condițiilor create stu-

dențimii noastre de 
astăzi și la care cu 
ani in urmă genera
țiile înaintașilor 
tri abia puteau doar 
să viseze.

La Institutul 
Construcții din Bucu
rești, la Facultatea de 
instalații, deschiderea 
noului an universitar 
a prilejuit și vernisa
jul unei expoziții re
trospective asupra 
muncii studenților. 
Destinată in primul 
rind studenților din 
anul l, expoziția se 
înscrie printre acțiu
nile întreprinse în ve
derea familiarizării 
acestora cu clima
tul de muncă univer
sitar, înfățișîndu-le 
succint principalele 
etape pe care le au

noș-

de

de parcurs de-a lun
gul anilor de studiu

Atmosfera de săr
bătoare a predominat 
peste tot acolo unde 
și-au dat intîlnire ti
nerii veniti din satele 
și orașele patriei, 
pentru a cuceri cetă
țile științei și cul
turii. Intonînd la 
unison veșnic tină- 
rul „Gaudeamus", 
profesori, studenți, au 
luat cuvîntul la festi
vitățile de deschidere 
a noului an universi
tar, exprimind deopo
trivă hotărîrea de a 
persevera în realiza
rea sarcinilor deose
bite ale invățămin- 
tului superior in ac
tuala etapă de dez
voltare a orinduirii 
noastre socialiste,

CLUJ
In grupuri compacte, studenții 

diferitelor facultăți au inundat 
străzile Olujului. Se îndreptau 
spre sălile de curs, biblioteci, că
mine, laboratoare. Studenții de la 
Facultatea de medicină veterinară 
și-au început cursurile într-un 
local nou, utilat cu aparatură mo
dernă, iar cei ai Facultății de sto
matologie au inaugurat noul local 
construit 
Clinicilor. La Institutul politehnic 
s-au dat în folosință 4 laboratoare 
pentru facultatea de mecanici agri
coli. Toate sălile de cursuri au fost 
dotate cu aparate de proiecție. 
Numai pentru acest an școlar 
centrului universitar Cluj i-au fost 
afectate investiții în valoare de 
peste 29 milioane lei.

pentru ei pe strada

CRAIOVA

nă s-a impus ca o puternică uni
tate a învățămîntului nostru su
perior. Ea numără astăzi 3 470 de 
studenți din care 850 în anul I. 
Studiul lor este îndrumat de peste 
300 cadre didactice. Deschiderea 
anului de învățămînt a coincis 
ou încheierea unei noi etape de 
pregătire a bazei materiale a uni
versității. Au fost amenajate la
boratoare noi înzestrate cu apara
tură modernă ; fondul bibliotecii 
a fost îmbogățit ou aproape 100 000 
volume. Ieri s-a inaugurat o nouă 
cantină unde vor lua masa zilnic 
1 500 studenți; primul meniu 
fost servit studenților din anul

Cel de-al 22-lea an de existență al 
I.M.F. este marcat de noi realizări 
menite să îmbunătățească condiții
le de lucru ale studenților și cadre
lor didactice. Au fost modernizate 
unele săli de studiu, s-a amenajat 
un nou amfiteatru la biologie, 
biblioteca a fost dotată cu noi vo
lume atingînd în total peste 
130 000 de titluri. Și la celelalte 
două institute studenții au găsit 
asemenea noutăți.

pentru noua
stagiune 
teatrală

Deși numai la al doilea an de 
existență. Unlversitetea praipyea-4»-.

- - ■ » >1*. .

a 
I.

TG. MURES♦
La adunările festive au luat 

parte cei peste 2 000 de studenți 
din instituțiile de învățămînt din 
localitate — Institutul de medicină 
și farmacie, Institutul pedagogic, 
Institutul de teatru „Szentgyorgyi 
IstvXn" x- prepum ți profesorii lor,— tută.

GALAȚI
Noul an de învățămînt găsește în 

plină dezvoltare și centrul univer
sitar gălățean, care cuprinde în 
prezent aproape 4 000 studenți dor
nici să devină ingineri constructori 
de nave și instalații de bord, me
canici, specialiști în diferite ramuri 
ale industriei alimentare, profesori. 
Consemnăm doar cîteva din sur
prizele ce le-au fost oferite ieri: 
la Institutul politehnic s-a dat în 
folosință un modern bazin hidro- 
cilindric, de încercare a micro- 
modelelor de nave, utilaje pentru 
laboratoarele de chimie, mecanică, 
frigotehnie, științele naturii. Tot
odată, s-a anunțat începerea lu
crărilor de extindere a Institutului 
politehnic prin care spațiul de șco
larizare va crește eu circa 30 la

Teatrul „Lucța Sturdza Bu- 
landra" practică mai multe 
forme de vînzare a biletelor 
pentru noua stagiune. Biletele 
de la acest teatru se pot procu
ra operativ și comod prin abo
namente la un ciclu de 5, 8 
sau 12 spectacole la alegere, 
abonații avînd prioritate la 
premiere. De asemenea, prin 
comandă telefonică onorată la 
casă pentru oricare dintre 
spectacolele din cursul unei 
săptămîni, prin comandă tele
fonică onorată la întreprinderi 
și instituții (pentru colective) 
și la domiciliu, prin responsa
bilii culturali din întreprinderi 
și instituții și de la casele de 
bilete (telefon 14 60 60 și 
12 44 16) și agenția de bilete 
(telefon 16 79 77). Informații 
suplimentare se dau între ore
le 10—13 și 17—20 în bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1, Po
dul Izvor, la telefon 14 60 60.

dat problema amintită (de pildă, 
consfătuirea pe țară cu dirijorii or
chestrelor populare și cu folcloriș
tii, de anul trecut). In discuțiile pur
tate s-au relevat serioase lipsuri în 
pregătirea culturală și profesiona
lă a interpreților și a dirijorilor for
mațiilor regionale, s-a subliniat cu 
tărie că diletantismul muzical tre
buie înlăturat.

Se știe că solistul vocal sau In
strumentist este, dintr-un punct de 
vedete, cel care polarizează aten
ția miilor de spectatori, „vedeta' 
spectacolului. Rămîne însă de vă
zut dacă aceste „vedete" (în sen
sul bun al cuvîntului) au acoperi
rea în talent și pregătire de spe
cialitate a renumelui de care se 
bucură. Cred că într-o confruntare 
profesională mai serioasă s-ar con
stata că multe dintre aceste „ve
dete" prezintă lipsuri serioașe în 
pregătirea lor intelectuală și p 
fesională. . a, sț

Constituie un truism afirmația că 
a fi interpret nu înseamnă numai 
a cînta corect, fără falseturi (căci, 
de fapt, un cîntăreț fără voce nu 
mai e... cîntăreț), ci și a inleipre- 
ta. Or, acest imperativ al meseriei 
este slab realizat în unele formații 
profesioniste de muzică populară. 
Care este cauza? Solistul vocal re
crutat în mod curent din rîndul a- 
matorilor (avînd 4 sau 8 clase ele- 
mentaie) nu poate răspunde satis
făcător complexelor probleme de 
actorie, dicție, nuanțare cerute în 
colectivele artistice profesioniste. 
De aceea, se simte tot mai mult ne
voia unei pregătiri tehnice a inter
preților profesioniști cu maeștrii de 
canto, dicție, mișcare scenică. In 
prezent, nu rare sînt cazurile cînd 
interprețl amatori de muzică popu
lară, absolvenți ai școlilor populare 
de artă și-au cîștigat aprecierea 
publicului, mai mult decît colegii 
lor „profesioniști", tocmai datorită 
cunoștințelor de specialitate acu
mulate în aceste școli. Pe de g’ "t1, 
parte, conducerile unor ansamblu*, 
folclorice acordă cu prea multă 
ușurință titlul de „interpret profe
sionist" unor soliști care, pe lingă 
lipsa de cultură generală, nu do
vedesc de-a lungul anilor nici cali
tățile artistice pentru care au fost 
angajați, nici interesul pe care-1 
impune profesiunea. Astfel, ei în
groașă tot mai mult rindul medio
crităților muzicale, stăvilind 
movarea talentelor autentice 
care scena are nevoie.

La unele orchestre populare 
Ploiești, Pitești, Bacău sau Oradea) 
soliști cu 4—5 clase elementare 
care n-au reușit de-a lungul anilor 
să-și însușească un minimum de^’ 
pregătire necesar scenei, se pre
zintă în spectacol cu o dicție defi
citară, stîngaci, cu o slabă preo
cupare pentru crearea unui reper
toriu și a unui stil propriu. Totuși, 
ei au primit din partea instituțiilor 
categorii de salarizare ce pot con
cura cu ale unui inginer, profesor, 
lector universitar In acest timp, 
instituțiile respective sînț în perma
nentă căutare de „soliști", colabo
ratori de la București, „capete de 
afiș" menite să aducă publicul la 
concert.

Ținuta profesională 
lui oîntecului popular 
corespundă cu cea 
colegi de breaslă din 
fonică, ușoară sau de 
bliaul ne judecă 
criterii pe toți, și pe bună dreptate. 
Avem tot mai numeroase exemple 
de absolvenți ai școlilor de muzică, 
conservatoarelor, lnterpreți care au 
abordat cu pasiune acest gen și 
s-au remarcat : Angela Moldovan, 
Alexandru Grozuță, artiști emeriți, 
Ion Duca, Ștefan Lăzărescu, Ion 
Luican. Nu mai putem admite ca 
în rindul interpreților să sălășluia- 
scă lipsa culturii sau a pregătirii 
de specialitate. Acest lucru cred 
că trebuie să fie consemnat și în 
nomenclatoarele elaborate 
C.S.C.A. privind condițiile de pro
movare a cadrelor artistice. După 
cum în fruntea colectivelor artis
tice profesioniste trebuie promovate 
cadre cu pregătire de specialitate, 
absolvenți ai liceelor de muzică 
și conservatoarelor, care, ajutați 
de Institutul de folclor și de Con
siliul muzicii, pot efectiv să contri
buie la ridicarea artei de a inter
preta cîntecul popular.

De asemenea, propun conduceri
lor instituțiilor artistice cu acest 
profil comitetelor regionale de 
cultură și artă să găsească posi
bilități pentru a facilita schimburile 
de soliști și dirijori între colec
tivele artistice regionale (în cadrul 
normelor respective), deoarece 
schimbul de experiență, confrun
tările profesionale sînt un stimu
lent șl un mijloc eficace de per
fecționare artistică.

mo
de

(din

a interpretu- 
trebuie să 
a celorlalți 

muzica sim- 
operetă. Pu- 

după aceleași

de

Leonida BREZEANU
dirijor, orchestra populară 
„Flacăra Prahovei4
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150 de ani de la nașterea 

lui Mihail Kogălniceanu 
ADUNARE FESTIVĂ ORGANIZATĂ

DE ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Ritmurile automatizării

Academia Republicii Socialiste 
România a organizat luni după-a- 
miază, ia Ateneul Român, o aduna
re festivă consacrată aniversării a 
150 de ani de la nașterea marelui 
om de stat, gînditor politic și cărtu
rar înaintat al poporului român, 
Mihail Kogălniceanu. în sală se a- 
flau membri ai C.C. al P.C.R., 
conducători ai unor ministere, in
stituții centrale, organizații obștești 
și uniuni de creație, academicieni, 
profesori universitari, cercetători 
științifici, oameni de artă, ofițeri 
superiori, studenți, elevi, ziariști. 
Erau prezenți, de asemenea, atașați 
culturali ai unor misiuni diploma
tice acreditați la București.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Roman 
Moldovan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei, acad. Ște
fan Bălan, ministrul învățămintu- 
lui, Alexandru Bălăci, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pantru 
Cultură și Artă, Ion Popescu Puțuri, 
directorul Institutului de studii is
torice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., Ion Pas, președintele 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, acad. An
drei Oțetea, directorul Institutului 
de istorie „N. lorga" al Academiei, 
general de armată Ion Tutoveanu, 
comandantul Academiei militare 
generale, Mircea Angelescu, preșe
dintele Uniunii Asociațiilor Studen- 
f' ■■ din România, Nicolae Drăgșan, 

uncitor la Uzinele Semănătoarea, 
și eleva Lucia Stancu, de la liceul 
„Nicolae Bălcescu".

Acad. Miron Nicolescu a rostit 
cuvîntul de deschidere a adunării 
festive. Evocind personalitatea ma
relui fiu al națiunii noastre, Mihail 
Kc.;ălniceanu, vorbitorul a spus 
printre altele :

Fruntaș între fruntașii pleiadei 
de ctitori ai României moderne, 
Mihail Kogălniceanu și-a legat nu
mele de toate momentele și actele 
memorabile care au pus temeliile 
statului român și au adus transfor
mări fundamentale in viața societă
ții noastre din secolul trecut. Mili
tant de seamă și ideolog al revolu
ției de la 1848, luptător și realizator, 
alături' de alte strălucite figuri de 
cărturari și oameni politici, al U- 
nirii Principatelor, făptuitor prin
cipal — în calitate de prim sfetnic 
al lui Alexandru Ioan Cuza — al
secularizării, al reformei rurale și 
al noilor instituții moderne, șef al 
.diplomației românești în epoca răz- 

'ului de independență — Kogăl
niceanu a ocupat timp de aproape 
o jumătate de veac un loc de prim 
ordin în viața politică, socială și 
culturală a țării. Respectul și pre
țuirea pentru marii pionieri ai pro
gresului României, pe care în zilele 
noastre ni le insuflă necontenit 
Partidul Comunist Român — moș
tenitorul și continuatorul legitim, 
firesc al celor mai nobile tradiții 
naționale — a spus în încheiere 
acad. Miron Nicolescu — fac din 
această aniversare un prilej de re
afirmare a hotărîrii noastre ne
strămutate de a înălța mereu mai 
sus, spre noi culmi, sacrul patrimo
niu pe care ni l-au lăsat iluștrii noș
tri precursori.

în continuare, acad. Andrei Oțe
tea a prezentat comunicarea „Mi
hail Kogălniceanu, eminent om po
litic savant și scriitor român".

Prețuit și cinstit cum se cuvine 
încă de contemporanii înaintați — 
a subliniat vorbitorul — lui Ko
gălniceanu 1 se aduce astăzi, ca 
și întotdeauna, omagiul de admi
rație și recunoștință pentru cre
dința și patriotismul cu care și-a 
slujit țara de-a lungul întregii 
sale vieți. în continuare, el a evo
cat momente din viața și activi
tatea marelui cărturar în conjunc
tura evenimentelor naționale și 
internaționale, în climatul nou de 
gîndiire și acțiune revoluționară 
ale vremii. El a relevat contribuția 
lui Kogălniceanu la istoriografia 
poporului român — pe care o 
concepea ca o istorie unitară 
și ca pe o armă de luptă și 
mijloc de întărire a conștiinței 

naționale — la traducerea în viață 
a programului revoluției românești 
din 1848, la pregătirea și înfăptui
rea idealului de unitate și inde
pendență națională al poporului 
român, eliberarea țăranilor de ser- 
vituțile feudale și împroprietări
rea lor, la accelerarea ritmului de 
dezvoltare a economiei, la crearea 
și afirmarea unei culturi naționale 
care să exprime viața și idealurile 
întregului popor român. Au fost 
relevate, de asemenea, activitatea 
lui Kogălniceanu ea mare om de 
stat și diplomat, prezența sa în 
toate marile dezbateri ale epocii, 
ca apărător intransigent al drep
turilor internaționale ale țării, 
precum și prezența lui în frontul 
înaintat al științei românești, ca 
membru al Academiei și președinte 
al celui mai înalt for științific al 
țării.

Astăzi, la sărbătorirea unui se
col și jumătate de la nașterea mol
doveanului Mihail Kogălniceanu — 
a spus vorbitorul — este locul să 
cinstim memoria strălucitei pleiade 
de luptători democrați și gîndi- 
tori înaintați ca Al. I. Cuza, Va- 
sile Alecsandri, Costache Negri și 
atîți alți fii ai Moldovei, relevind 
rolul lor excepțional în împlinirea 
năzuințelor de veacuri ale po
porului nostru : unirea, indepen
dența și emanciparea națiunii.

Pe lîngă expresia superioară a 
nevoilor și aspirațiilor societății în 
care a trăit — se subliniază în 
continuarea expunerii — Kogălni
ceanu a definit limpede programul 
reformelor care aveau să-i între
gească opera în veacul nostru. 
Dezvoltarea societății se întemeia 
— în concepția lui — pe două serii 
de factori, pe „factorii științifici", 
adică pe lupta pentru stăpînirea

Cronic
TELEGRAMĂ

Cu prilejul zilei naționale a Re
publicii Chile, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a tri
mis o telegramă de felicitare mi
nistrului relațiilor externe al Re
publicii Chile, Gabriel Va’ldes.

în răspunsul său, ministrul re
lațiilor externe chilian a mulțumit 
ministrului afacerilor externe ro
mân pentru felicitările transmise.

★
Simpozionul cu tema „Sinteza și 

analiza rețelelor electrice", organi
zat de Academia Republicii Socia
liste România, Ministerul învăță- 
mîntului, Ministerul Energiei Elec
trice și Consiliul național al ingi
nerilor și tehnicienilor, și-a început 
lucrările luni dimineața în Bucu
rești.

La lucrările simpozionului parti
cipă numeroși specialiști din Bel
gia, Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
Franța, R. D. Germană, R. F. a 
Germaniei, Italia, Iugoslavia, Iz- 
rael, Polonia, Portugalia, Spania, 
Suedia și Uniunea Sovietică.

La ședința de deschidere, care a 
avut loc în au'a Academiei, au luat 
ouvîntul acad. Remus Răduleț, pre
ședintele comitetului' organizare 
a simpozionului, prof. M.’-cea Biji, 
vicepreședinte al ConsiliruM Na
țional al Cercetării Științifice, acad. 
Șerban Țițeica, vicepreședinte nl 
Academiei, ing. Adrian Georgescu, 
adjunct al ministrului energiei e- 
lectrice, prof. Alexandru Gheor
ghiu, din partea Ministerului învă- 
țămîntului, prof. Constantin Dincu- 
leseu, președintele Consiliului na
țional al inginerilor și tehnicieni
lor. Au rostit, de asemenea, cuvîn- 
tări de salut mai mulți oaspeți de 
peste hotare.

★
Luni a plecat la Stockholm, o de

legație a Consiliului Național al 
Femeilor, care, la invitația Fede
rației Femeilor Social-Democrate, 
va face o vizită de prietenie în 
această țară. Din delegație fac par
te Zoe Dumitrescu-Bușulenga, vice
președintă, Maria Ciocan, secretară 

forțelor naturii, și pe „factorii po
litici", care cuprind ansamblul re
lațiilor sociale. El concepe progra
mul social ca o luptă între nou și 
vechi, lupta între societatea veche 
și societatea modernă. Actuală 
este și concepția lui despre națiune, 
pe care a înțeles-o ca o creație a 
lumii moderne și care ia naștere 
numai acolo unde există unitate.

Astăzi, realizările poporului ro
mân, sub conducerea clarvăzătoare 
a partidului comunist, au depășit 
cele mai îndrăznețe vise ale iui Ko
gălniceanu, care nu concepea nici 
națiunea, nici unirea, prin exclu
derea majorității de la „drepturile 
și bunurile pe care țara le dă fiilor 
săi". Dincolo de unele limite, ex
plicabile pentru epoca în care a 
trăit, bogata activitate a lui Mihail 
Kogălniceanu, pusă în serviciul 
emancipării naționale, al unirii și 
al independenței de stat, al ridicării 
științei, culturii și economiei țării, 
face din el unu] dintre ctitorii 
României moderne.

în încheierea expunerii, acad. 
Andrei Oțetea a spus : Pe toate 
aceste acte se întemeiază dreptu
rile lui la admirația și recunoștința 
posterității. Hotărîrea Organizației 
Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură (UNESCO) de 
a-1 sărbători anul acesta și de a-i 
considera opera ca parte integrantă 
a patrimoniului cultural universal, 
asociază la omagiul poporului ro
mân toate popoarele care se recu
nosc solidar responsabile de păstra
rea amintirii marilor personalități 
ce au contribuit la progresul drep
tății și umanității.

Adunarea festivă s-a încheiat cu 
un program artistic.

(Agerpres)

a zilei
a Consiliului Național al Femeilor, 
și Valeria Dumitru, activistă a con
siliului.

■A
în baza unei convenții de cola

borare între Academia Republicii 
Socialiste România și Academia de 
Științe a Republicii Populare Bul
garia, luni la amiază s-a deschis, 
în localul Librăriei universale din 
Capitală, o expoziție de cărți apă
rute în cadrul editurii Academiei 
bulgare.

La deschiderea expoziției au 
luat cuvîntul acad. Alexandru 
Graur, directorul Editurii Acade
miei, și Teodor Prașcov, redactor 
șef al Editurii Academiei bulgare 
de științe.

★
Luni dimineața s-a deschis, în- 

tr-unul din pavilioanele Comple
xului de expoziții din Capitală, o 
expoziție de aparate de precizie 
organizată de întreprinderea de 
comerț exterior „Feinmechanik- 
Optik" din Berlin.

La inaugurare au participat Ilie 
Voicu, adjunct ăl ministrului co
merțului exterior, membri ai con
ducerii altor ministere. Au fost 
prezenți Ewald Mgldt, ambasado
rul R. D. Germane la București, 
precum și membri ai conducerii 
unor reprezentanțe comerciale 
străine la București.

Expoziția rămine deschisă pînă 
la 15 octombrie.

★
La invitația Ministerului Econo- 

nie? Forestiere, luni a sosit în Ca
pitală o delegație de specialiști in
dieni C’n domeniul forestier, con
dusă de“ inspectorul general al 
pădurilor din India, Hary Sing.

*
La invitația Consiliului Național 

al Femeilor au făcut o vizită de 
schimb de experiență în țara noas
tră o delegație a Uniunii Demo
crate a Femeilor Gt'rmane și o de
legație a Uniunii Femeilor Ceho
slovace. Au fost vizițate unități e- 
conomice și social culturale din re
giunile Iași, Banat, riobrogea și o- 
rașul București. \

(Agerpres)

Plecarea delegației 
parlamentare din Venezuela (Urmare din pag. I)

Delegația parlamentară din Ve
nezuela, condusă de Luis Augosto 
Dubuc, președintele Congresului 
național și președintele Senatului, 
care a făcut o vizită în țara noas
tră, a plecat spre patrie. Din dele
gație au făcut parte Francisco Fa- 
raco, vicepreședinte al Senatului, 
Cesar Morales Carrero, Edecio La- 
riva Araujo, Lorenzo Salazar Za
mora și Rene Esteres, senatori, și 
Alberto Bustamante, Luis Miqui- 
lena și Alfredo Tarro Murzi, de- 
putați.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, acad. Ștefan S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Virgil Cazacu, președintele 
Comitetului de Radiodifuziune și 
Televiziune, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
președinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Naționale, 
deputați ai M.A.N., alte persoane 
oficiale.

înaintea plecării, conducătorul 
delegației a declarat redactorului 
agenției „Agerpres", Alexandru 
Brad : Ne-am simțit foarte bine și 
sîntem foarte satisfăcuți de vizita 
făcută în România, deși ea a fost 
scurtă. Plecăm cu convingerea că 
prezența noastră în țara dumnea
voastră a servit prieteniei dintre 
adunările reprezentative și popoa
rele venezuelean și român. Spe
răm că acum, cînd țările noastre 
au stabilit relații diplomatice, am
basadorii lor vor avea prilejul să 
contribuie și mai mult ca relațiile 
de prietenie dintre Venezuela și

COMUNICAT CU PRIVIRE LA ȘEDINȚA A Xl-A
A COMISIEI PERMANENTE C.A.E.R. PENTRU

PROBLEME VALUTAR-FINANCIARE
între 28 septembrie și 2 octom

brie 1967 a avut loc la București 
ședința a Xl-a a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru probleme va- 
lutar-financiare.

La ședință au participat delega
țiile țărilor membre ale C.A.E.R. : 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, 
R. D. Germane, R. P. Mongole, 
R. P. Polone, Republicii Socialiste 
România, R. P. Ungare, U.R.S.S.

în conformitate cu Acordul 
dintre Consiliul de Ajutor Econo
mic Reciproc și Guvernul R.S.F. 
Iugoslavia privind participarea 
R.S.F.I. la lucrările organelor 
C.A.E.R., la ședință au participat 
reprezentanții Iugoslaviei.

La ședință a participat ca obser
vator reprezentantul Republicii 
Cuba.

SOSIREA MINISTRULUI
INDUSTRIEI SI PESCUITULUII

DIN CEYLON
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală ministrul industriei și pes
cuitului din Ceylon, Philip Gunna- 
wardene, împreună cu soția, care, 
la invitația Ministerului Comerțu
lui Exterior, va face o vizită în 
țara noastră, Ministrul ceylonez 
este însoțit de secretarul general 
al acestui minister, precum și de 
alte persoane oficiale.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de Dumitru 
Bejan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și de Alexan
dru Albescu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, precum și de 
funcționari superiori din acest mi
nister și Ministerul Economiei Fo
restiere.

Ministrul Philip Gunnawardene 
va avea întrevederi cu membri ai 
conducerii unor ministere econo
mice, cu care prilej vor fi abor
date noi căi și mijloace de dezvol
tare și diversificare a schimburilor 
comerciale româno-ceyloneze.

(Agerpres) 

România să fie tot mai strînse și 
să promoveze schimburi de mi
siuni cu caracter parlamentar, știin
țific, economic și comercial.

Referindu-se la utilitatea schim
burilor interparlamentare, oaspe
tele a declarat: Sîntem partizanii 
acestor schimburi și, ca și România, 
Venezuela face parte din Uniunea 
interparlamentară. în această ca
litate ne propunem să formăm 
grupuri de prietenie, cum există și 
în țara dumneavoastră sau în 
Franța, între parlamentarii vene- 
zueleni și parlamentarii latino- 
americani sau europeni.

în continuare, dl. Dubuc a spus : 
Am vizitat instalațiile petroliere și 
Rafinăria de la Brazi, precum și 
Uzina de utilaj petrolier de la Plo
iești și ne-am dat seama de impor
tanța colaborării în acest domeniu 
între Venezuela și România. In
dustria petrolului este pentru noi 
de o însemnătate deosebită, lucru 
pentru care credem că stabilirea 
de contacte cu România în acest, 
domeniu va putea folosi țării noas
tre ; în mod deosebit vom putea 
folosi experiența avansată a Româ
niei în materie de construcții de 
utilaje pentru industria petrolieră.

Doresc să mulțumesc din suflet, 
prin intermediul binevoitor al pre
sei, tuturor celor care ne-au primit 
cu o atenție deosebită, guvernului 
român și Marii Adunări Naționale 
pentru ospitalitatea acordată, tu
turor celor care ne-au fost gazde 
generoase Adresăm sincere urări 
de bunăstare și prosperitate po
porului român. (Agerpres)

La ședința comisiei au participat, 
de asemenea, reprezentanții Băncii 
Internaționale de Colaborare Eco
nomică.

în cadrul ședinței a fost prezen
tat referatul „Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie și noul tip 
de relații economice dintre țările 
socialiste".

Comisia a examinat și aprobat 
planul de muncă pe anul 1968 și 
lista problemelor valutar-finan- 
ciare, prevăzute spre studiere și 
elaborare în următorii 2-3 ani și, 
de asemenea, a examinat alte pro
bleme ce prezintă interes reciproc.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie fră
țească și deplină înțelegere re
ciprocă.

Plecarea prințului 
Ahdol Reza Pahlavi

Luni a părăsit Capitala, Alteța 
Sa Imperială, prințul Abdol Reza 
Pahlavi, fratele Șahinșahului Ira
nului, care, între 25 septembrie și 
2 octombrie, a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră.

în ultimele zile ale șederii sale 
în România, Abdol Reza Pahlavi a 
vizitat așezăminte social-culturale 
din București, Institutul de cerce
tări pentru cultura porumbului și 
a plantelor tehnice de la Fundulea, 
uzina de tractoare din Brașov, în
treprinderea agricolă de stat Prej- 
mer și unele localități turistice.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, prințul Abdol Reza Pahlavi a 
fost salutat de Gri gore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, Ni
colae Giosan, președintele Consi
liului Superior al Agriculturii, Ion 
Drăgan, secretar general al Consi
liului de Miniștri, Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și de alte persoane ofi
ciale. Erau prezenți S. H. V. Sa- 
nandaji, ambasadorul Iranului la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres) 

procentele automatizării și mecanizării 
fiind aici de 81 ia sută la laminoare și 
88 la sută la furnale.

In industria constructoare de mașini 
și de prelucrare a metalelor au fost 
introduse numai în cursul anului 1965 
un număr de 228 linii automate și se
miautomate, iar în total în industria 
sovietică există aproape 6 000 de linii 
automate și 43 000 de conveiere și 
benzi rulante mecanizate și semiauto- 
matizate. Cu ajutorul liniilor automate 
se fabrică scule, rulmenți, șuruburi și 
numeroase alte produse.

Am vizitat de curînd uzina de scule 
„Frezer” din Moscova — una din în
treprinderile tipice pentru stadiul ac
tual al automatizării in industria so
vietică. In secția de tratare termică, de 
exemplu, funcționează nouă linii au
tomate, fiecare din ele fiind deser
vită de numai doi muncitori. încă în a- 
cest an vor fi instalate în secție alte trei 
linii automate. Astfel automatele vor 
efectua toate operațiile legate de tra
tarea termică a sculelor.

Alte linii automate am întîlnlt în 
secția de prelucrare mecanică. Fiecare 
linie este alcătuită din zeci de mașini- 
unelte legate între ele, care execută 
tot atltea operații. La un capăt se 
află semifabricatele venite de la prese, 
ia celălalt — produsele finite (burghie, 
freze etc.) de diferite dimensiuni. Fie
care operație durează mai puțin de o 
secundă — viteză de lucru pe care nu 
o poate atinge nici cel mai bun mun
citor. In prezent 62 la sută din pro
ducția de scule a uzinei se realizează 
cu ajutorul automatelor și — cum ne-a 
declarat inginerul Nikolai Kiseliov, 
șeful producției — acest procent va 
crește în continuare. Pînă la cea de-a 
50-a aniversare a Revoluției din Oc
tombrie va fi pusă în funcțiune o linie 
automată pentru ambalarea sculelor. 
Tot anul acesta, secția de automati
zare și mecanizare din cadrul uzinei 
va realiza primele mașini-unelte cu 
comandă program.

Uzina „Frezer" are și un punct cen
tral de dispecerat care este legat cu 
toate secțiile, serviciile și birourile. în 
fiecare zi, la ora nouă și jumătate, șeful 
producției ține aici o „consfătuire" cu 
toți șefii de secții, aflați fiecare la locul 
său de muncă. Tot la punctul central de 
dispecerat se află și o instalație de tele
viziune industrială cu 12 camere în sec
țiile de bază. O apăsare pe un buton și 
dispecerul poate să vadă pe ecranul 
din fața sa ce se petrece în oricare 
din cele 12 secții.

In discuția menționată la începutul 
acestor rînduri, interlocutorul nos
tru s-a referit și la lucrările începute 
în Uniunea Sovietică în urmă cu circa 
cinci ani și al căror scop este crea
rea unor sisteme automate de con
ducere și optimizare a proceselor de 
producție. îndeplinirea acestei sarcini 
a necesitat crearea unei baze științifice, 
dezvoltarea metodelor statistice de 
calcul, a modelării matematice a pro
ceselor de producție etc. Totodată, s-a 
pus problema formării de cadre feh- 
nico-științifice cu o pregătire adecvată 
și a producerii unor mijloace de auto
matizare complexă, cum sînt aparatele 
de reglare cu mai multe canale, ins
talațiile de control centralizat, mașinile 
logice de conducere și calcul etc. 
Alexandr Levin ne-a declarat că în 
prezent toate aceste condiții prelimi
nare au fost realizate, putîndu-se trece 
la crearea de prototipuri de sisteme 
automate de conducere pentru nume
roase ramuri industriale.

Ce reprezintă un astfel de sistem ? 
Să luăm, de pildă, conducerea blocuri
lor energetice. Automatele nu numai că 
mențin parametrii cei mai importanți 
ai funcționării blocului, dar aleg regi
mul cel mai economic de funcționare, 
înregistratoarele culeg în permanență 
din toate punctele importante ale ins
talațiilor date tehnologice pe care le 
transmit apoi „creierului electronic", iar 
acesta le prelucrează și, pe baza re
zultatelor obținute, stabilește regimul

Simpozion consacrat semicentenarului
Revoluției din Octombrie
în cinstea semicentenarului Marii 

Revoluții Socialiste din Octombrie, 
la Casa prieteniei româno-sovietice 
din Capitală a avut loc, luni seara, 
simpozionul cu tema : „Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie — 
eveniment eppcal în istoria ome
nirii". La lucrările simpozionului 
— prezidat de acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., au luat cuvîntul 

optim de funcționare a cazanelor, tur
binelor, generatoarelor, lată un exem
plu : specialiștii din Ministerul Indus
triei Chimice și Ministerul construcției 
de aparate, mijloace de automatizare 
și sisteme de comandă au elaborat 
un sistem care poate dirija procesele 
tehnologice ale cîtorva secții de pro
ducție a amoniacului, cu zeci de agre
gate. De la acest sistem, centrul de 
calcul primește informații privitoare la 
500 de parametri de producție și date 
despre starea utilajului din peste 180 
de puncte. Programul mașinii de calcul 
este astfel alcătuit încît, în urma apre
cierii regimului de funcționare a în
tregului complex de instalații, mașina 
de calcul caută și descoperă locul unde 
se produce „gîtuirea”. Instantaneu ea 
trimite comenzi spre aparatele de re
glare, de activitatea cărora depinde li
chidarea „gituirii”. Acestea intervin 
imediat restabilind regimul optim. 
Toate acestea se petrec fără interven
ția omului și într-un răstimp mult mai 
scurt decît i-ar fi necesar celui mai 
calificat operator.

Astfel de sisteme de automatizare 
superioare au fost create și pentru 
cuptoare Martin, pentru convertizoare, 
instalații de cracare, laminoare, și in 
alte domenii. La termocentrala nr. 21 
din Moscova, la rafinăria din Baku, la 
Combinatul chimic din Moscova și în 
alte mari întreprinderi, astfel de sisteme 
se și află în funcțiune.

Un centru de informații și calcul 
există și la „Frezer". Deși funcționează 
abia de anul trecut, Pavel Livin, direc
torul uzinei, mi-a spus că nici n-ar mai 
putea concepe conducerea întreprin
derii fără această „mînă dreaptă”. Cen
trul este dotat cu două creiere electro
nice : un „Ural-11" și o mașină de 
calcul poloneză „Odra 1003". Feodor 
Rudnik, șeful centrului, m-a informat că 
„Ural-11 ” efectuează 50 000 de ope
rații pe secundă, iar memoria lui re
ține patru milioane de semne. Ce sar
cini rezolvă centrul de calcul al ușinei ? 
Întrucît lista lor e lungă, Feodor 
Rudnik le menționează doar pe cele 
mai importante : stabilește exact, de 
două ori pe an, capacitatea de produc
ție a secțiilor. înainte, sectorul tehno
logului șef afecta acestei operații 
' 000 de zile-om. Acum sînt nece- 
s .re numai 210 zile-om, din care 160 
revin lichidării „gîtuirilor" și numai 
50 — muncii efective la mașinile elec
tronice de calcul. Dacă înainte capaci
tatea de producție era stabilită doar 
aproximativ, dînd naștere la discuții 
atît cu secțiile cit și eu ministerul, acum 
ea este calculată cu o exactitate ma
tematică, ținîndu-se seama de fiecare 
mașină-unealtă, de fiecare instalație 
existentă în uzină.

Tot aici se calculează necesarul de 
materiale pentru producție, lucru de loc 
simplu, ținînd seama că uzina folosește 
1 000—1 200 sortimente diferite de 
oțeluri și 20 000 de materiale auxiliare. 
De cînd operația este asigurată de 
calculatoarele electronice, au fost lichi
date atît stocurile supranormative cît 
și lipsurile în aprovizionare. Cu ajuto
rul centrului de calcul s-a putut trece 
la un sistem mai perfecționat de pla
nificare operativă a producției. Cen
trul uzinei execută de asemenea calcule 
contabile și inginerești pentru alte 
uzine, institute de proiectare, pentru 
minister.

Dat fiind că o treaptă mai înaltă șf 
mai complexă a automatizării o reprezin
tă folosirea tehnicii de calcul la condu
cerea economică, la planificare, s-au și 
făcut primii pași în acest domeniu ; au 
fost elaborate metode teoretice de cal
cul, există și unele exemple practice de 
efectuare a unor planuri de transporturi, 
calcule de control al planului de stat 
al unei republici unionale etc. în a- 
ceastă direcție urmează încă să fie 
desfășurată o vastă muncă, sarcinile 
nerezolvate fiind mai numeroase decît 
cele îndeplinite, dar raportul acesta 
va fi inversat în viitorul apropiat. Spe
cialiștii în cibernetică economică au 
pornit la drum eu entuziasm și pasiune, 
iar roadele muncii lor nu vor întîrzia 
să se arate.

Grigore Comartin, rectorul Acade
miei de științe social-politice „Ște
fan Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., scriitorul Dumitru Corbea 
și Nicolae Copoiu, doctor în istorie, 
șef de sector la Institutul de studii 
istorice și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R.

A urmat filmul artistic sovietic 
„Misiunea extraordinară".

(Agerpres)

Ilie Năstase - 
campion republican

Pe terenurile Progresul din Ca
pitală, au luat sfîrșit finalele cam
pionatelor republicane de tenis pe 
anul 1967. în finala probei de sim
plu bărbați, tînărul Ilie Năstase, 
prestînd un joc excelent, l-a învins 
în 3 seturi : 6—4, 6—2, 6—3 pe Ion 
Țiriac. In vîrstă de 21 de ani, Ilie 
Năstase cucerește pentru prima oa
ră titlul de campion național la se
niori. Ilie Năstase încheie cu un 
frumos succes un sezon bogat, în 
cursul căruia a obținut și numeroa
se victorii internaționale în Cupa 
Mamaia, la turneele de pe Coasta 
de Azur, în Cupa Davis (meciul cu 
Belgia).

La dublu femei, titlul de campi
oană a revenit perechii Juliets Na- 
mian-Boboc, Ecaterina Horșa care 
a întrecut cu 6—3, 6—4 cuplul lu- 
dit Dibar, Mariana Ciogolea.

Turneul veteranilor a fost cîstigat 
de Gogu Viziru, învingător cu 8—6. 
6—2, în finala disputată cu C. Cara- 
lulis.

(Agerpres)

SPORT
Steaua in fruntea clasamentului
Pe linia desfășurării sale mediocre 

din ultimii ani, campionatul a 
ținut să confirme că nu „produce", 
nu poate produce, surpriza apariției 
unor echipe cu veleități majore din 
orașele provinciale. La urma urmei, 
nici voința de afirmare, nici elanul 
și puterea de luptă nu sînt hotă- 
rîtoare pentru nașterea unei for
mații puternice la nivel republi
can. Decisivă rămine mai departe 
existența în lot a mai multor jucă
tori avtnd valoare tocmai la nivelul 
întregii țări. Or, din acest punct de 
vedere, am greși dacă am pretinde 
Universității din Craiova să facă 
minuni. Bind pe rînd. toate echipele 
provinciale și-au arătat limitele cali
tative, mai ales atunci cînd au pă
răsit arenele proprii și s-au pre
zentat să joace pe terenuri străine.

Duminică, la București, craiovenii 
ne-au confirmat a nu fi o excepție 
de la regulă. Ei au încercat să 
aplice corect lecția învățată (ce pre

tinde multă mișcare), dar modestia 
mijloacelor tehnice ale jucătorilor 
i-a obligat la un surplus de efort 
fizic, pentru care, în orice caz, nu 
sînt pregătiți. Doar după vreo jumă
tate de oră, oltenii au obosit, Steaua, 
s-a urcat la catedră și a început 
șă dicteze lecția. Faptul n-ar fi fost- 
imprevizibil dacă am fi compar at 
valorile tehnice ale ambelor echip’e. 
însă în fotbal aproape curent sis
tem martorii surprizelor în datina 
„valorii". Ghinionul oltenilor a f.ost 
altul, a fost acela că Steaua (sp're 
deosebire de celălalt recent advers ar 
al Universității, Dinamo) se preze n- 
ta, etapă după etapă, în formă spo r- 
tivă ascendentă. Și n-am fi zgirciți c-u 
laudele la adresa solidității tactice i n 
apărare și în atac a militarilor, cG 
și cu privire la capacitatea lor fizi- ■ 
că de a. realiza sarcinile de joc, 
dacă n-am trăi mereu cu frica. în 
sîn din pricina Inconstanței în per
formanță a echipelor noastre frun

tașe, inclusiv Steaua. Iar încercări
le serioase de abia, acum încep. Să 
nu uităm că dacă duminică, Steaua 
a detronat un lider cu un singur 
punct „în deplasare", (din cele 
itouă acumulate pînă în prezent de 
c'raioveni !), apoi nici ea n-are o 
zestre grozavă pe terenuri străine 
(2 meciuri — 2 puncte față de 
5 meciuri în București — 8
puncte). In această ordine de idei, 
jocul de la Constanța din 12 oc
tombrie ni se pare foarte intere
sant spre a verifica creșterea po
tențialului bucureștenilor.

Pînă atunci, să observăm că „ve
teranul" echipei, Constantin, are un 
sezon fotbalistic excelent, poate cel 
mai bun din 1964 încoace, iar metisul 
formației, Tătaru II, a dat definitiv 
publicului certitudinea talentului 
său. Dar nu este oare o „superstiție" 
să-i conferi tînărului jucător neapă
rat postul pe care-l ocupa fratele 
tău mai mare 7 Tătaru II nu pare o 

aripă tipică, ci este mai curînd un 
constructor, cu zonă centrală de ac
tivitate. De asemenea, subliniind a- 
portul neașteptat de eficace al lui 
Vigu la victoria împotriva craiove- 
nilor, am dori să nu se facă abstrac
ție de faptul că Niță dispăruse din 
joc, și că nu făcea dificultăți impro
vizatului fundaș, iar fundașul opus 
Mincă este și el un fundaș lateral... 
improvizat !

Dintre celelalte rezultate ale eta
pei, se cuvine să spunem măcar cî- 
teva. cuvinte despre două semi-sur- 
prize. U.T.A. ne-a obișnuit cu recol
tarea de puncte în București, iar lui 
Dinamo îi face neplăceri cu regu
laritate de vreo două, trei sezoane. 
Așa că aproape nimic anormal din 
partea arădenilor. Semisurpriza 
ne-o oferă doar bucureștenii, obosiți 
ca la sfîrșit de sezon, fără apetitul 
victoriei, lipsiți de elementara și 
obișnuita lor ambiție de luptă. Sînt 
constatări ce uimesc pur și simplu pe 
spectatori. în fond ce se întîmplă cu 
Dinamo ?

Cea de-a doua surpriză parțială 
ne-o furnizează, firește, Rapid, ia
răși învingătoare pe teren provin
cial ! Ce-ar fi să programăm parti
da retur cu Trakia undeva, pe la 
Arad, sau Tîrgu-Mureș ? Lăsînd. glu
ma de-o parte, îi îndemnăm pe giu- 
leșteni să joace, să se simtă din nou 
în Capitală... ca la ei acasă, iar su
porterilor bucureșteni le solicităm să 
contribuie cu căldură la reabilitarea 
„fiilor risipitori".

Valeria MIRONESCU

Echipele probebile 
pentru meciurile 

cu fotbaliștii maghiari
După cum se știe, la sfîrsitul a- 

cestei săptămînl va avea loc o con
fruntare ne patru „fronturi" între 
fotbalul românesc si cel maghiar. 
Sîmbătă. în nocturnă, pe „Nepsta- 
dion" din Budapesta se întîlnesc re
prezentativele Bucurestiului si Buda
pestei, în fapt echipele naționale ; 
la Szolnok vor juca selecționatele de 
juniori ale României și Ungariei, 
Iar la Timișoara reprezentativele se
cunde.

Duminică la București, pe stadio
nul ..Republicii", are loc partida din
tre selecționatele de tineret.

In vederea acestor meciuri au fost 
stabilite următoarele echipe proba
bile :

BUCUREȘTI : Constantinescu — 
I. Popescu Nunweiller III. Barbu, 
Hălmăgeanu — Deselnicu. Negrea — 
Lucescu. Dobrin. Iancu. Sorin Avram. 
Rezerve : Coman. Haidu (portari), 
Kiss. Mocanu (fundași). Libardl. D. 

Popescu (mijlocași). Cuperman (îna
intaș).

ROMANIA B : Mîndru — Ivănces- 
cu. D. Nicolae. Kozka. Deliu — Pes- 
caru. Ivan — Pîrcălab. Constantin, 
Badea. Voinea. Rezerve : M. Ionescu 
(portar). Georgescu. M. Marcel (fun
dași). Petescu (mijlocaș). Roman, 
Sfîrlogea. Peronescu. Kallo (înain
tași).

ROMANIA TINERET : Răducanu 
— Sătmăreanu. Boc, Dinu. Vigu — 
Strimbeanu. Grozea — Nită. Neagu, 
Dembrovski, Țarălungă, Rezerve: 
Pilcă. Gornea (portari). N. Ionescu, 
Alecu (fundași). Antonescu, Bungău 
(mijlocași). Oprișan. Dumitrache. Lu- 
pulescu. Jercan. Tătaru II (înaintași).

ROMANIA JUNIORI : Bărbulescu. 
Vidac (portari). Jantovan. Diaconu. 
Ispir. Viciu. Floares. Ciugarin (fun
dași). Etem. Rizea. Dumitru. Baran- 
gea. Ciobanu (mijlocași). Biliboacă, 
Schwartz. Ștefănescu. Ciutac, Iordă- 
nescu. Nicolae. Mandă.



viața internațională

CORESPONDENTA DIN PARIS DE IA AL. GHEORGHIU

Duminică a avut 
loc în Franța cel de-al 
doilea tur de scrutin 
al alegerilor cantona
te. Această consultare 
electorală, al cărei 
prim tur de scrutin 
s-a desfășurat la 24 
septembrie, a fost des
tinată reînnoirii unei 
jumătăți a mandatelor 
de consilieri generali 
din cantoanele provin
ciale și din cele șase 
noi departamente ale 
regiunii pariziene (în 
orașul Paris nu 
votat), 
interesat 50 la 
din corpul electoral 
tării.

S-a votat pentru 
doua oară numai

s-a 
Consultarea a 

sută 
al
a 

în

Socialist Unificat. în 
ce privește celelalte 
formațiuni politice, a- 
genția „France Presse" 
constată o anumită 
consolidare a pozițiilor 
gaulliste și o netă 
dare înapoi a așa-nu- 
mitului centru demo
crat condus de politi
cianul pro-atlantic Le- 
canuet.

Repartizarea man
datelor de consilieri 
generali, după cele 
două tururi de scru
tin. arată că P.C.F. 
deține acum 175 de 
mandate, cu un cîștig 
de 119 mandate fată 
de cele obținute la 
precedentele alegeri 
cantonale. Agenția

ț Un important progres al comu
niștilor ț Succesul acordului elec
toral al partidelor de stingă 0 Par
tidul de guvernămint și-a consolidat 
poziția

cele 605 cantoane ră
mase în balotaj dumi
nica trecută. Scrutinul 
din 1 octombrie a fost 
caracterizat printr-o 
participare la vot ceva 
mai largă ca la cel 
precedent, el avînd și 
o nuanță politică mai 
pronunțată. După cum 
se știe, la primul tur 
trăsătura principală a 
constituit-o progresul 
înregistrat de comu
niști în întreaga țară 
și în special în regiu
nea pariziană, unde au 
obținut pînă la 84,02 
la sută din voturi în 
cantonul Stains. 81.90 
la sută la Saint-Ouen, 
75 la sută la Boligny, 
Aubervilliers și Dran- 
cy. P.C.F. s-a situat, 
încă de la primul tur, 
în fruntea tuturor for
mațiunilor politice, ca 
număr de voturi și de 
mandate.

Cel de-al doilea tur 
de scrutin a fost do
minat în mod evident 
de succesul acordului 
electoral dintre parti
dele de stingă. Astfel, 
P.C.F. și Federația 
stîngii au acționat, în 
majoritatea cantoane
lor, pe baza acordului 
electoral, prezentînd 
candidați unici, unele 
candidaturi fiind spri
jinite și de Partidul

„France Presae" rele
vă că acest număr 
este cu mult inferior, 
în virtutea legii elec
torale în vigoare, im
portanței reale a elec
toratului comunist. Ce
lelalte mandate au fost 
atribuite după cum 
urmează : Federația
stîngii democratice și 
socialiste 465 (plus 10), 
partidul de guvernă- 
mînt UNR 219 (plus 
17), republicani inde
pendenți (avînd ca li
der ne Giscard d’Es- 
taing) 94 (plus 8), cen- 
triști și diverși mode
rați 396 (minus 23).

In regiunea parizia
nă, pentru prima dată 
un departament fran
cez (Saint Denis) va a- 
vea o majoritate abso
lută comunistă ; un 
alt departament va a- 
vea o majoritate de 
stînga (Federația plus 
P.C.F.). trei departa
mente vor avea o ma
joritate de centru 
dreapta (UNR plus 
centrist!), iar într-un 
departament forțele de 
stînga vor fi la egali
tate cu cele de centru- 
dreapta.

Presa pariziană de 
luni dimineață a fost 
de acord pentru a re
leva „cîștigurile celei 
de-a cincea republici

și progresul evident al 
comuniștilor" („Pari- 
sien Libere"), precum 
șl „noua dare înapoi 
suferită de centrul lui 
Lecanuet" („Le Fi
garo"). „Acordul dintre 
Federația stîngii și 
P.C.F. — scrie „Com
bat" — s-a dovedit de 
o eficacitate ce nu 
poate fi contestată". 
„L’Humanite" publică 
declarația lui Waldeck 
Rochet, în care secre
tarul general al P.C.F. 
constată că „al doilea 
tur de scrutin a con
firmat în mod stră
lucit rezultatele pri
mului tur, adică pro
gresul important al 
partidului comunist in 
cadrul înaintării ge
nerale a partidelor de 
stînga". „Ceea ce ca
racterizează scrutinul 
de ieri, scrie ziarul, 
este succesul net al 
înțelegerii realizate 
între partidele de 
stînga In cea mai mare 
parte a cantoanelor în 
care s-a votat din 
nou... Unirea este 
binefăcătoare atît pen
tru unii, cit și pentru 
alții; ea este funestă, 
in schimb, pentru reac
ționari".

Adunările departa
mentale noi alese, a- 
ceste mici „parlamen
te locale", cum sînt 
denumite aici, se vor 
întruni la 4 octombrie. 
Alegerea organelor de 
conducere va permite 
să se facă bilanțul de
finitiv al alegerilor, 
adică să se stabileas
că raportul exact de 
forțe pe plan local.

Unitatea tactică a 
partidelor de stînga, 
realizată în alegerile 
cantonale, nu se opreș
te aici. Ea va fi valo
rificată și în 
parlamentară 
deschis luni, 
ții comuniști 
Federației au
să depună o moțiune 
comună de cenzură la 
adresa politicii econo
mice și sociale a gu
vernului. Dezbaterile 
ce vor urma vor pri
lejui o nouă încruci
șare de spade în par
lament, între cele două 
tabere, care s-au în
fruntat în alegeri. A- 
ceastă bătălie va con
tinua și mai strîns în 
cursul dezbaterilor bu
getare ce vor avea loc 
în curînd.

sesiunea 
ce s-a 
Deputa- 

și cei al 
hotărît

Sub paza severă a poliției și armatei

„Parlamentul" 
sud-vietnamez a validat 
„alegerile prezidențiale"

Sub paza severă a poliției și armatei, membrii Adunării Națio
nale sud-vietnameze au validat luni seară rezultatele așa-ziselor 
„alegeri prezidențiale" din 3 septembrie, declarîndu-l ales ca pre
ședinte pe generalul Thleu, iar ca vicepreședinte pe generalul Ky.

Evocînd atmosfera în care s-a desfă
șurat validarea, agenjia „France Presse’ 
relevă că ultimele ore ale adu
nării au fost încărcate de dure 
înfruntări de pozijii. Membrii opo
ziției, în frunte cu Phan Khac Suu, pre
ședintele Adunării Najionale au prezen
tat numeroase dovezi din care a reie
șit că șefii juntei militare de la Saigon 
Thieu și Ky s-au folosit de funefia lor ofi
cială, pentru a objine un număr de voturi 
cît mai mare, pe căi ilegale. O dovadă 
că dezbaterile din Adunarea Najională 
au fost furtunoase o constituie și faptul 
că la votul „secret* pentru stabilirea va
lidității rezultatelor alegerilor, din cei 
106 deputafi prezenfi numai 58 au votat 
pentru validare iar 43 împotrivă. Anunfa-

HANOI 2 (Agerpres). — 
După cum anunfă agenjia VNA, 
în ultimele zile forjele de a- 
părare antiaeriană ale R. D. 
Vietnam au doborît deasupra 
teritoriului fării 6 avioane ale 
S.U.A. In total, în luna sep
tembrie au fost doborîte 87 de 
avioane americane, din care 2 
bombardiere strategice moder
ne „B-52", și au fost avariate 
numeroas^ altele. Numărul a- 
vioanelor americane doborîte 
deasupra teritoriului R. D. Viet
nam a ajuns astfel la 2 349.

Miting de protest
la Londra

LONDRA 2 (Agerpres). — La Lon
dra a avut loc un miting la care a luat 
cuvîntul Frank Stanley, președintele 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie. El a adus critici guvernului 
pentru sprijinul pe care, în ciuda pro
testelor majorității covîrșitoare a po
porului englez, îl acordă agresiunii 
S.U.A. în Vietnam. A luat, de aseme
nea, cuvîntul 1. Dash, liderul docheri
lor din Anglia, care a arătat că politi
ca economică a guvernului a dus la 
înghețarea salariilor și creșterea ac
centuată a șomajului. După încheierea 
mitingului, participanții s-au îndrep
tat spre ambasada S.U.A., unde au re
mis o scrisoare de protest împotriva 
bombardamentelor asupra Vietnamului 
de nord. O altă scrisoare a fost remi
să premierului Wilson, în care se pro
testează împotriva politicii economice 
a guvernului.

agențiile de presă transmit
0 delegație a Comitetelor 

Executive ale Sfaturilor 
populare Bacău> Bra?ov> Cluj
și Ploiești a vizitat, între 21 septem
brie și 1 octombrie, Republica Demo
crată Germană, la invitația președin
telui Uniunii germane a orașelor și 
comunelor din această țară.

■ Convorbiri economice indiano-cehoslovace

■ Vizita regelui Iordaniei în U. R. S. S

■ Inaugurarea tîrgului internațional de la Koln

„Stare de urgență“a

URUGUAYULUI?

„Poporul guineez va 
continua lupta pentru 
pace, democrație 
și progres social

rea rezultatului a fost primită printr-o tă
cere apăsătoare. Președintele adunării a 
declarat : „Eu refuz să fiu responsabil 
pentru această injustiție”, arătînd că nu 
acceptă rezultatele.

în comentariile transmise de la Sai
gon, corespondenții de presă subliniază 
că situația din adunare este, de fapt, 
reflectarea unei stări de spirit generale 
existente în Vietnamul de sud, potriv
nică războiului și subordonării țării inte
reselor politicii S.U.A. în timp ce în par
lament erau validate rezultatele alege
rilor, un mare număr de studenți și bu- 
diști scandau lozinci împotriva lui Thieu 
și Ky. Armata și poliția au blocat căile 
de acces din apropierea sediului parla
mentului folosind gazele lacrimogene și 
bastoanele de cauciuc pentru a-i împrăș
tia pe demonstranți.

MONTEVIDEO 2 (Agerpres). 
— Uruguayul trece, în prezent, 
prin cea mai puternică criză e- 
conomică și financiară de la in
staurarea actualului regim con
dus de generalul Gestiao. Costul 
vieții a crescut în cursul acestui 
an cu peste 70 la sută. La di
ficultățile interne se adaugă o 
datorie externă de 500 milioane 
dolari.

In încercarea de ă face față 
dificultăților economice prin care 
trece țara, guvernul, relevă ob
servatorii politici, este hotărît 
să recurgă la declararea unei 
stări de urgență în economia țării 
pe o perioadă de 18 luni. In 
cadrul programului anunțat de 
guvern se prevede, între altele, 
perceperea de taxe suplimentare 
care și așa sînt destul de ridicate, 
blocarea salariilor muncitorilor și 
funcționarilor etc.

Saigon .■ Polijiști sud-vietnamezi intervenind cu brutalitate pentru a împrăș
tia o demonstrajie de protest a studenților care cântestâ valabilitatea ale

gerilor

ULAN BATOR 2 (Agerpres). — 
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România în 
C.A.E.R. și persoanele care îl înso
țesc au sosit la^Ulan Bator pentru 
a participa la cea de-a 31-a ședin
ță a Comitetului Executiv al C.A.E.R. 
La sosire, delegația română a fost 
întîmpinată de S. Luvsan, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole, D. Gombo- 
Jav, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, reprezentant perma
nent al R. P. Mongole în C.A.E.R., 
reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale de 
stat. Au fost de față Petre Niță, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Ulan Bator, și membri 
ai ambasadei.

încheierea Congresului Partidului democrat din Guineea
CONACRY 2 (Agerpres). — In 

capitala Guineei a luat sfîrșit cel 
de-al 8-lea Congres al Partidului 
democrat. In rezoluția adoptată cu 
acest prilej se arată că poporul din 
Guineea este hotărît să-și întăreas
că unitatea națională și să sporeas
că eforturile în toate domeniile : 
politic, economic, social și cultu
ral. Pe plan extern, subliniază do
cumentul, Partidul democrat și gu
vernul Republicii Guineea vor 
continua să acționeze pentru întă
rirea Organizației Unității Africa
ne, pentru solidaritate între țările 
de pe continentul african și va 
sprijini lupta pentru eliberare și 
independență națională a popoare-

V •

NEW YORK 2 (Agerpres). — Pre
ședintele celei de-a 22-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U., Comeliu 
Mănescu, l-a primit luni dimineața, la 
sediul Națiunilor Unite, pe ministru] 
de externe al Izraelului, Abba Eban. 
El a avut apoi o întrevedere cu di
rectorul general al U.N.E.S.C.O., Rene 
Maheu. La prînz, Comeliu Mănescu a 
participat la o masă oferită în cinstea 
sa de ministrul de externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil. Masa s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, ami
cală.

In cursul după-amiezii, președintele 
Adunării Generale l-a primit pe Ad
nan Pachachi, reprezentantul perma
nent la O.N.U. al Irakului.

CONFERINȚA ANUALĂ A PARTIDULUI LABURIST

Atmosferă de îndoieli
și nemulțumire

Luni, s-a deschis la Scarborough cea de-a 66-a Conferință 
anuală a partidului 
de delegați.

laburist britanic la care participă peste 1 500

lor din „Guineea portugheză", An
gola, Mozambic, Rhodesia și R.S.A. 
Participanții la Congres și-au ex
primat solidaritatea cu lupta dreap
tă a poporului vietnamez împotri
va agresiunii americane.

Alături de toate popoarele lumii, 
se arată în încheierea rezoluției, 
poporul din Guineea va continua 
lupta pentru pace, democrație și 
progres social.

La lucrările congresului, din 
partea C.C. al Partidului Comu
nist Român a participat o delega
ție condusă de Petre Blajovici, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.

ministerial al C.E.E.
LUXEMBURG 2 (Agerpres). — 

Sub președinția lui Karl Schiller, 
ministrul vest-german al econo
miei, s-a deschis luni la Luxembt/ ? 
sesiunea de două zile a Consilj: 
ministerial al C.E.E. în centrul’ în- 
tîlnirii se află raportul Comi
siei executive cu privire la cere
rile de aderare la Piața comună a 
unor țări, printre care Marea Bri- 
tanie, Danemarca, Norvegia și Ir
landa. Vorbind în numele Comisiei 
C.E.E., Jean Rey, președintele aces
teia, s-a pronunțat în favoarea pri
mirii Angliei în Piața comună.

1

Ministrul comerțului
exterior al României
la Milano

Intr-o corespondență 
din Scarborough tri
misul special al agenției 
France Presse, Basile 
Tesselin relevă climatul 
care a domnit chiar în 
prima zi la această im
portantă reuniune a la
buriștilor.

„A 66-a conferință a 
partidului laburist s-a 
deschis într-o atmosfe
ră încordată de îndoieli 
și nemulțumiri. Cei 
1 500 delegați oficiali ai 
laburiștilor știu că indi
ferent de deciziile ce vor 
fi luate de conferință, 
acestea nu vor avea de- 
cît o influență minoră 
asupra politicii guver
namentale. Un senti-

merit de frustrare se 
adaugă la neliniștea 
provocată, pe de o par
te de creșterea șoma
jului, și pe de altă 
parte de înfrîngerile 
suferite la ultimele ale
geri parțiale care s-au 
soldat cu pierderea a 
patru locuri în profitul 
conservatorilor. Acest 
sentiment nu face de- 
cît să intensifice opozi
ția militanților față de 
conducerea partidului și 
față de guvern. Harolu 
Wilson riscă deci de a 
fi înfrînt nu numai în ce 
privește poziția față de 
războiul din Vietnam, 
cum. s-a întîmplat anul

trecut, dar fi în alte 
două probleme esenția
le — politica sa econo
mică și intrarea Marii 
Britanii în Piața co
mună".

De altfel, chiar în 
discursul de deschi
dere a conferinței 
rostit de John Boyd, 
președintele Comite
tului executiv ai par
tidului, acesta a adus 
reproșuri premierului 
vVilson pentru politi
ca sa în domeniul sa
lariilor și al prețuri
lor, precum și în le
gătură cu creșterea 
îngrijorătoare a șo
majului.

ROMA 2. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : 
continuarea vizitei oficiale pe cș 
o face în Italia, ministrul comer
țului exterior al României, Gheor
ghe Cioară, a fost luni oaspetele 
unor mari întreprinderi din Mi
lano. Principalele obiective le-au 
constituit uzina metalurgică Breda 
Fucine, care produce utilaj petroli
fer și feroviar, motoare Diesel de 
mare putere pentru tracțiuni fero
viare și maritime și centrale elec
trice ; o uzină a societății Pirelli, 
care fabrică cauciucuri auto de di
ferite tipuri, articole tehnice din 
cauciuc șl cabluri cu utilizări di
verse, societatea Montecatini- 
Edison și alte întreprinderi. Minis
trul român a avut convorbiri cu 
reprezentanți ai diferitelor socie
tăți privind dezvoltarea legăturilor 
comerciale dintre întreprinderi ro
mânești și firmele italiene.

Conducerea societății Pirelli a o- 
ferit un prînz în onoarea minis
trului român și a persoanelor care 
îl însoțesc. Seara, oaspeților ro
mâni le-a fost oferită o masă de 
conducerea societății Montecatini- 
Edison.

La 2 octombrie a sosit la 
Moscova regele Iordaniei, 
HUSSein 'a invitatia Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și a guver
nului sovietic. In aceeași zi, regele Ior
daniei a făcut o vizită la Kremlin lui 
Nikolai Podgomîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
A avut loc o convorbire în cursul căre
ia au fost abordate probleme de inte
res comun.

Vizita președintelui Tito
în Croația. Președintele R.S.F.
Iugoslavia, I. B. Tito, însoțit de alți 
conducători de partid și de stat a vizi
tat duminică și luni o serie de localități 
din Croația. Cu prilejul întîlnirilor cu 
oficialitățile locale au fost discutate

Pavilionul țârii noastre la Tîrgul in
ternațional de mostre de la Plovdiv 

(R. P. Bulgaria) 

probleme ale dezvoltării economice a 
acestor localități.

Deschiderea oficială 
a Tîrgului internațional 
alimentar „Anuga" a avu' 
loc la Kâln în prezenfa președin
telui Republicii Federale a Germa
niei, Heinrich Liibke. In ca
drul vizitării tîrgului, președintele 
Liibke s-a oprit la pavilionul Ro
mâniei unde a fost întîmpinat de 
Gheorghe Boieru, secretar general 
în Ministerul Industriei Alimentare, 
Constantin Oancea, ambasadorul 
R. S. România în Republica Fede
rală a Germaniei, și Ion Tonceanu, 
directorul pavilionului.

Perspectivele legăturilor 
economice indiano-ceho
slovace au format obiectul convor
birilor pe care ministrul dezvoltării 
industriei al Indiei, Fakruddin Aii Ah
med, le-a avut Ia Praga cu președin
tele guvernului, J Lenart și cu alți 
membri ai guvernului cehoslovac.

Încheierea convorbirilor 
de partid bulgaro-finlan- 
deZe. La Sofia au luat sfîrșit con
vorbirile dintre delegația C.C. al P.C. 
Bulgar în frunte cu Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
și delegația C.C. al P.C. din Finlanda 
condusă de Viile Pessi, secretar gene
ral al partidului. Luni delegația C.C. al 
P.C. din Finlanda a părăsit Sofia.

0 delegație a Institutului 
de studii istorice și social- 
politice de Pe 1!ngă c c-al P-C-R- 
condusă de tovarășul Nicolae Goldber- 
ger, director adjunct al Institutului a 
sosit la Berlin la invitația Institutului 
pentru marxism-leninism de pe lîngă 
C.C. al P.S.U.G.

CORESPONDENTA DIN NEW YORK DE LA R. CAPLESCU

In săptămîna care s-a scurs — a 
doua de la deschiderea celei de-a 
XXII-a sesiuni — lucrările Adunării 
Generale a O.N.U. au continuat să 
polarizeze atenția observatorilor po
litici și diplomatici, a ziarelor și agen
țiilor de presă, a opiniei publice.

Au intrat într-o fază avansată dez
baterile politice generale, începute la 
21 septembrie. De la tribuna din 
marmură verzuie și-au expus pînă a- 
cum punctul de vedere al țării lor 
asupra ansamblului fenomenelor ce 
definesc tabloul politic international 
șefii delegațiilor a peste 40 de state. 
Aprecierea pe care o fac numeroși ob
servatori este că sesiunea se desfășoară 
într-o atmosferă de lucru și în care, 
spre deosebire de unele sesiuni din 
trecut, tonul polemic ascuțit a înce
tat să mai constituie o notă dominan
tă. Este o dovadă a faptului că spo
rește numărul adepților creării în re
lațiile internaționale a unui climat care 
să facă posibilă abordarea și solutio
narea problemelor în suspensie în 
spiritul echității și fără idei precon
cepute.

Cei care au luat cuvîntul au salutat 
alegerea în calitate de președinte al 
Adunării Generale a ministrului de ex
terne al României, Comeliu Mănescu, 
și au relevat că consensul manifestat 
în această privință constituie un fac
tor pozitiv. Un mare număr de vorbi
tori au ținut să aprecieze alegerea 
pentru prima oară în această demni
tate a reprezentantului unei țări socia
liste ca un eveniment plin de semnifi
cație în ce privește terenul cîștigat de 
ideea coexistentei pașnice între state 
cu orînduiri sociale diferite și perspec
tivele colaborării internaționale. „Noi 
— a declarat în cuvîntarea sa ministrul 
de externe francez, Couve de Murville 

— vedem în alegerea făcută în anul 
acesta, alegere pe care nici o tară nu 
a contestat-o, recunoașterea de către 
comunitatea internațională a evoluției 
fericite constatate în ultimul timp în 
Europa și adesea denumită de noi în 
Franța, destindere, înțelegere și cola
borare". Alți vorbitori, ca de pildă 
ministrul de externe al Canadei, Paul 
Martin, au ținut să sublinieze că con
sideră alegerea noului președinte ca o 
recunoaștere a „contribuției de seamă

ÎN DEZBATEREA O.N.U.

Probleme majore ale actualității
pe care o aduce România în pro
blemele internaționale",

O serie de vorbitori, scoțînd în re
lief că împrejurările în care se întru
nește Adunarea sînt complexe, au sub
liniat unele aspecte pozitive ale evo
luției evenimentelor cum ar fi cele 
legate de tendințele noi care se ma
nifestă pe continentul european. Defi
nind aceste tendințe ca „o politică 
dinamică de apropiere", ministrul de 
externe al Belgiei, Pierre Harmel, a 
arătat că ele sînt concretizate prin 
revizuirea „într-un spirit realist și 
creator" a relațiilor dintre țările eu
ropene cu sisteme politice diferite, 
prin pășirea la rezolvarea în spiritul 

înțelegerii și respectului reciproc a 
problemelor deschis^.

Săptămîna scursă s-a caracterizat și 
prin ecoul ampl\i pe care problema 
vietnameză l-a trezit în intervențiile 
multora din ce,i care au luat cuvîn- 
țul. Războiul cile agresiune al S.U.A. 
împotriva poporului eroic din Viet
nam nu figurează pe ordinea de zi a 
Adunării Generale, dar prin implica
țiile sale fundiamentale problema viet
nameză nu p,oate să nu dețină un loc 
primordial în cuvîntările delegaților. 
Aproape Loți cei care au luat cuvîn
tul au crjrut imediata și necondiționa

ta încetare a bombardamentelor asu
pra R. D. Vietnam, curmarea agre
siunii, crearea condițiilor pentru ca 
.toporul vietnamez să-și hotărască sin- 
gu s soarta, fără amestec din afară.

Protestul unor cercuri largi ale o- 
pi’hiei publice internaționale împotriva 
inie nsificării intervenției americane în 
Vietnam s-a reflectat și prin luarea 
do atitudine a unor aliați atlantici ai 
S.I J.A., cum ar fi Canada. Referindu- 
se la apelul făcut de la tribuna O.N.U. 
de către ministrul canadian al aface
rii or externe, Paul Martin, pentru îu- 
cr «tarea imediată a bombardamentelor 
a mericane contra R. D. Vietnam, ca 
rprim pas al unei reglementări pașni

ce — care ar putea să cuprindă mai 
multe faze, inclusiv retragerea trupe
lor străine și desființarea bazelor mili
tare, în conformitate cu prevederile a- 
cordurilor de la Geneva, — observa
torii scot în evidentă că este pentru 
prima dată cînd o oficialitate cana
diană adoptă o asemenea poziție de 
distanțare fată de politica S.U.A.

O altă problemă care nu a lipsit din 
nici una din cuvîntările pronunțate a 
fost cea a Orientului Apropiat. Obser
vatorii remarcă în această privință o 
deosebire față de dezbaterile din 
timpul sesiunii extraordinare a Adunării

Generale a O.N.U. consacrate acestei 
chestiuni. Atunci au fost cazuri cînd 
tonul unoi intervenții s-a apropiat de 
punctul incandescent. Acum ceea ce 
prevalează sînt argumentele, analizarea 
tuturor aspectelor problemei, sublinie
rea necesității unei soluții care să țină 
seama de interesele tuturor părților în 
cauză, comportînd neadmiterea dobîn- 
dirii de avantaje teritoriale de pe urma 
operațiunilor militare și respectarea 
suveranității fiecărui stat și excluzînd 
totodată folosirea forței în relațiile 
dintre țările din această regiune.

Problemelor dezvoltării le-a fost 
consacrat un spațiu amplu îndeosebi 
în cuvîntările reprezentanților unor 

țări din America Latină, Africa și Asia. 
Nota lor comună au constituit-o rezul
tatele nesatisfăcătoare ale primului de
ceniu al dezvoltării (I960—1970). Ex
plicația acestei situații rezidă între al
tele, și vorbitorii au stăruit îndelung 
asupra acestui lucru, în inechitatea 
care domnește în schimburile comer
ciale mondiale și care se manifestă 
prin prețurile reduse la materiile pri
me de bază — principalul articol 
de export al țărilor în curs de dez
voltare — concomitent cu creșterea 
prețurilor la produsele manufacturate. 
Ca rezultat al acțiunii acestor factori 
și al altora, în loc de a se micșora, 
disparitatea în dezvoltarea economică 
se accentuează. Totodată, au arătat 
aceeași vorbitori, în loc ca bogăția 
creseîndă a țărilor industriale să con
tribuie la concretizarea unor planuri 
de asistență economică față de „lumea 
a treia", ea este canalizată în scopuri 
militare.

Reprezentanții unora dintre aceste 
țări subdezvoltate, mai ales țări la- 
tino-americane și africane, afirmă une
ori pe un ton foarte energic, că ma
rile puteri acordă prea puțin interes 
și prea puțină atenție problemelor 
dezvoltării.

Soluțiile cele mai realiste por
nesc în primul rînd de la intensifi
carea eforturilor proprii cărora să li 
se adauge sprijinul țărilor dezvoltate 
din punct de vedere industrial : „Efor
tul național trebuie să fie baza, co
laborarea internațională nu-1 poate în
locui, ci doar i se poate subsuma" 
(Gabriel Valdes, ministrul afacerilor 
externe al republicii Chile).

Bogăția de argumente, idei și 
sugestii, care se desprind pînă acum 
din lucrările Adunării constituie un 
indiciu al acelei atmosfere de lucru pe 
care majoritatea participanților doreso 
să o imprime actualei sesiuni.
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