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In răspunsul său, Jorge Pacheco Areco mulțumește pentru felici
tările și urările transmise și adresează, la rîndul său, urări cordiale de 
prosperitate pentru poporul român și pentru fericirea personală a 
președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

Florica DINULESCU 
Gheorgho DAVID

pregătirii 
domeniile 

economiei 
Sîntem

Ecaterina OPROIU

Luni dimineața, președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit pe ministrul afa
cerilor externe al Belgiei, Pierre 
Harmel.

La întrevedere a participat Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Orientale a Uruguayului, 
Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a trimis un mesaj de felicitare președintelui Uru
guayului. Jorge Pacheco Areco.

s-a acordat, înflăcărați de 
caldele cuvinte de salut 
adresate — și-au expri
mat hotărîrea fermă de a 
transpune în viață impor
tantele măsuri inițiate și 
stabilite de conducerea 
de partid și de stat pentru 
dezvoltarea școlii româ
nești.

Prima zi de școală — 
prilej de emoții și impre
sii inedite pentru „bo
bocii’ din clasa I, prilej 
de plăcute reîntîlniri și 
cunoștințe noi pentru ele
vii din clasele mai mari 
—r a fost, plastic vorbind. 

Am

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a oferit luni un 
dejun în onoarea ministrului afa
cerilor externe al Belgiei, Pierre 
Harmel.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Adrian 
Dimitriu, ministrul justiției, Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură șl 
Artă, Vasile Gliga, adjunct al mi-

Cu aproape cinci luni In urmă, pe baza Hotârirll Comitetului Executiv al 
C.C. al P.CJR. șl a Consiliului de Miniștri au fost constituite comitete de direc
ție, ca organe colective de conducere a întregii activități a Întreprinderilor și 
organizațiilor economice de stat. înființarea lor reprezintă o măsură importantă 
luată pe calea Înfăptuirii amplului program de perfecționare a conducerii 
șl planificării economiei naționale, adoptat de Conferința Națională a P.C.R. 
din decembrie 1967 și exprimă procesul profund de continuă adlncire a de
mocratismului socialist in viața economică și socială a țării.

Relevind că promovarea unor forme adecvate de conducere colectivă 
— care să permită cuprinderea șl rezolvarea competentă a multiplelor as
pecte ale vieții economice, Înlăturarea arbitrariului in luarea deciziilor, 
fructificarea experienței cadrelor valoroase din întreprinderi, a maselor de 
oameni ai muncii — constituie o stringentă cerință a dezvoltării societății noastre 
socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia in raportul la Conferința Națio
nală : „ALCĂTUITE DIN CADRE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE, DIN SPECIA
LIȘTI CU EXPERIENȚA, CERCETĂTORI, DELEGAȚI ALEȘI AI OAMENILOR 
MUNCII ȘI REPREZENTANȚI AI ORGANELOR SINDICALE, ACESTE ORGANE 
DE CONDUCERE VOR AVEA SARCINA SA REZOLVE IN MOD COMPETENT 
ÎNTREGUL ANSAMBLU DE PROBLEME CURENTE ȘI DE PERSPECTIVA ALE 
ACTIVITĂȚII UNITĂȚILOR RESPECTIVE'.

Sarcinile șl răspunderile comitetelor de direcție au fost precizate cu 
deplină claritate. Ele sint organe de conducere cu caracter de lucru, fiind 
chemate să ia hotărîri cu valabilitate legală, pe bază de vot deliberativ, în 
toate problemele esențiale ale activității economice a întreprinderilor. Cum 
au debutat aceste organisme noi in viața noastră economică ? S-AU INTE
GRAT ELE EFECTIV, ORGANIC IN ANGRENAJUL COMPLEX AL CONDUCERII 
ACTIVITĂȚII ECONOMICE ȘI SOCIALE DIN ÎNTREPRINDERI? Ce probleme se 
cer clarificate și soluționate acum, la început de drum ?

(în pagina a IÎI-a a ziarului redăm unele concluzii desprinse din 
investigațiile iăcute în întreprinderi din industria construcțiilor 
de mașini, petrolieră, ușoară și economia forestieră).

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit luni di
mineața, la Palatul Republicii, pe 
ministrul afacerilor externe al Bel
giei, Pierre Harmel.

La primire a participat Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc au fost abordate probleme pri
vind relațiile bilaterale și unele 
probleme internaționale. Consta- 
tîndu-se cu satisfacție evoluția po
zitivă a colaborării dintre cele două 
state în interesul ambelor părți, 
au fost subliniate posibilitățile 
existente de dezvoltare a colabo
rării româno-belgiene. A fost evi-

lor pen- 
de activi- 
noastre în 

cu toții ferm 
a face totul pentru tra- 
viață a hotărîrilor de

Pe adresa Comitetului Central al partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu continuă să sosească din toate colțurile țării numeroase 
scrisori — expresie a sprijinului unanim de care se bucură politica 
internă și externă a României socialiste, generată de interesele fun
damentale ale poporului nostru, ale cauzei socialismului și păcii, J

® SE CERE DOAR UN 
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Niciodată n-am putut 
să cred în ideea luptei din
tre generații. Imaginea pe 
care mi-o trezește această 
.idee este pentru mine apo
caliptică. Materializat îmi 

i apare ca o planetă într-un 
veșnic și monstruos război: 
.fiii ridică mîna asupra ta
ților, tații trag în bunici, 
bunicii sînt orbi și nu-și 
mai zăresc nepoții. Imagi
nea e tragică și inaccepta
bilă. Este ca și cum lumea 
întreagă s-ar afla pe pluta 
lui Delacroix și ar aș
tepta naufragiul.

Dacă îmi e permis acest 
exces metaforic, trebuie 
să mărturisesc că, cel pu
țin în capul meu, ideea de 
generație s-a legat întot
deauna de ceva, ca un ar
bore vin jos și veșnic ver
de, un fel de pin care-și 
adaugă în fiecare an alt 
rînd de ramuri. Cele de 
sus se sprijină pe cele de 
jos. Cele de sus sînt mai 
aproape de cer, cele de 
jos sînt mal aproape de ră
dăcini, dar frunzele si 
crengile lor sînt scăldate 
toate în aceeași sevă. Ele 
trăiesc unele prin altele, 
respiră unele prin altele. 
Trunchiul copacului le a- 
parține deopotrivă.

Bineînțeles, fiecare ge
nerație vine cu o experien
ță proprie, o experiență 
de fiecare dată deosebită 
pentru că experiența este 
de fiecare dată deosebită, 

pri- 
toate 
Toe- 
exis-

lor realizări din comune. De aseme
nea, trimestrial, însoțiți de specialiști, 
luăm parte la ședințele comitetelor 
de direcție ale întreprinderilor subor
donate, îndeosebi acolo de unde vin 
semnale că treburile nu merg bine 
(așa a fost cazul în unele întreprin
deri ale industriei locale și în unele 
organizații comerciale).

Eficiența șl operativitatea an deve
nit obiective esențiale ale întregii 
noastre activități. Urmărindu-le, cău
tăm, între altele, să facem o selecție 
cît mai riguroasă a problemelor pe 
care le aducem pe ordinea de zi a 
ședințelor de comitet executiv. Și am 
reușit într-o măsură. Materialele ce 
urmează a fi dezbătute nu se mai ci
tesc în timpul ședinței, ci înainte. 
Totuși, comitetul, în plenul său, pier
de încă mult timp în aceste ședințe 
cu aprobarea a diferite decizii, hotă
rîri, proiecte care nu interesează pe 
toată lumea. Este un aspect care, deși 
a mai fost sesizat, nu a fost încă re
glementat. Vin cu propunerea de a 
include în legea de organizare și func
ționare a consiliilor populare — care 
este în pregătire — precizarea clară 
a categoriilor de decizii și hotărîri ce 
urmează să facă obiectul dezbaterii 
în comitetul executiv, ca și a acelora 
care pot trece în competența unui 
cerc mai restrîns de reprezentanți ai 
săi — președinte, vicepreședinți, se
cretar. în situația dată, cum proce
dăm noi ? Se înmînează membrilor 
comitetului executiv mape cuprinzînd 
toate hotărîrile, deciziile și proiectele, 
pe care aceștia le citesc și apoi se 
pronunță asupra lor în bloc. Se 
scurtează astfel într-o oarecare mă
sură, ședința, dar tot nu e de ajuns 
și nu în aceasta vedem soluționarea 
problemei.
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dențiată dorința ambelor state do 
a-și aduce în continuare o contri
buție eficientă la cauza păcii și 
destinderii internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

In încheierea întrevederii, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a înmînat mi
nistrului afacerilor externe belgian, 
Pierre Harmel, ordinul „Tudor Vla- 
dimirescu" clasa I, acordat pentru 
merite deosebite și contribuția a- 
dusă la promovarea cauzei păcii 
și colaborării internaționale, pre
cum și la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre Regatul Belgiei și 
Republica Socialistă România.

elevi îșl îndreaptă din nou 
cu adîncă recunoștință 
gîndul către conducerea 
partidului șl statului. 
„Pentru condițiile minu
nate care ne-au fost puse 
Ia dispoziție — se relevă 
în telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de că
tre cadrele didactice ale 
noii școli din Capitală — 
mulțumim organelor con
ducătoare de partid și de 
stat și dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și vă asigu
răm că vom munci nepre
cupețit, cu devotament și 
abnegație pentru educa
rea și formarea tinerei ge
nerații'.

Cum era și firesc, și 
aici și în alte părți, pri
mii care au pășit pragul 
claselor au fost școlarii 
din clasa I. Intîmpinați cu 
căldură de colegii mai 
mari, de învățători, înto
vărășiți de emoția — la 
fel de intensă a părinților 
și bunicilor, nelipsiți de la 
această „premieră' șco
lară a fiilor și nepoților, 
peste 30 000 de școlari de 
6 ani, alături de ceilalți 
aproape 325 000 colegi ai 
lor, tot „boboci* și ei, dar

nistrului afacerilor externe, 'Ale
xandru Lăzăreanu, ambasadorul 
României numit la Bruxelles.

Au luat parte Jan Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei la București, 
Louis Colot, ambasador, însărcinat 
cu problemele păcii și dezarmării 
în M.A.E., Etienne Davignon, șeful 
de cabinet al ministrului afacerilor 
externe, Philippe de Schoutheete, 
șeful serviciului de presă din 
M.A.E., Robert van Overberghe, 
consilier al Ambasadei Belgiei la 
București.

Numai inexperiența 
mordială este la 
generațiile aceeași, 
mai de aceea au 
tat generații maturizate 
înainte de vreme și gene
rații care au îmbătrîniț 
naive, generații înșelate și 
generații de sacrificiu is-

După trecerea la noua formă de or
ganizare administrativ-teritorială a 
țării, ce elemente noi, originale, inte
resante s-au conturat în activitatea 
consiliilor populare ? Ce modalități 
mai deosebite sînt de reliefat cu pri
vire la stilul de muncă, la rezolvarea 
problemelor complexe ale administra
ției de stat ? Iată tema despre care 
am discutat cu tovarășul GHEORGHE 
OIȚĂ, prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popular 
județean provizoriu Olt.

— Din capul locului s-a acordat 
cea mai mare atenție organizării „din 
mers" a aparatului propriu, instituții
lor și unităților economice din subor
dine — ne-a spus el. în acest scop 
s-a pus, în primul rînd, accent pe se
lectarea cadrelor, reușind să acoperim 
într-o măsură posturile de răspunde
re. De asemenea, e de consemnat că 
primului vicepreședinte și secretaru
lui consiliului județean le-au fost în
credințate sectoare precise de activi
tate. Apoi, ne-am pus la punct un bun 
sistem informațional. Aș menționa 
faptul că, lunar, directorii din apara
tul propriu, șefii de unități din subor
dine și șefii de instituții sînt convo- 
cați în scurte ședințe, unde sînt in
formați, de către un vicepreședinte, 
asupra rezolvării problemelor anteri
oare (buget, realizarea planului eco
nomic etc.), cît și asupra sarcinilor ce 
ne stau în față — mai concret, se 
face un schimb rodnic de informații 
și opinii. Totodată, periodic, în cadrul 
corpului de inspectori se întocmește 
o informare centralizată, care scoate 
în evidență aspecte și fenomene ca
racteristice, ceea ce permite să ne 
orientăm mai bine, să luăm măsuri 
acolo unde ele se impun cu adevărat, 
în același scop, ne-am întocmit și fișe 
de sinteză privind evoluția principale-

o zi a „debuturilor*, 
consemnat cîteva.

...Cartierul Drumul 
berii din București, 
noile blocuri ale acestui 
adevărat orășel, o nouă 
școală și-a deschis ieri 
porțile : Școala generală 
nr. 205. Urarea tradiționa
lă : „Bine ați venit 1' este 
prezentă pe frontonul clă
dirii, pe tablele din cla
sele cu mobilier nou. Mo
mentul cel mai emoțio
nant al zilei : tăierea pan
glicii inaugurale. Moment 
repetat de zeci și sute de 
ori la scara întregii țări, 
pretutindeni unde cele a- 
proape 3 000 de săli de 
clasă recent construite au 
fost recepționate, festiv, 
de tinerii „beneficiari*. 
Moment în care colectivele 
de cadre didactice și de

în cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, au fost discutate probleme pri
vind perspectivele relațiilor româ
no-belgiene, precum și unele aspec
te ale situației internaționale.

(Agerpres)

nerațil și 
tru toate 
tate ale 
plin avînt. 
liotă rîți de 
ducerea în 
partid și de stat privind dezvoltarea 
învățămîntului din țara noastră, de 
a întări prietenia dintre copiii și tine
rii de diferite naționalități, de a in
tensifica educația patriotică și știin
țifică în rîndurile lor. Alături 
de întregul popor, ne mani
festăm atașamentul profund față 
de partid, încrederea nețărmuri
tă în politica sa îndreptată spre 
consolidarea și dezvoltarea cuceririlor 
socialismului în patria noastră, spre 
dezvoltarea economică și social-cul- 
turală a țării. Ne exprimăm adeziu
nea deplină față de politica internă 
și externă a partidului nostru în
dreptată spre întărirea sistemului 
mondial socialist, a unității partide
lor comuniste și muncitorești din în
treaga lume, spre înflorirea patriei 
noastre scumpe — Republica Socia
listă România".

„Rîndurile pe care vl le trimit 
— scrie Viorel Soran, de la Cen
trul de cercetări biologice al Aca
demiei, filiala Cluj — sînt ecou) 
însuflețitoarei dv. cuvîntări ținute 
în fața intelectualilor din Cluj, pre
cum și a celei mai recente, prile
juită de aniversarea a 20 de ani 
de la înființarea primelor brigăzi 
de tineret.

Ca modest 
tînăr, gîndul 
deseori spre 
tria noastră 
cialistă România.

o altă 
măcar 

secol 
nu este 
să se

„Deschizînd anul școlar 1968—1969, 
sub auspicii însuflețitoare izvorîte 
din directivele Comitetului Central 
al P.C.R. privind dezvoltarea învă- 
țămîntului și a noii legi a învățămîn
tului. asigurăm conducerea de par
tid și de stat, personal pe dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu ne vom precupeți nici un efort 
pentru a forma în școli un tineret 
cult, cinstit, curajos, capabil să dea 
viață perspectivelor luminoase pe 
care le deschide viitorul în fața pa
triei noastre socialiste — scriu în te
legrama lor cadrele didactice din ju
dețul Brăila. Urmînd cu încredere 
politica înțeleaptă a partidului, ne a- 
lăturăm cu entuziasm tuturor oame
nilor muncii în frontul luptei pentru 
ridicarea necontenită a economiei și 
înflorirea culturii patriei noastre, 
pentru pace și progres în lumea în
treagă".

„Noi, profesorii și învățătorii români 
șl maghiari din orașul Tîrgul Se
cuiesc și din comunele învecinate din 
județul Covasna, — se scrie într-o 
telegramă — ne angajăm că vom 
pune toată capacitatea noastră de 
muncă în slujba ridicării nivelului 
instructiv-educatlv al tinerei ge-

om de știință și încă 
meu s-a îndreptat a- 

viitorul științei în pa-: 
dragă, Republica So-j 

Succesele obținu-: 
te în ultimii ani de știința noastră 
datorită grijii partidului și a dv. 
personal sînt deosebit de evidente 
chiar și în domeniul meu restrîns 
de activitate. Dezvoltarea științei Ia

vedere: BUNA CRE
DINȚĂ Șl PRICEPEREA 
IN DISCUȚIILE AR
TISTICE

toric, generații strivite de 
obscurantism și generații 
ale renașterilor, generații 
firave și inexpresive și ge
nerații care au urnit din 
loc munții.

Bineînțeles, fizionomia 
fiecărei generații își are 
explicațiile, justificările și 
scuzele ei. Din păcate oa
menii nu sînt puși în fața 
situației de „a alege". Din 
păcate, pămîntenii nu-și 
pot alege nici data și nici 
locul apariției lor sub soa
re. Nimeni nu poate opta 
nu numai pentru 
galaxie, dar nici 
pentru un anumit 
pămîntesc. Nimeni 
întrebat dacă vrea 
nască printre ghețurile po
lare sau pe acolo pe unde 
suflă alizeul. Bineînțeles 
oamenii își fac soarta. Dar 
și-o fac de la un anumit 
punct încolo, adică după 
ce apar într-un moment a- 
nume, într-un loc anume.

Cred că a-ți da seama 
de acest lucru nu înseam
nă cîtușl de puțin a cădea 
în fatalism sau a te lăsa 
împresurat de pesimism. 
Optimismul unei generații 
a rezultat întotdeauna nu 
din ignorarea unor condi
ții aspre în care, fără voia 
ei, poate, a fost pusă să 
viețuiască, ci din forța ei 
de a căuta și a găsi soluții 
„în condițiile date". Nu o 
veselie bucolică, ci o bună 
dispoziție lucidă. Nu o nai
vitate dulce și copilăroa
să, ci o conștiință trează. 
Numai de la această stare 
de conștiință trează o ge
nerație poate să-și pună 
problema ei cardinală: răs-

— Ce ajutor concret se acordă 
unităților da bază — comunale ?

— S-a și cîștigat o bună experien
ță prin trimiterea în comune a unor 
colective complexe, conduse de cadre 
de conducere de la județ. Aceste co
lective analizează diferite domenii de 
activitate, întocmind apoi o sinteză 
pe care o prelucrează cu toți factorii 
de răspundere din comună. Aici se 
stabilesc sarcini, termene de execuție 
și răspunderi. Pînă acum, asemenea 
colective au fost trimise în 40 de co
mune din 96, îndeosebi acolo unde în 
conducerea consiliilor populare au fost 
aleși oameni noi. E de relevat că 
unele probleme mai grele, ce depă
șesc forțele consiliului comunal, sînt 
soluționate pe loc de către cei de la

Convorbire realizată de 
Gheorghe CÎRSTEA 
(corespondentul „Scînteii'J

Ieri, toate drumurile au 
dus spre... școli 1 De di
mineață, sub soarele 
blind al începutului de 
toamnă, un adevărat to
rent viu — copii și tineri, 
cu brațele încărcate de 
flori — a înviorat străzile 
orașelor șl satelor. Peste 
3 500 000 de elevi, din șco
lile generale, liceele de 
cultură generală și de 
specialitate, școlile profe
sionale și tehnice, s-au a- 
liniat la startul noului an 
de studiu. Transpunerea 
în viată a Directivelor 
C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea învățămîn
tului, a noii Legi a învă- 
țămîntului, care asigură o 
așezare modernă a școlii 
noastre de toate gradele, 
conferă evenimentului de 
ieri semnificația de nouă 
etapă în istoria învăță
mîntului românesc.

. Pretutindeni noul an de 
activitate școlară s-a 
inaugurat printr-o festivi
tate sărbătorească. Ca
drele didactice, elevii, 
au primit cu vii și în
delungi aplauze Salutul 
C.C. al P.C.R., Consiliului 
de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii So
cialiste România, adresat’ 
lor cu prilejul deschiderii 
anului școlar. In cuvîntul 
lor, educatori și tineri — 
onorați de atenția ce 11
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I faptul! 
[DIVERS!
I
| a pierdut
I niște unt ?

Cine

De obicei se pierd și se declară 
nule și fără valoare acte, vira
mente, cecuri, diferite documente 
etc. Iată că cineva, contrar obi
ceiului, a găsit pe Calea Văcărești 
5 lăzi. Iar în fiecare cîte 
15 kg unt bloc. Se bănuiește că 
ar fi căzut dintr-o mașină. S-a 
dat sfoară în țară și, păgubașul 
nefiind găsit, untul a fost dat 
spre ^păstrare întreprinderii „Aba
torul4 din București.

Sîntem în încurcătură. Nu știm 
ce să declarăm nul și fără va
loare. Untul ? E păcat! Pe pă
gubașul gură-cască ? Nu-l 
noaștem...

cu-

Gestionarii 
inimă Iar

.Macul
roșu"

Cheile de la magaziile și depo
zitele de mărfuri ale restauran
tului „Macul-roșu" din Bacău 
erau la dispoziția tuturor sala- 
riaților și nesalariaților. Avea 
unul poftă de o gustare, de o 
băuturică, lua cheile, se ducea 
se înfrupta și lăuda inima lar
gă a gestionarilor Constantin 
Buta și Vasile Rusu. Se bea și 
se mînca acolo ca la parastas.

La un control s-a descoperit 
o lipsă în gestiune de 149 000 
lei. Acum, ți se strînge inima 
cînd te gîndești cît de largi la 
inimă au fost cei doi gestio
nari. Bineînțeles, cu avutul sta
tului.

24 hectare
de neglijență

Cu ocazia unui control efectuat 
de organele băncii agricole la 
37 cooperative agricole de pro
ducție din județul Mureș s-a 
constatat că din 26,96 hectare 
solarii pentru ciclul doi de pro
ducție s-au folosit doar 2,10 hec
tare. Pe aceste două hectare ro
șiile din ciclul doi sînt în plină 
înflorire, iar restul legumelor 
bine dezvoltate.

— Numai două hectare P 
Ne-am mirat noi, iubitorii de le
gume. Pe restul de 24 nu s-a 
sădit nimic ?

— Ba da. Nepăsare, negli
jență, lipsă de preocupare.

Vor avea o recoltă __ „grasă", 
e
o

24 de hectare de neglijență 
ceva. Numai de n-ar 
„piatră" 1

da

SE CERE DOAR UN PLUS
DE CONȘTIINCIOZITATE
PROFESIONALA

Locuri
(fe popas 
pentru turiști

Cine dă mai mult

în loc de 
țigări 
„Snagov

deDoi salariați ai Fabricii 
țigarete-București (Ștefan Adri
an și Marin Nicolae) s-au ur
cat într-un taxi și au spus 
șoferului:

— Maternitatea Giuleștit
Au coborît la maternitate și 

au revenit cu un colet. Șoferul 
Getax-ului, bănuind că e ceva 
„putred", a intrat cu mașina în 
curtea Miliției Capitalei. în co
let erau 130 pachete cu țigări 
„Snagov". Săriseră gardul fa
bricii de țigarete de lîngă ma
ternitate și... Ați înțeles.

Si totuși 
se descurcă
Drept să vă spunem am rămas 

cam surprinși cînd trecînd prin 
Borsec am observat cum expe
diază dumnealor apa minerală 
beneficiarilor din țară. Trag va
gonul la rampă și-I încarcă cu 
sticle. Le așază precum cără
mizile. Una peste alta.

— Ajunge vreo sticlă întreagă 
la destinație 7 am întrebat noi 
curioși.

— Uneori da, alteori... De
pinde de arcurile vagoanelor, 
de șocurile dintre tampoane și 
mai ales de calificarea mecani
cilor de locomotivă.

— înainte parcă le expediați 
în navete. De ce ați renunțat 1» 
ele 7 Aveați perisabilitatea prea 
mare șl nu o acopereați ? Se 
spărgeau mai puține sticle decît 
„necesarul"T

— Nu ne trimite I.R.V.A. na
vete și noi avem contracte 
beneficiarii. Trebuie să ne 
cern pianul.

Totuși i-am felicitat că nu 
cârcă sticlele în vagoane
furca. Dumnealor ne-au răspuns:

— Dacă am avea furci...

Mal rar gospodărie' în care să nu 
găsești astăzi fie un aparat de radio, 
fie un televizor, un frigider, un as
pirator, o mașină de spălat rufe, ori 
toate aceste obiecte de folosință în
delungată la un loc. Venind în aju
torul cumpărătorilor, statul a înles
nit procurarea acestor articole ex
trem de utile, prin vînzarea lor în 
rate. Omul nu se mal poate lipsi de 
ele pentru că îi întregesc confortul, 
îi fac viața mai ușoară prin valoarea 
lor practică incontestabilă. Fără în
doială că în procesul utilizării lor și 
aceste obiecte casnice, ca orice ma
șini, se uzează și, în consecință, tre
buie reparate. Firește, la coopera
tivele solicitate pentru reparațiile ne
cesare întîlnești adesea oameni care 
dovedesc multă solicitudine, meseriași 
care în activitatea lor profesională 
asigură deservirea promptă și civi
lizată a cetățeanului. Dar se mai în- 
tîmplă și altfel. în unitățile coopera
ției meșteșugărești mai sînt și lu
crători obișnuiți cu lucrul făcut „de 
mîntuială" și cu nărăvitul „vino 
mîine" !

în multe scrisori sosite în ultimul 
timp la redacție, oameni care și-au 
cumpărat obiecte de folosință în
delungată scriu cu amărăciune des
pre tratamentul birocratic la care 
sînt supuși de către unii lucrători 
din unitățile cooperației. Ei sesizea
ză că sînt purtați pe drumuri, 
pierzînd zadarnic timp prețios pe la 
ușile atelierelor, li se fac lucrări 
de mîntuială, pentru care plătesc to
tuși bani, „conform tarifului", că a- 
paratele lor stau luni și luni de zile 
nefolosite, iar unele nu le mai pot 
utiliza, pur și simplu, deși a trecut 
timp puțin de cînd au fost cumpă
rate.

„La 15 mai 1968 — ne sesizează
pensionarul Dumitru N. Tarbalescu 
din Drăgășani, județul Vîlcea, — am 
cumpărat un frigider „Fram“. Deoa
rece a avut o defecțiune, a treia zi 
de la cumpărare m-am adresat coo
perativei „Avîntul" rugind să-l re
pare, fiind în perioada de garanție. 
Au venit, ce-i drept, tovarășii Călin, 
Caran și Cazacu, ,1-au răsturnat, au 
făcut diferite probe, l-au ciocănit și 
într-un tîrziu au decis să-l ducă la 
atelier să-i schimbe agregatul. Mi 
l-au adus înapoi tocmai la 15 iunie, 
asigurîndu-mă că funcționează nor
mal, fapt pentru care m-au pus să 
și semnez. Dar frigiderul a funcțio
nat însă... anormal, adică deloc. A 
doua zi am anunțat din nou coope
rativa. Au venit iar specialiștii și au 
constatat că agregatul — pe care 
abia îl schimbaseră șl pentru care 
m-au pus să semnez — este defect. 
L-au dus încă o dată la atelier, anoi 
m-au asigurat că i funcționează bine, 
și în consecință... să semnez. 
Le-am cerut, cum era șl firesc, să 
facă proba la mine acasă. Au refuzat 
și, drept pedeapsă, nu mi-au mai dat 
nici frigiderul. Am intervenit la mai 
multi tovarăși, am ajuns pînă la 
președintele cooperativei. Șapte zile 
la rînd am bătut drumul, uneori șl 
de două ori pe zi. Pînă la urmă l-am 
adus acasă, dar frigiderul „reparat" 
tot nu îngheață. Poate la iarnă..."

„Cu ocazia zilei mele de naștere — 
ne scrie Olga Tocileanu, muncitoare 
la Electromontaj-București — soțul 
mi-a făcut o surpriză plăcută : cu 
gindul să îmi ușureze munca de gos
podină — mal ales că am doi copii șl 
sînt și salariată — mi-a cumpărat o 
mașină de spălat rufe și un aspira
tor „Record". Din nefericire, aspira
torul s-a defectat imediat. La 29 iu
lie 1968 l-am dus la cooperativa din 
strada Avrig nr. 2, să-l repare. De 
atunci și pînă acum, cu toate ape
lurile și rugămințile mele stăruitoare 
(telefonez de 2—3 ori pe zi) n-am 
găsit înțelegerea necesară. Va trebui 
oare să aștept o nouă aniversare 
pentru ca să primesc aspiratorul re
parat ?“.

Depanatorii Carol Medina din Pre
deal și Simion Răducă din Brașov — 
sîntem sesizați — au efectuat mult 
timp lucrări de slabă calitate și nu 
au respectat aproape niciodată ter
menele de predare a obiectelor adu
se la reparat. Ion Oprea din Lunca 
Clinicului, județul Brașov, încasa în 
mod ilegal bani pentru piese radio, 
înlocuite în termenul de garanție. La 
unitatea „Autoservice" nr. 8-Băneasa 
a cooperativei „Automecanica", pen
tru repararea autoturismului dr. AI. 
Ionescu s-a întocmit un deviz cu 
557 lei mai încărcat decît costul lu
crării. Lipsa de îndrumare și control 
din partea conducerii unor coopera
tive permite, de asemenea, anumitor 
mecanici lipsiți de simțul răspunde
rii să folosească obiectele aduse la 
reparat în scopuri personale.

într-o convorbire avută cu tova
rășul inginer Gică Leonesou, director 
în UCECOM, l-am solicitat pă
rerea în legătură cu problemele ri
dicate.

— îmbunătățirea continuă a lucră
rilor executate — ne-a spus interlocu
torul nostru 
tă față 
nelor, 
țurilor 
viciile 
firești, 
tă nemulțumiri, majoritatea jus
tificate, care, printr-o mai mare

grijă față de bunurile aduse la re
parat, printr-o mai corectă și mai 
civilizată atitudine față de cetățeanul 
care a deschis ușa unității ar putea 
fi evitate fără prea multă bă
taie de cap. Principalele disensiuni 
ivite între lucrătorii noștri și clienți, 
nemulțumirile acestora din urmă 
sînt tocmai rezultatul încălcării fla
grante a îndatoririlor de serviciu.

Pe marginea 

unor scrisori

sosite la redacție 

despre cooperati

vele meșteșugărești

al ignorării regulilor de conduită în 
relațiile cu cetățenii.

— Care sînt căile de înlăturare a 
acestor anomalii ?

— în primul rînd, prin ridicarea 
gradului de calificare și de conștiin
ciozitate al depanatorilor, prin inten
sificarea muncii educative în rîndul 
acestora. Există destule mijloace 
pentru reinstaurarea la locul cuvenit 
a cinstei și probității profesionale, 
spre a fi curmate sursele de cîștiguri 
ilicite. în această direcție s-au între
prins și se întreprind diferite ac
țiuni. Printr-o mai bună organizare 
a muncii urmărim creșterea cointere
sării lucrătorilor, intensificăm con
trolul calității lucrărilor efectuate, 
în unitățile de reparație responsa
bilii și șefii de laboratoare au fost 
obligați să execute controlul tehnic 
de calitate la toate lucrările realiza
te. în momentul de față se definiti
vează concluziile analizei făcute cu 
privire la determinarea și asigurarea 
numărului necesar de controlori de 
calitate în toate unitățile cooperației 
meșteșugărești. Această acțiune are 
totodată în vedere și dezvoltarea, în 
perspectivă, a activității rețelei re
publicane de unități. Aș dori să men-

ționez una din măsurile adoptate 
care a contribuit efectiv la îmbună
tățirea activității de reparații. Este 
vorba de introducerea sistemului de 
garantare a lucrărilor executate în 
perioada de postgaranție la bunurile 
cu durată lungă de folosire. Lucră
torii sînt mai atențl, mai conștiin
cioși în executarea lucrărilor, deoa
rece în cazul cînd defecțiunile se 
repetă în cursul perioadei de garan
ție, ei sînt obligați să refacă repara
ția în mod gratuit.

— După cum ați subliniat, îmbu
nătățirea activității de deservire de
pinde atît de numărul cît și de ca
lificarea lucrătorilor. Ce întreprin
deți în acest sens ?

— In legătură cu pregătirea cît 
mai temeinică a cadrelor de tehni
cieni mai vechi se organizează 
cursuri de scurtă durată — 6 pînă la 
12 luni — pentru specializare. La di
feritele școli profesionale ale 
UCECOM-ului — de radiotelevi- 
ziune, articole de uz casnic, școlile 
auto etc. — se află în curs de șco
larizare peste 1 200 de elevi. Ca o 
noutate, menționez că avem în ve
dere inițierea, începînd din anul vii
tor, în mod experimental, în Capi
tală șl apoi în alte orașe din țară, 
a așa-nwmitei acțiuni „dispecer cen
tral" : dintr-un punct fix un dispecer 
va îndruma prin radio mai multe 
echipe de depanatori, dotate cu ma
șini ce au la bord aparate de emi- 
sie-recepție. Echipele vor fi dirijate 
„din mers" spre cetățenii care au 
solicitat telefonic dispecerului o re
parație urgentă la aparatul de radio, 
la televizor sau magnetofon.

în încheiere Interlocutorul nostru 
a scos în evidentă și alte măsuri 
menite să contribuie la eliminarea 
necazurilor și nemulțumirilor cetățe
nilor. în sectorul acesta, atît 
de direct legat de nevoile con
crete ale oamenilor, trebuie să 
se găsească formele cele mai e- 
ficiente și să se creeze climatul de 
muncă, cinste și probitate profesio
nală în stare să ridice acest sector 
la nivelul de deservire șl civilizație 
pe care îl impun cerințele vieții mo
derne de astăzi. Se impune accelera
rea la maximum a ritmului de apli
care a măsurilor menite să înlăture 
cu desăvîrșire lipsurile semnalate.

Convorbire consemnată de 
Dumitru MINCULESCU

Județul Mehedinți oferă tu
riștilor multiple posibilități de 
a face un popas în locuri pito
rești. Amplasate la marginea 
șoselelor de mare circulație, în 
zone pitorești, în apropierea 
izvoarelor, ștrandurilor, cam
pingurile și celelalte puncte 
turistice devin tot mai solici
tate în acest sezon turistic.

în pădurea Balota, pe șo
seaua Craiova — Turnu Seve
rin, pe traseul internațional E 
94, bufetul „Balota" oferă dru
meților pui fripți la grătar cu 
mujdei de usturoi și mămăli- 
guță oltenească, vinuri alese, , 
băuturi răcoritoare. Sînt și 
locuri de cazare în căsuțe tip 
camping. De aici se pot vizita 
șantierul de la Porțile de Fier, 
municipiul Turnu Severin cu 
vestigiile sale istorice (castrul 
Drubeta. castrul roman, picio
rul podului „Traian". Turnul 
lui Sever, cula lui Tudor Vla- 
dimirescu).

Un alt minunat loc de po
pas, cu teren de parcare a au
tovehiculelor, este pădurea 
„Lunca Banului". La margi
nea lacului din preajmă este 
deschis bufetul „Lunca Banu
lui", care oferă, la comandă, 
pește proaspăt din bazinul 
propriu, precum și pui la gră
tar pregătiți oltenește, minu- 
turi, produse de cofetărie și 
patiserie preparate în labora
toarele proprii, băuturi alese, 
răcoritoare. De aici poți vizi
ta orașul Strehaia, fosta reșe
dință a banilor Olteniei, unde 
se află și mînăstirea restaura
tă din timpul domniei lui Ma
tei Basarab și Mihai Viteazul.

La vreo 7 kilometri de ora
șul Filiași se întinde pădurea 
Arginești cu bufetul cu ace
lași nume, cu căsuțe camping 
de cazare și teren pentru par
carea autovehiculelor, 
oferă consumatorilor 
proaspete, minuturi la 
dă, diverse băuturi, 
toare.

Toate aceste locuri de popas 
sînt deservite prompt de uni
tăți ale Uniunii județene a 
cooperației de consum Mehe
dinți.

Bufetul 
gustări 
coman- 
răcori-

(Urmare din pag. I) sume mal 
încasările

Din noul peisaj arhitectonic al Ploiejtiului (Foto : Gh. Vințilă)

cu 
fa-

în-
cu

Rubrică redactată de:
Nicolae TUDOR
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

comportarea civlliza- 
de clienți, respectarea terme- 
stabilirea corectă a pre- 
pentru lucrările și ser- 

executate constituie obligații 
Din păcate, mai exis-

Alimentarea
cu apă a 
Sucevei

Constructorii de la șantierul 
VI Suceava au realizat un a- 
vans substanțial în executa
rea lucrărilor pentru alimenta
rea cu apă a municipiului 
Suceava, din rîul Moldova. A- 
ceastă importantă lucrare va 
asigura 
apă de 
actuala 
din rîul 
culelor 
urmează să fie terminate pînă 
în luna iunlo 1969.

(Agerpres)

în viitor un debit de 
3 ori mai mare decît 
sursă de alimentare 
Suceava. Potrivit cal- 
preliminare, lucrările

județ. Cîteva exemple : Ia 
Drăgănești-Olt a fost îm
bunătățită asistența sani
tară prin acordarea unor 
clădiri mai corespunzătoa
re ; la Ștefan cel Mare, Do- 
brosloveni, Tia Mare, Iz- 
biceni s-a constatat că cei 
de la întreprinderea de e- 
lectricitate Argeș încasa
seră bani mai multi decît 
valorau lucrările de elec
trificare efectuate, încît, cu 
ajutorul forurilor în drept, 
plusul de fonduri a fost 
restituit și îndreptat spre 
modernizarea rețelelor e- 
lectrice. Prin intermediul 
colectivelor menționate, 
consiliul județean s-a pus 
de acord cu comunele și în 
ceea ce privește valorifica
rea unor resurse locale de 
materiale de construcții, 
necesare în cadrul lucrări- 
rilor de sistematizare a sa
telor. Ar mai fi de amintit 
că, pornind de la ideea le
gării cît mai strînse și mai 
directe a conducerii județu
lui cu unitățile de bază, s-au 
inițiat audiente lunare, 
'la fața locului, pe centre 
de comune. Avantajele sînt 
evidente : o seamă de pro
bleme ale oamenilor, ca șl 
altele, de interes general, 
sînt rezolvate mult mai ra
pid. De asemenea, consiliile 
populare comunale au pri
mit dezlegări ca dosarele 
de ajutor obștesc, de pildă, 
să fie întocmite de către 
ele, scutlndu-i astfel pe oa
meni de deplasarea în ora
șul reședință de județ 
sau în alte părți. Așa 
se face că dosarele de a- 
cest fel. din care multe ră
măseseră nerezolvate, au 
fost aduse la zi. Șl pentru 
ca fiecare cerere a celor 
ce ni se adresează să fie 
rezolvată cît mai prompt, 
am mai hotărît ca anumiți 
salariați ai noștri, anume 
desemnați, să urmărească 
în permanență, la di
feritele direcții de specia

litate, cum sînt rezolvate 
cererile și sesizările primite 
de la cetățeni de către con
siliul județean.

— Ați amintit de unele 
Inițiative privind valo

rificarea resurselor loca
le. Ne puteți da unele 
amănunte ?
— Pe baza hotărîrilor 

recente de partid și de stat, 
în viața satelor noastre se

județului Olt (Corabia) șl 
din nordul lui (Drăgășani), 
se va generaliza acțiunea 
sădirii viței de vie în 
curțile cetățenilor, cu ma
terial săditor produs în u- 
nitățl specializate de noi. 
Am identificat și stabilit 
toate posibilitățile pe baza 
cărora, pînă în 1970, se va 
asigura — cu fonduri și 
contribuție bănească șl de

vor produce mari trans- la stat — spațiul de școla- tate de

pe copilul meu ?

I
pe care oSocotim că Intîmplarea relatată în cuprinsul scrisorii 

publicăm mai jos are o dublă semnificație : pe de o parte ea ne dez
văluie frumusețea sufletească a unor oameni, iar pe de altă parte, 
prin implicațiile pe care le relevă, este un serios semnal de atenție 
Îndreptat împotriva ușurinței, a lipsei de responsabilitate.

Sf/mafl fovarăjî,

Mi adresez dumneavoastră cu toată 
încrederea, cu speranța că ve|i putea 
să-mi ușurați juferin/a prin care trec. 
Lucrez de 17 ani In orașul Zimnicea, 
ca gestionar de librărie. N-am avut 
bucuria să am copii. Copiii mei au fost 
elevii care în fiecare an, mai ales în 
luna septembrie, veneau la librărie să 
cumpere cele necesare pentru școală. 
Atunci „nea Nică", așa cum îmi spun 
copiii, era foarte bucuros că poate să-i 
împace pe toți.

Eram pe punctul să putem zice feri
ciți, eu și soția mea, că avem un copil ; 
sînt plin însă de durere din cauza pal
mei pe care am primit-o. De la un 
timp sînt parcă bolnav, lată ce s-a 
tntimplat:

La 21 Iulie, domnișoara t. P. a fost 
Internată In spital, grav bolnavă. Ziua 
următoare, lucrurile se lămuriseră. 
Bolnava devenise mamă, dăduse naștere 
unei fetite. Atunci cînd au aflat, pă
rinții și frații ei i-au trimis vorbă că nu 
mai are ce căuta acasă. Alarmată de 
situafia creată de greșeala ei (nimeni 
nu bănuise că avea să dea naștere 
unui copil), domnișoara L. P. i-a rugat 
pe salariații spitalului să facă fot ce 
pot ca să 
dori să-i 
moașa T. 
locuri, pe 
copii, dar 
29 iulie a venit la mine.

— Stațl, l-am spus, vreau să stau de 
vorbă cu sofia.

După o lumătate de oră a venii 
sofia mea ; a fost de acord.

Mi s-a făcut milă de bietul copil, 
Nu mă gîndeam la greutăți, Amîndoi 
eram bucuroși că vom avea un copil al 
nostru care să ne spună „mamă" și 
„tată", să plingă, să rîdă, să crească 
mare ca și copiii care in fiecare zi vin 
la „nea Nică".

In dimineața zilei de 30 iulie vine 
din nou moașa T.

— Ce nume dorești să-i dai fetifei î 
m-a întrebat.

M-am gindlt : este născută în luna 
iulie, îi vom spune luliana. l-am mai 
dat încă un nume, Florica. După o oră, 
moașa vine iarăși, cu certificatul de 
naștere al fetifei. Pe certificat scria 
P. luliana Florica, născută la 22 iulie 
1968.

Cînd sofia mea a văzut certificatul 1 
copilului la mine s-a bucurat.

— Nică, mi-a spus ea, după 15 ani 
de căsnicie ne-a sosit copilul.

La starea civilă i-am spus tovarășei 
funefionare de ce am venit.

— Nu puteți face Imediat 
mi-a răspuns dînsa, trebuie să 
zinte mama copilului, și așa a 
prea mult.

l-am spus moașei T. situafia, apoi 
am plecat la maternitate. Mama fetiței, 
auzind despre ce este vorba, a 
să plingă :

— Ce facem, mi-a spus, ce 
cu copilul, părinții și frații nici 
să audă de mine I

l-am spus:
—• Nu te speria. Dacă n-ai unde 

mergi la mine acasă, stai o lună, un an, 
nu pretind nimic, sînt mulțumit să alăp
tezi copilul.

A început din nou să plingă, rugin- 
du-mă ca nu 
l-am

găsească pe cineva care ar 
înfieze copilul. Miloasă, 
a umblat prin mai multe 
la oameni care nu aveau 

a fost refuzată. In ziua de

acfe/e, 
se pre- 
întîrziat

început

mă 
nu

lac 
vor

sta,

deoarece mi-e drag copilul, doresc 
să-l iau.

— Tu să nu te răzgîndeștl, î-am spus, 
să nu mă pui degeaba pe drumuri și 
la cheltuială, să nu Înlături bucuria pe 
care o am acum, cînd am un copil,

— Eu am cuvînt, mi-a răspuns dînsa, 
oricine ar veni, nu dau copilul.

Tofi oamenii din oraș — cine nu 
mă cunoaște ? — au aflat de acest 
lucru, au început să curgă felicitările 
din toate părțile, la librărie și acasă. 
Se bucurau pentru mine, pentru sofia 
mea, se bucurau pentru copil, pentru 
mama lui — deși mulfi o condamnau 
că nu-l crește.

Ziua următoare sofia merge la ma
ternitate, duce copilului o cămășufă, o 
bluzifă, o scufiță. Au stat de vorbă 
pînă la ora îl.

— Mai stai cu mine, altfel Iar îmi 
vine să plîng. Mi-e teamă că te Intîl- 
nești cu cineva, iți spune cine știe ce și 
te răzgîndeșli, li spunea L. P. sofiei 
mele.

— Pe noi nu ne conduce lumea, așa 
dorim, așa facem.

In aceeași zi, spre seară, sofia 
merge iarăși la maternitate s-o în
trebe pe tînăra mamă dacă are ne
voie de alte lucruri pentru copil. A ră
mas uimită, dezorientată, cînd mama 
fetiței i s-a adresat pe un ton rece, 
spunindu-i că n-are nici un rost să-i mai 
aducă fetiței alte lucruri, iar pe cele 
cumpărate să le la să ie ducă nepoate
lor.

Uitase că timp de trei zile plînsese 
de teamă că ne vom răzgindi. Uitase -ă 
o trimisese pe moașă de atîtea ori a 
mine ca nu cumva să renunț la copil. 
Uitase bucuria sofiei, bucuria mea că 
avem un copil pentru care eram in 
stare să lacom orice.

Am aliat că un alt concefăfean, 
L. N., Împreună cu sofia sa, au fost la 
maternitate cu un braț de lucruri pen
tru copil. Peste două zile s-au prezentat 
la maternitate pentru înfierea fetiței, 
nefiind de acord nici cu numele dat 
de noi, eu și soția mea, fetiței. Nu 
știm ce avantaje i-au oferit domnișoa
rei L. P. concetăfenii noștri, soții L 
De ordin material l De alt ordin 1 Nu 
știm, dar este limpede că i-au oferit 
mai mult de vreme ce au fost preferați 
ei.

Prea repede a uitat L. P. bucuria cu 
care ne primise, pe mine și sofia mea.

Dorțesc din toată inima ca acest copil 
să' se bucure de sănătate șl fericire.

Dragi tovarăși, am rugămintea ca in- 
fr-una din rubricile ziarului dv. să faceți 
cunoscut opiniei publice acest caz ; să 
prevenifi ivirea altor asemenea „mame", 
a altor asemenea oameni peniu 
care un nou născut este doar un obiect 
de dispută, un simplu obiect înregis
trat într-un dosar ; pentru ca alfi oameni, 
ce vor trăi cu speranje, ca mine și sofia 
mea, să nu simtă în sufletul lor ceea ce 
am simfit, ceea ce simțim noi acum.

Știu că nu există nici o lege care să 
condamne fapta mamei, fapta celor ce, 
gindindu-se la ei, m-au lipsit de această 
bucurie, dar știu, de asemenea, că 
opinia publică nu trece nepăsătoare pe 
lîngă astfel de intimplări.

Cu deosebit respect,
ION ATlHNĂȚEANU

răspuns
cumva să mă răzgindesc. 
că nu voi face așa ceva,

N. R. Unul dintre redactorii noștri, 
deplasindu-sc la Zimnicea, a verifi
cat autenticitatea celor de mai sus.

mari șl 
rezultate

cum 
din 
la tîrgurl și piețe, spre a 
fi folosite în scopul unei 
mai bune deserviri. Socotim 
însă că consiliile comunale 
trebuie să capete și alte 
drepturi în cadrul compe
tenței lărgite de care se 
vorbește. Bunăoară, canto
nierii sînt acum la dispo
ziția direcției de speciali- 

' s la județ și nu a

începe mari lucrări de

ADMINISTRAȚIA
LOCALA

SE

formări în cadrul amplelor 
lucrări de sistematizare și 
modernizare. în același 
timp, locuitorii satelor con
tinuă și ei să construiască 
foarte mult. Dintr-un cal
cul făcut rezultă că în fie
care comună se ridică a- 
nual 70—100 de case noi. 
Cetățenii întîmpină însă 
greutăți în procurarea ma
terialelor de construcție. 
S-a ivit, așadar, necesita
tea unor măsuri, pe care 
noi le-am concretizat în 
construirea, pe grupe de 
comune, a unor fabrici pro
prii de cărămidă. Primele 
4 asemenea fabrici au și 
intrat în construcție, ele 
avînd o capacitate de 1—2 
milioane cărămizi pe an, 
la arderea cărora se folo
sește combustibil inferior 
(praf de cărbune). Totodată, 
e pe cale de a se încheia 
acțiunea privind constru
irea de brutării în fie
care comună, după care 
se va începe masiv con
struirea de băi popu
lare. Pe baza unei ex
periențe întîlnite într-o se
rie de comune din suduh

rizare pentru generaliza
rea invățămîntului de 10 
ani, electrificarea satelor în 
întregul județ, moderniza
rea tuturor drumurilor, 
îmbunătățirea alimentării 
cu apă în unele zone de
ficitare. Cetățenii dintr-o 
serie de comune, ca Stoe- 
nești, Cilieni, Izbiceni etc. 
participă cu muncă volun
tară la modernizarea dru
murilor ce trec prin satele 
lor, ieftinind astfel mult lu
crările. Aceste acțiuni sînt 
tot atîtea exemple de valo
rificare a potențialului ma
terial șl uman existent în 
localități — în interesul ge
neral și al fiecăruia.

— Ce se întreprinde 
pentru lărgirea în con
tinuare a competenței și 
atribuțiilor consiliilor 
populare, orășenești și 
comunale ?

— Cîte ceva s-a făcut în 
această privință, dar nu în
deajuns. Amintesc că, în
cepînd din trimestrul IV, 
consiliile populare vor plă
ti ele salariile lucrători
lor din învățămînt și 
cultură ce activează în 
raza lor. La dispoziția 
acestor consilii lăsăm a-

comunei pe raza căreia îșl 
desfășoară practic activita
tea. La fel, pădurarii sil
vici sînt plătiți de comună, 
dar controlați de ocolul sil
vic. Anomalii există și la 
orașe. Birourile financiare 
orășenești, bunăoară, sînt 
subordonate administrației 
financiare județene și nu 
consiliilor orășenești, a- 
cestora rămînîndu-le doar 
„dreptul" de a le salariza 
lucrătorii. Unele aspecte a- 
le problemei au 
tate chiar recent 
teia". Le ridicăm 
convingerea că 
trebuie luate în 
soluționate.

— V-am ruga să vă re
feriți și la ajutorul unor 
organe centrale...

— Apreciez ca pozitiv 
faptul că torentul de hîrtii 
între noi și centru a scăzut 
simțitor în favoarea ajuto
rului concret la fața locu
lui. în rezolvarea multi
plelor probleme ce se ridi
că în cadrul acestei colabo
rări, mai sînt însă de adus 
îmbunătățiri atît cu carac
ter general, cît și particu
lar. De pildă. începînd de 
anul viitor, în județul Olt

fost tra
in „Scîn- 
și noi cu 
sugestiile 
seamă șl

vor
irigare (pe 250 000 hectare). 
Socotesc că DIFOT Argeș, 
care ne deservește și pe 
noi, și pe cei din județul 
Vîlcea, ar putea fi mutat la 
Slatina, unde volumul lu
crărilor de irigații e in
comparabil mai mare decît 
în județele Argeș și Vîlcea. 
Rezolvarea favorabilă in
tră în competenta Consiliu
lui Superior al Agriculturii. 
A rămas în suspensie și re
zolvarea problemei păduri
lor comunale. în sensul că 
nu există, la nivelul jude
țului, un organ specializat 
în refacerea și întreținerea 
acestui fond silvic. în a- 
ceastă privință ar avea un 
cuvînt de spus C.P.A.L. șl 
Ministerul Economiei Fo
restiere. Apoi, ca orice 
județ nou, mai ducem încă 
o oarecare lipsă de cadre. 
Nu avem acoperite, de pil
dă, posturile de arhltect- 
șef la județ și la nici unul 
din orașe. întrucît și la 
noi se construiește destul 
de mult, pentru a întocmi 
documentația necesară, am 
convenit cu D.S.A.P.C.-u- 
rile Pitești și Craiova să 
organizeze la Slatina o 
grupă specială de proiec
tare. Am avea însă nevoie 
de o grupă de proiectare 
și pentru construcțiile ru
rale, în general, insistăm 
pe această cale pe lingă 
C.P.A.L. să ne ajute — 
prin redistribuire — cu o 
serie de specialiști cu ve
chime și experiență în dife
rite domenii de activitate. 
De imens folos ne-ar fi — 
și cred că si altor județe 
— trimiterea periodică, 
de către organele centrale, 
a diferiți specialiști, care 
să dea cadrelor noastre un 
ajutor concret la fața lo
cului.

După cum se vede, spi
ritul novator în activitatea 
de stat, economică și social- 
culturală își stabilește o 
bază solidă. în sprijinul 
promovării lui tot maî 
insistente trebuie să-și 
dea mîna strîns toți cei 
direct răspunzători — din 
organele centrale, județe
ne, orășenești și comunale.

Lucrări
edilitare
întreprinderea de drumuri și 

poduri — București a executat 
în acest an numeroase lucrări 
edilitare, care au contribuit la 
schimbarea aspectului urba
nistic al unor cartiere și artere 
ale Capitalei. Notăm dintre a- 
cestea doar cîteva ; strada 
Lujerului, pe fostul bulevard 
al Macaralei, șoseaua Pan
duri, bulevardele Ion Șulea și 
1848, noile străzi și alei din 
cartierele Berceni, Drumul Ta
berei. Totalizînd, din datele 
statistice, lungimea arterelor 
modernizate, în cele 8 luni ale 
anului în curs, de către colec
tivele acestei întreprinderi, 
obținem o distanță egală cu 
cea de la București la Sinaia.

în același timp, au fost con
struite și date în folosință po
dul Vitan-Bîrsești și, parțial, 
podul Colentina. Sînt în plină 
desfășurare lucrările la pasa
jul subteran de pe b-dul 1848.

★

S-a terminat asfaltarea șo
selei Tulcea — Murighiol, cu 
o lungime de 32 km. Ea are 
atît importanță turistică, făcînd 
legătura municipiului Tulcea 
cu pitoreasca zonă din sud- 
estul deltei, cit și economică, 
racordind la rețeaua moder
nelor căi rutiere unul din ma
rile obiective miniere ce se 
construiește în această zonă : 
exploatarea de calcar siderur
gic de la Mahmudia, destinat 
aprovizionării marelui combi
nat siderurgic din Galați.

(Agerpres)
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Cum au debutat

O necesitate de prim 
ordin: participarea 
activă a tuturor mem
brilor comitetului de 
direcție la dezbaterea 
și soluționarea proble
melor puse în discuție

Concluzia dominantă care 
s-a desprins în cursul an
chetei noastre este că, în 
marea lor majoritate, noile 
organe de conducere colec
tivă au depășit repede faza 
de acomodare, ancorîndu-se 
puternic, de la început, în 
viata întreprinderilor, ocu- 
pîndu-se cu competență și 
răspundere de problemele 
pe care le ridică activitatea 
productivă. Rezultatele po
zitive obținute de comite
tele de direcție din unită
țile economice se datoresc 
în bună măsură faptului că 
activitatea lor se bazează 
pe larga participare și sti
mularea inițiativei crea
toare a colectivelor în a- 
profundarea posibilităților 
si rezervelor producției, în 
elaborarea deciziilor și mă
surilor de ridicare a efici
enței economice a între
prinderilor. Concludent în 
acest sens este exemplul 
Uzinei de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște, fabricii „Țe- 
sătura‘‘-Iași, Schelei de ex
tracție Moreni și al altor 
întreprinderi.

Pe agenda sa de lucru, 
comitetul de direcție de la 
fabrica „Țesătura“-Iași și-a 
înscris probleme de maxi
mă însemnătate, printre 
care și asigurarea condi
țiilor necesare îndeplinirii 
sarcinilor ce revin uzinei în 
domeniul creșterii produc
tivității muncii și al renta
bilității producției — la 
soluționarea cărora au fost 
atrași toți membrii care îl 
compun. Dezbaterile au 
căutat să adîncească aspec
tele examinate în referatul 
privind analiza posibilități
lor de creștere a zonelor 
de deservire a războaielor 
automate tip „Unirea“-Cluj, 
pe care membrii comitetu
lui îl studiaseră dinainte. în 
acest referat, prezentat de 
ing. Mauriciu Zaider, se a- 
răta că înzestrarea în ulti
mii ani a fabricii cu 740 de 
astfel de războaie moderne, 
ridicarea nivelului tehnic 
al preparației țesătoriei au 
creat premise pentru lăr
girea zonei de deservire de 
la 8—12 războaie pînă la 
16 războaie pe țesător. Au 
luat cuvîntul, în continuare, 
14 membri ai comitetului, 
care au clarificat ce trebuie 
făcut în această acțiune. 
Inginerii Ion Teodorescu, 
Aurel Zvonaru și Nicolae 
Cimpu, Florica Toma, se
cretara comitetului de par
tid, muncitoarea Adriana 
Arnăutu și alți vorbitori au 
subliniat necesitatea per
fecționării organizării locu
rilor de muncă, a calității 
firelor și a reglării corecte 
a mașinilor.

— Comitetul de direcție 
a ajuns la concluzia și a 
hotărît ca, începînd cu a 
doua jumătate a anului, să 
se treacă progresiv la extin
derea zonei de deservire la 
16 războaie — ne-a spus 
tov. ing. ION HUȚANU, di
rectorul fabricii. în vederea 
precizării detaliate a măsu
rilor celor mai corespunză
toare în acest scop, s-a dat 
ca sarcină unor membri ai 
comitetului de direcție Ș* 
altor specialiști să examine
ze în continuare ce trebuie 
făcut pentru stabilirea celor 
mai bune rețete de fabri
care a firelor, îmbunătă
țirea procesului de fabri
cație a urzelilor și bătă
turii, pentru repararea, în
treținerea și reglarea atentă 
a utilajelor.

In cursul anchetei ,noas- 
tre, la Uzina de utilaj pe

| Hecîzîîîe și hotărîrile

I —rod al gîndirii teh-
I nice și economice co

lective

Prin constituirea comite
telor de direcție, ca organe 
de conducere colectivă, s-a 
urmărit nu numai participa
rea celor mai competente 

trolier din Tîrgoviște a 
rezultat că la dezbaterea 
fiecărei probleme sînt an
trenați să ia cuvîntul și 
să-și spună părerea — în 
deplină cunoștință de 
cauză — aproape toți mem
brii comitetului de direc
ție, ceea ce permite să se 
cristalizeze mai bine mă
surile necesare. Prin par
ticiparea efectivă la discu
ții a tuturor membrilor co
mitetului de direcție se 
dezvoltă, totodată, acel cli
mat în care fiecare își 
asumă responsabilitatea 
pentru soluțiile adoptate, 
garanție sigură că va de
pune toate eforturile pen
tru înfăptuirea măsurilor 
la elaborarea cărora a 
contribuit nemijlocit. Am 
asistat aici, zilele trecute, 
la ședința comitetului de 
direcție în care s-au ana
lizat măsurile ce se impun 
pentru realizarea integrală 
a planului de livrări la ex
port po trimestrul III al 
anului. Referatul detaliat 
dezbătut în ședință, cuvîn
tul numeroșilor partici
pant! la discuții au permis 
să se formeze o imagine 
clară a neajunsurilor care 
au determinat un ritm 
lent de realizare a planu
lui de export pe primele 
două luni ale acestui tri
mestru, să se contureze 
cele mai judicioase măsuri 
în vedere recuperării res
tanțelor și îndeplinirii inte- 
frale a sarcinilor de export, 
n acest fel se poate 

spune că ședința comi
tetului de direcție amin
tită a antrenat pe majorita
tea membrilor la soluțio
narea problemei exportului, 
ceea ce a conferit adîncime 
și finalitate măsurilor pre
conizate, circumscrierea lor 
în ansamblul preocupărilor 
majore ale întregului co
lectiv al uzinei.

Participarea tuturor
membrilor comitetului de 
direcție la ședințele de 
lucru ale acestuia nu este 
o problemă de ordin strict 
procedural, ci ea acțio
nează ca o necesitate obi
ectivă. Mai întîi, în acest 
fel se asigură o fuziune 
a gîndirii tehnice, econo
mice și social-politice, dacă 
ținem seama că membrii 
comitetului de direcție sînt 
recrutați atît din rîndul 
specialiștilor cit și al orga
nizațiilor de partid, sindi
cale, precum și din rîndul 
muncitorilor. Totodată, se 
obține o viziune de ansam
blu asupra întregii activi
tăți a unei întreprinderi, 
întrucît din comitetul de 
direcție fac parte atît ca
drele aflate la cîrma con
ducerii unității respective, 
dar și oameni din clocotul 
muncii, care cunosc cel 
mai bine modul în care se 
desfășoară producția la un 
loc sau la altul, într-un 
sector sau altul al între
prinderii. Se asigură, deci, 
împletirea concepției gene
rale de a conduce activi
tatea complexă si multila
terală a unei fabrici sau 
uzine cu aspectele concrete 
de la fața locului. în fine, 
prin participarea efectivă 
a tuturor membrilor comi
tetului de direcție la dezba
terea problemelor puse în 
discuție se ajunge la situa
ția deosebit de favorabilă 
că hotărîrile luate exprimă 
opinia generală a colecti
vului si oferă garanția si
gură că ele vor fi îndepli
nite prin aportul tuturor 
muncitorilor, inginerilor, e- 
conomiștilor, tehnicienilor.

cadre, cu inițiativă și spirit 
de răspundere dezvoltat, la 
conducerea întreprinderilor, 
dar și crearea acelui cadru 
activ indispensabil rezolvă

rii multiplelor și complexe
lor probleme ale producției, 
formarea unui climat propi
ce valorificării înțelepciunii 
colectivului, contrar subiec
tivismului și arbitrariului în 
luarea deciziilor. Pe bună 
dreptate se sublinia la Con
ferința Națională a partidu
lui că, oricît de capabil și 
priceput ar fi un conducă
tor, el va putea să rezolve 
în mod just problemele din 
sfera sa de activitate numai 
în măsura în care se bazea
ză pe experiența colectivu
lui cu care lucrează. în lu
mina acestui adevăr izvorît 
și verificat de practică, este 
de neînțeles poziția unor 
cadre de conducere de la 
IPROFIL Satu Mare și I.I.L. 
Alba Iulia, care nu țin sea
ma de opiniile colectivului 
și își arogă dreptul de a ho
tărî singure în probleme de 
maximă importanță pentru 
activitatea întreprinderilor 
respective. Președintele co
mitetului de direcție de la 
IPROFIL Satu Mare. ing. 
Dumitru Șonc, de exemplu, 
decide de unul singur asu
pra oportunității unor mă
suri tehnice importante, a- 
supra numirii sau sanc
ționării unor cadre cu 
munci de răspundere. 
Efectele unui asemenea 
stil de muncă, cu evidente 
rămășițe ale unor practici 
vechi, s-au concretizat în 
cele din urmă chiar în ne- 
realizarea măsurilor sta
bilite în diferite ședințe ale 
comitetului de direcție.

— Directorul I.I.L. Alba 
Iulia, loan Grozavu, înțele
ge cu totul deformat sarci
nile care-i revin ca preșe
dinte al comitetului de di
recție — ne-a spus ing. BI- 
LEK IOS1F, activist în co
misia economică a Comite
tului județean Alba al 
P.C.R. El nu admite dreptul 
de replică al celorlalți, nu-i 
place să fie contrazis. Tine 
ca întotdeauna el să aibă 
ultimul cuvînt. Firește, în 
aceste condiții, atmosfera de 
lucru din comitetul de di
recție nu este favorabilă sti
mulării spiritului critic și 
autocritic, de aprofundare a 
cauzelor reale ale unor 
neajunsuri, absolut necesar 
descoperirii și înlăturării 
deficiențelor în activitatea 
economică.

O asemenea poziție nu 
este de natură să încu
rajeze schimbul deschis de 
opinii, ce trebuie să ca
racterizeze întreaga activi
tate a comitetelor de di
recție. De ce schimbul de 
opinii trebuie să devină o 
necesitate, să acționeze ca 
o cerință naturală, fireas
că, normală? Desigur, ori
cît ar fi de bun un refe
rat, el nu poate să epui
zeze întreaga analiză a pro
blemei abordate, nu poate 
să conțină întotdeauna cele 
mai eficiente măsuri. în a- 
ceste condiții, încurajarea 
schimbului de opinii nu tre
buie considerată că ar duce 
la scăderea prestigiului re
ferentului, al directorului, 
al altor cadre cu munci de 
răspundere din întreprin
deri. Dimpotrivă, așa cum 
practica arată, tocmai ana
lizele și studiile care de
clanșează o intensă vehi
culare de idei, competente 
și bine documentate, care 
atrag la discuții pe toți 
membrii comitetului de di
recție, fac să sporească 
prestigiul, gradul de com
petență al cadrelor de con
ducere. Interesul primor
dial al conducerilor de în
treprinderi, al specialiștilor 
este acela de a nu obține 
în ședințele comitetelor de 
direcție o aprobare auto
mată a unei anumite con
cepții sau soluții, ci înfă
țișarea liberă, sinceră a 
punctelor de vedere, chiar 
contradictorii, care anali
zează și din alte unghiuri 
de vedere problemele dis
cutate, care oferă o mul
titudine de variante din 
care să se aleagă cea ju
dicioasă, optimă. Deci, din 
schimbul de opinii trebuie 
să se desprindă utilitatea 
deplină a dezbaterilor pro
funde, menite să determi
ne și să stimuleze inițiati
va colectivă, participarea e- 
fectlvă a tuturor membri
lor comitetului de direcție, 
să sporească responsabili
tatea lor în bunul mers al 
activității întreprinderii.

Investigațiile întreprinse 
la Schela de extracție Gura 
Ocniței, județul Dîmbovița, 
au depistat o situație ase
mănătoare. Aici, dacă spe
cialiștii, cadrele de condu
cere sînt consultate asupra 
deciziilor care se iau în 
cadrul ședințelor comitete
lor de direcție, nu în a- 
ceeași măsură sînt solici
tați să-și afirme opinia des
chis, fără nici o reținere, 
și reprezentanții celorlalți 
salariațl din întreprindere, 
oameni cu o înaltă califi
care profesională, cu expe
riență îndelungată. S-a a- 
juns la această bizară sta
re de lucruri și datorită 
faptului că în materialele 
prezentate în ședințele de 
comitet nu se face o ana
liză serioasă a problemelor 
dezbătute, ci se înșiră pe 

o pagină-două o serie de 
cifre și unele rezultate mai 
mult sau mai puțin semni
ficative. Chiar și în aceas
tă formă, materialele nu 
sînt date spre studiu mem
brilor comitetului de direc
ție decît în ultimul mo
ment. Mulți dintre mem
brii comitetului de direcție 
devin astfel simpli obser
vatori, al căror vot pen
tru o hotărîre sau alta este 
pur formal și nu reprezin
tă o contribuție efectivă la 
soluționarea problemelor ce 
se pun în discuție.

Această practică nu-si 
are nici o justificare. Desi
gur, specialiștii au un cu
vînt greu de spus în ședin
țele de lucru ale comitetu
lui de direcție. Același cu
vînt însă trebuie să-l aibă 
reprezentanții salariaților, 

-acei membri care nu au o 
muncă de conducere. în a- 
cest scop, climatul de lucru 
nu trebuie să inhibeze, să 
intimideze pe unii dintre 
participant!, iar discuțiile 
în sine nu trebuie să-și aro
ge un aer „savant", să se 
desfășoare într-un dialog 
absolutist, care să înlăture 
orice părere contrarie.

Angrenarea efectivă, în 
plenul ședințelor comitetu
lui de direcție a tuturor 
membrilor numiți și aleși, 
precum șl în dirijarea com

i. I ......... ..................

Orientarea tematicii de 
lucru spre problemele 
majore ale întreprin

derilor...

Ancheta a pus în lumină 
că majoritatea comitetelor 
de direcție și-au orientat în 
principal activitatea asupra 
problemelor stringente ale 
activității economice, ela- 
borînd decizii judicioase, 
menite să asigure îmbună
tățirea activității în sec
toarele de producție. în ur
ma unor inventarieri amă
nunțite a aspectelor ce se 
ridică în fața unităților in
dustriale, comitetele de di
recție au reținut pentru stu
diu și soluționare acele pro
bleme de interes major, 
care să facă joncțiunea în
tre perspectivă și sarcinile 
curente ale realizării ritmi
ce a planului și depășirii 
sarcinilor de producție pe 
anul în curs, ale situației 
financiare, punerii în func
țiune la timp a noilor o- 
biective și capacități in
dustriale. în acest sens, 
privind retrospectiv activi
tatea desfășurată de comi
tetul de direcție al uzinei 
„Electroprecizia“-Săcele._ se 
poate afirma că el a pășit 
chiar de la început „cu 
dreptul". La numai cîteva 
zile de la constituire. în 
prima sa ședință de lucru, 
atenția membrilor comite
tului a fost orientată cu 
precădere spre trei proble
me de bază pentru uzină : 
1. Realizarea planului de in
vestiții. 2. Crearea condi
țiilor favorabile necesare 
asimilării în fabricație a u- 
nor noi produse. 3. Asigura
rea realizării sarcinii de 
creștere a productivității 
muncii pe semestrul II al 
acestui an. Ce anume a de
terminat comitetul de direc
ție să supună dezbaterii, în 
cadrul ședințelor lunare, 
tocmai aceste probleme ?

_  Uzina noastră se află 
într-un amplu proces de 
reprofilare și dezvoltare — 
ne-a spus ing. GHEOR- 
GHE BUCERZAN, directo
rul întreprinderii. în urmă
torii ani, va trebui să asi
gurăm în întregime necesi
tățile interne de aparataj 
electric pentru autoturisme, 
pentru noile tipuri de trac
toare de 40 CP și pentru 
autocamioane. în acest 
scop au început să se ame
najeze noi capacități de 
producție. Or, în primele 
luni ale anului, lucrările de 
investiții s-au desfășurat în
tr-un ritm nesatisfăcător. 
La 1 iulie, abia 16 la sută 
din utilaje erau contractate, 
iar la construcții-montaje se 
realizase doar 33 la stită 
din planul anual. Iată de ce 
tocmai problema investiții
lor a fost analizată prima 
în cadrul ședințelor lunare, 
în dezbateri s-a propus lua
rea unor măsuri concrete 
care să asigure impulsiona
rea lucrărilor de construcții 
și montaj, recuperarea ră- 
mînerilor în urmă. Comite
tul de direcție a hotărît 
ca uzina să vină în ajuto
rul constructorului cu uti
laje și forță de muncă, 
să-1 sprijine în procurarea 
unor materiale. 

petentă a activității econo
mice nu se poate asigura 
decît prin instaurarea de la 
început a unui climat pro
pice dezbaterii efective a 
problemelor, în spirit de
mocratic, garantîndu-se în 
practică dreptul fiecăruia 
dintre membrii săi de a-și 
susține punctul de vedere, 
chiar dacă este în divergen
ță cu al altora. Ședințele de 
lucru ale acestor organe co
lective de conducere nu tre
buie în nici un caz să se re
zume la a... vota justețea 
unor măsuri preconizate. 
Optimizarea deciziilor care 
se iau va putea fi realizată 
numai ca urmare a unei a- 
semenea dezbateri creatoa
re, prin luarea în conside
rație a părerilor documen
tate ale specialiștilor și, 
concomitent, a experienței 
bogate și punctelor de ve
dere înaintate, ale celorlalți 
factori component! ai comi
tetelor de direcție. în nici 
un caz dezbaterile în comi
tetele de direcție nu trebuie 
să degenereze în impune
rea unor opinii „apriorice" 
și care nu se întemeiază pe 
cunoașterea situației con
crete — întrucît aceasta ar 
împiedica eforturile crea
toare ale membrilor comi
tetelor de direcție în for
mularea unor decizii op
time.

— Aceste măsuri au In
fluențat realizarea planu
lui de investiții ?

— Firește. în ultimele 
luni a fost recuperată în 
bună măsură rămînerea în 
urmă la lucrările de _ con- 
strucții-montaj. O serie de 
obiective și poziții de lucru 
întîrziate, — cum au fost 
hala sculăriei, hala centralei 
termice, drumurile uzinale
— au fost predate sau adu
se la nivelul prevăzut în 
grafic. Utilajele au fost și 
ele contractate în întregime.

într-o serie de alte între
prinderi — „1 Septembrie"
— Satu Marc, uzinele tex
tile „Bucegi" — Pucioasa, 
Schela Moreni — am con
semnat numeroase aspecte 
asemănătoare, toate rele- 
vînd cu pregnantă fap
tul că în bună măsu
ră activitatea comitete
lor de direcție s-a a- 
xat de la început pe pro
blematica majoră a activi
tății productive. La între
prinderea sătmăreană, bu
năoară, unitate puternic 
angajată în procesul de 
modernizare, pe agenda 
de lucru a comitetului de 
direcție găsim înscrise teme 
ca : îmbunătățirea aprovi
zionări! tehnico-materialc, 
impulsionarea activității 
de asimilare a noilor pro
duse, accelerarea ritmului 
lucrărilor de investiții, a- 
dică chestiuni care asigură 
o împletire a unor laturi 
principale ale activității cu
rente cu cele ale produc
ției din anul viitor.

Nu au scăpat atenției 
comitetelor de direcție 
nici discutarea șl soluțio
narea unor probleme refe
ritoare la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și 
viață ale muncitorilor. 
Ne-am notat în acest sens 
preocuparea deosebită a co
mitetelor de direcție de la 
„Țesătura" — Iași, „Texar"
— Satu Mare și Uzina de 
utilaj petrolier Tîrgoviște 
pentru îmbunătățirea pro
tecției muncii în secțiile 
de producție, a condițiilor 
de locuit ale muncitorilor, 
asigurarea la timp a trans
portului salariaților la și 
de la locul de muncă.

Exemplele de mai sus, 
care pot fi desigur conti
nuate și cu altele din nu
meroase întreprinderi, a- 
testă faptul că — prin pro
blematica abordată — comi
tetele de direcție au con
siderat noua formă de 
conducere, calitativ supe
rioară, ca un mijloc de 
mare însemnătate pentru 
perfecționarea întregului 
mecanism de conducere a 
unităților economice, ca o 
formă avansată de conec
tare și fructificare a expe
rienței și capacității de 
muncă a specialiștilor, a 
cadrelor valoroase din în
treprinderi la realizarea 
sarcinilor majore ce lo 
ridică activitatea de con
ducere, organizarea și gos
podărirea eficientă a uni
tăților industriale.

...și nu o fărimițare 
a acestora

în alte întreprinderi, la 
care ne-am oprit în cursul 
anchetei, am constatat că 
nu s-a înțeles în suficientă 
măsură care este menirea 
comitetelor de direcție și ce 
atribuții au ele din unghiul 
de vedere al tematicii abor
date pentru studiu și fina
lizare. Problemele impor
tante a căror rezolvare era 
reclamată cu cea mai mare 
stringență de către produc
ție au fost neglijate, ana- 
lizîndu-se în schimb, în șe
dințele care au avut loc, 
aspecte nesemnificative, lip
site de însemnătatea cu
venită. La Complexul pen
tru industrializarea lemnu
lui Pipera, pînă la sfîr- 
șitul lunii august activita
tea comitetului de direcție 
s-a rezumat la discutarea a 
trei chestiuni legate de... 
numirea și schimbarea unor 
șefi de servicii și reparti
zarea fondului de locuințe. 
Chiar dacă aceste aspecte 
trebuiau rezolvate în plenul 
comitetului de direcție, a- 
ceasta nu justifică cu nimic 
ignorarea de către noul or
gan de conducere, timp de 
aproape patru luni de zile 
de la constituire, a princi
palelor probleme pe care le 
ridică cu deosebită acuitate 
producția : îmbunătățirea 
calității fabricației, lichida
rea stocurilor supranorma- 
tive, încadrarea în nor
mele de consum, asigura
rea unei ritmicități cores
punzătoare ș.a.

Un alt aspect am întîlnit 
la Fabrica de hîrtic Pe- 
trești. Aici, comitetul de 
direcție nu și-a întocmit 
nici un plan de muncă, por
nind de la ideea că „pro
blemele fabricii constituie 
în permanență preocuparea 
comitetului". Problemele 
care urmează să se supună 
spre dezbatere în ședințele 
lunare ale comitetului de 
direcție se stabilesc de la o 
ședință la alta. Fără o 
perspectivă de ansamblu, 
lucrînd numai din aproape 
în aproape, comitetul de 
direcție nu are posibilita
tea să prevadă apariția 
unor fenomene negative 
care se manifestă deschis 
abia atunci cînd „se matu
rizează". Așa se explică 
de ce, neorientînd activi
tatea printr-un program ju
dicios și din vreme elabo
rat. s-a ajuns aici la situa
ția că, deși planul produc
ției fizice a fost îndeplinit 
la majoritatea sortimente
lor, nu s-a realizat prețul 
de cost pe șapte luni. Lu
crînd de la o ședință la 
alta, comitetul de direcție 
nici nu putea să prevadă

Proba eficienței noilor 
organisme de condu
cere este finalitatea 

muncii

Ca organe de conducere 
colectivă — așa cum se 
precizează în Hotărîrea Co
mitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și a Consiliului de 
Miniștri — comitetele de di
recție se bucură de atribu
ții sporite în adoptarea deci
ziilor și măsurilor în dome
nii esențiale ale activității 
economice, cum sînt elabo
rarea proiectului planului 
anual, stabilirea de măsuri 
pentru realizarea planului, 
pentru perfecționarea con
tinuă a organizării produc
ției și a muncii, urmărind 
mobilizarea rezervelor in
terne și valorificarea supe
rioară a potențialului teh
nic și material al întreprin
derii, în vederea creșterii 
în ritm susținut a produc
ției și sporirii eficienței în
tregii activități economice. 
Competențe și răspunderi 
sporite au comitetele de di
recție și în domeniul înde
plinirii obligațiilor între
prinderii față de bugetul 
statului, față de organul 
ierarhic superior.

în acest sens, acum, după 
aproape cinci luni de la 
crearea lor, este timpul ca 
activitatea comitetelor de 
direcție să înregistreze re
zultate concrete, să se fi
nalizeze în practică măsu
rile stabilite, să se analizeze 
eficiența primelor hotărîri 
luate în lumina drepturilor, 
competențelor și atribuțiilor 
de care acestea dispun.

Revenim la Uzina „Elec- 
troprecizia“-Săcele, al cărei 
comitet de direcție a mar
cat de la început un bun 

și deci să preîntîmpine acest 
fenomen.

Comitetul de direcție nu 
este un organ de interven
ție pompieristică, nu tre
buie să se întîlnească ori 
de cite ori apar eventuale 
mici dereglări, un impas sau 
altul în activitatea între
prinderii. Pentru preveni
rea și eliminarea unor ase
menea fenomene, există di
rector, inginer-șef, șefi de 
sectoare și servicii. Comite
tele de direcție sînt organe 
de conducere colectivă care 
analizează, elaborează și a- 
plică hotărîri nu pe baza 
unor improvizații, pe baza 
unor stări de moment, ci 
numai în urma analizelor 
în profunzime asupra mari
lor probleme ale activității 
economice, în funcție de 
programul general de dez
voltare a întreprinderii pe 
o perioadă de timp. în a- 
cest caz, apare cu toată 
claritatea necesitatea întoc
mirii din vreme a planuri
lor de muncă, care să cu
prindă scopurile majore ale 
activității productive, să 
eșaloneze eu rigurozitate 
direcțiile în care trebuie să 
acționeze întregul colectiv 
de muncitori, ingineri și 
tehnicieni.

Condițiile în care își des
fășoară activitatea, cerințele 
pe care sînt chemate să le 
rezolve comitetele de direc
ție diferă de la o între
prindere la alta. Este clar 
însă că din activitatea nici 
unui comitet de direcție nu 
trebuie să lipsească viziu
nea clară, precisă, a situa
ției de ansamblu și a pers
pectivei de viitor, viziune 
care să fie confruntată per
manent cu cerințele reale 
ale producției. Această 
confruntare, continuitatea 
muncii comitetului de 
direcție dau posibilitate 
fiecărui membru să ur
mărească cum sînt în
făptuite hotărîrile adop
tate. In condițiile actuale, 
ale creșterii și diversificării 
producției materiale, nu se 
poate concepe activitate de 
conducere fără această vi
ziune de perspectivă, cu 
atît mai mult cu cît dez
voltarea întregii economii 
naționale în țara noastră 
se desfășoară în mod știin
țific, planificat. Acționînd 
pe baza unui plan concret, 
temeinic fundamentat, co
mitetele de direcție pot a- 
vea garanția că se situ
ează întotdeauna în cen
trul problemelor mari, ac
tuale ale întreprinderii, în 
conformitate cu interesele 
economiei naționale.

demaraj. într-una din șe
dințele de lucru ale comite
tului de direcție s-a dezbă
tut problema creșterii pro
ductivității muncii pe se
mestrul II. Cauze obiective 
și subiective puneau sub 
semnul întrebării realiza
rea planului de creștere a 
productivității muncii pe a- 
ceastă perioadă. Dovedind 
superficialitate în analiza 
situației, unele cadre din 
întreprindere s-au postat pe 
poziția imposibilității de a 
se realiza sarcina de creș
tere stabilită, solicitînd co
mitetului de direcție să in
tervină pe lîngă forul tute
lar pentru restructurarea 
planului. Schimbul deschis 
de păreri, consultarea unui 
mare număr de cadre de 
specialiști, analiza temeinică 
și multilaterală a posibilită
ților uzinei — în cadrul u- 
nei ședințe a comitetului 
de direcție — au scos ia 
iveală că uzina se poate în
cadra în sarcina de creștere 
a productivității muncii sta
bilită prin plan. Măsurile 
aplicate după această șe
dință au făcut ca sarcina 
de creștere a productivi
tății muncii pe lunile iulie 
și august să fie nu numai 
realizată, dar și depășită 
cu 2 la sută.

Tocmai această finalizare 
în practică, necesitate asu
pra căreia am insistat în 
cursul anchetei noastre, s-a 
dovedit a fi unul din exa
menele greu de trecut de 
către comitetele de direcție 
de la uzina „Unio" Satu- 
Mare și fabrica „Ardelea

na* din Alba Iulia. La ul
tima unitate, de pildă, în- 
tr-o ședință care a avut loc 
în luna iulie, s-a dezbătut 
problema consumurilor 
specifice la secția croit, sar
cină importantă, avînd în 
vedere faptul că, în luna 
iunie, din cei 34 croitori 
care lucrează In această 
secție, 25 au înregistrat 
pierderi de materie primă, 
în deplin acord, membrii 
comitetului de direcție au 
hotărît să se formeze o 
comisie alcătuită din spe
cialiști din cadrul fabricii, 
care să analizeze cauzele 
care au generat situația a- 
mintită și să formuleze apoi 
propuneri corespunzătoare. 
Această comisie urma ca în 
ședința din luna august să 
prezinte comitetului de di
recție constatările sale, 
pentru a se putea lua ho
tărîrile necesare. Acest lu
cru nu s-a mai întîmplat. 
Comitetul de direcție a 
„uitat" de propriile sale ho
tărîri. La secția croit, în 
schimb, continuă să existe 
aceleași deficiențe.

Lipsa de finalizare a mă
surilor stabilite în ședințele 
comitetelor de direcție din 
anumite întreprinderi dez
văluie existența unor ten
dințe de tratare formală a 
problemelor puse în discu
ție, a unei răspunderi per
sonale insuficient de contu
rată și precizată. Discutînd 
cu mai multe cadre de con

Asistența organelor 
tutelare

încă de la ședințele de 
constituire a comitetelor 
de direcție au fost reliefate 
numeroase probleme, pen
tru rezolvarea cărora era 
absolut necesar ajutorul di
recțiilor generale și minis
terelor. Am întrebat ca
drele de conducere de la 
Schela Gura Ocniței, Uzina 
de utilaj petrolier din Tîr
goviște, Uzina „Unio“-Satu 
Mare, fabrica de anvelope 
„Victoria“-Florești și din 
alte întreprinderi: după 
constituirea comitetelor de 
direcție, la ședințele urmă
toare ale acestora a parti
cipat vreun reprezentant al 
ministerelor tutelare ?

în toate cazurile răspun
sul primit a fost : NU ! 
S-ar putea crede că nu a 
fost nevoie de această par
ticipare. într-o măsură, lu
crurile stau desigur în a- 
cest fel. Dar în multe si
tuații, comitetele de direc
ție au luat în dezbatere 
tocmai acele aspecte și la
turi ale activității econo
mice a întreprinderilor care 
reclamau o intervenție ime
diată a conducerilor teh- 
nico-administrative respec
tive, dar șl a direcțiilor 
generale coordonatoare și 
ministerelor. Poziția de 
„privire de la distanță", a 
muncii comitetelor de di
recție a problemelor ridi
cate în ședințele acestora 
de către unele departa
mente, — cum sînt Minis
terul Industriei Construc
țiilor de Mașini, Ministerul 
Industriei Ușoare, Ministe
rul Economiei Forestiere 
— a dus la tergiversarea 
rezolvării problemelor di
ficile, la scăderea însăși a 
eficienței scontate a acti
vității comitetelor de di
recție, Ascultînd, la recen
ta ședință a comitetului de 
direcție de la Uzina de 
utilaj petrolier din Tîrgo
viște, consacrată realizării 
sarcinilor de export pe tri
mestrul III al anului, ce 

* *

De bună seamă, activitatea comitetelor de direc
ție îmbracă multe alte aspecte și este prematur să 
se tragă de pe acum concluzii definitive. Cert este 
că constituirea lor a marcat o etapă nouă, cali
tativ superioară, în procesul amplu de perfecțio
nare a conducerii și organizării producției care 
are loc în economia noastră pe baza hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului. Comitetele de 
direcție — organe colective de conducere a între
prinderilor, investite cu competențe și răspunderi 
sporite — se dovedesc capabile să soluționeze ln- 
tr-un mod mai operativ și eficace, în deplină cu
noștință de cauză, problemele esențiale ale activi
tății economice, să ia decizii temeinic fundamen
tate în cele mai variate domenii.

Ancheta noastră a reliefat, în același timp, că 
în anumite întreprinderi, fie dintr-o insuficientă 
înțelegere a atribuțiilor și răspunderilor, fie din 
lipsa unei îndrumări competente din partea mi
nisterelor si a organelor locale de partid, comi
tetele de direcție nu au reușit încă să instaureze 
un Climat de lucru favorabil afirmării depline a 
gîndirii tehnice și economice colective, a inițiativei 
întregului colectiv în rezolvarea celor mai strin
gente probleme ale producției. Cu toate că se im
pune o problematică majoră a activității produc
tive — modul în care se îndeplinesc sarcinile da 
plan, ritmicitatea fabricației, calitatea produselor, 
asimilarea de produse noi, perfecționarea organi
zării producției și a muncii, creșterea eficientei 
economice — în unele întreprinderi se face simțită 
tr ndința spre tratarea unor aspecte minore, lătu
ralnice. S-a desnrins. de asemenea, că finalizarea 
unor hotărîri și măsuri judicioase adoptate în 
planul unor comitete de direcție trenează și dato
rită aiutorului ineficace al ministerelor.

Ministerele, organizațiile de partid din între
prinderi, organele de partid județene, municipale 
și orășenești au îndatorirea să vegheze cu grijă 
si solicitudine la bunul mers al activității comi
tetelor de direcție, să le sprijine în fapt în acti
vitatea lor multilaterală. Conferința Națională a 
partidului a conceput existența comitetelor de di
recție ca modalități concrete și perfecționate de 
anlicare neabătută în practică a principiului mun
ci și conducerii colective în viața economică a 
țării, ca o expresie a întăririi democratismului so
cialist. în lumina acestei concepții înnoitoare, care 
corespunde stadiului actual de dezvoltare a eco
nomiei naționale, scopurilor majore ce trebuie rea
lizate. nimic nu trebuie precupețit pentru ca ac
tivitatea comitetelor de direcție să marcheze per
manent progrese vizibile, să contribuie efectiv Ia- 
perfectionarea metodelor de conducere și planifi
care. potrivit hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului.

Anchetd realizata de:
Nicolae PANTIUE. Viorel SALAGEAN, 
Manole COPCA CI, Ștefan DINICA, 
Nicolae MOCANU

ducere din întreprinderi, cu 
activiști de partid si repre
zentanți ai organelor ban
care, am desprins concluzia 
că multe din deficientele ce 
se constată în activitatea u- 
nor comitete de direcție 
s-ar fi putut evita dacă a- 
cestea ar fi trecut cu toată 
hotărîrea la elaborarea re
gulamentului propriu de 
funcționare. Pare surprin
zător, dar și acum, după 
aproape cinci luni de Ia 
crearea lor, unele comitete 
de direcție (Ia Uzina „Unio" 
și IPROFIL din Satu Mare. 
C.I.L.-Pipera), fie din lipsă 
de preocupare, fie din cau
za unei insuficiente îndru
mări din partea forurilor 
tutelare, nu au aprobat încă 
regulamentul de funcționa
re, acest instrument deose
bit de util în desfășurarea 
organizată și eficientă a 
muncii.

Rațiunea muncii comitete
lor de direcție este efici
enta deciziilor luate, atît 
pentru înlăturarea unor 
neajunsuri, cît și pentru a- 
tingerea unul obiectiv ma
jor al activității întreprin
derilor. Nu e vorba de dez
bateri sterile, în sine, de 
amînarea la nesfîrșit a In
tervenției energice a comi
tetelor de direcție. Proba 
eficientei acestor orga
nisme noi de conducere 
este finalitatea muncii, ob
ținerea efectelor pozitive de 
durată în viața economică.

dificultăți mal întîmpină 
colectivul de aici din cau
za unor întreprinderi 
constructoare de mașini, 
furnizoare de prese și su- 
bansamble ne-am dat sea
ma că aceste neajunsuri 
puteau fi mai repede eli
minate dacă la ședința 
respectivă lua parte direc
torul general . sau adjunc
tul de ministru care co
ordonează activitatea uzi
nei. Dar nici unul din a- 
cești factori nu a partici
pat la ședința amintită șl 
nici la altele care au avut 
Ioc înainte.

Participarea reprezentan
ților ministerelor de resort 
la ședințele comitetelor de 
direcție nu este o ches
tiune facultativă, el o în
datorire rezultată din în
săși Hotărîrea partidului șl 
guvernului în acest dome
niu. Ca urmare, nimic nu 
justifică neîndeplinlrea a- 
cestei sarcini de către u- 
nele foruri de resort. Luînd 
parte activă la lucră
rile comitetelor de direc
ție, delegații ministerelor 
au posibilitatea să cunoas
că mal bine specificul în
treprinderii, problemele ce 
frămîntă colectivul ei, să 
răspundă pe loc unor sem
ne de întrebare, să acțio
neze în deplină cunoștință 
de cauză în sprijinul îm
bunătățirii activității între
prinderii respective. Tot
odată, necesitatea partici
pării reprezentanților fo
rurilor de resort la ședin
țele comitetelor de direc
ție este determinată de 
cerința majoră ca în a- 
ceastă etapă de început a 
activității noilor organisme 
de conducere ale întreprin
derilor ele să primească o 
asistență tehnică calificată 
— ministerele ajutîndu-Ie 
efectiv să pășească opera
tiv pe un făgaș bun, să 
răspundă sarcinilor ce stau 
acum în fața unităților 
economice.
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în

în 
si

răspund e- 
ale mo- 
calitative

publicului.
este de făcut în prezent? 
soluție realistă se întrevede, 
să

i reali

fața părerilor exprimate, 
putem clarifica într-un sin- 

articol problemele referitoa-

înnobileze activitatea 
lor ? înclin să mă ală- 
ne spunea prof. univ. 
Nicolau, prorectorul uni- 
populare din București —

cinema

UNCITOREȘ
în așteptarea unei

Recente constatări în cîteva județe, 
analiza informărilor privind des
fășurarea activității universităților 
muncitorești trimise de către bi
rourile executive ale consiliilor 
județene ale sindicatelor Ia comisia 
pentru problemele muncii cultural- 
educative a U.G.S.R., atestă o di
minuare a rolului pe care acestea 
l-au deținut în ansamblul sistemului 
de educare a oamenilor muncii. 
Demonstrează abandonarea preroga
tivelor pe care universitățile mun
citorești și le asumaseră inițial. In
dică o reducere a numărului uni
versităților muncitorești și o scădere 
masivă a publicului (următoarele 
date sînt elocvente : în anul 1967— 
1968 s-au deschis, în întreaga țară, 
72 de universități muncitorești la 
care s-au înscris peste 15 000 de 
cursanți. Unele universități s-au în
chis înainte de a se... deschide, altele 
pe parcurs. Majoritatea covîrșitoare 
au înregistrat o frecventă sub 50 la 
sută, astfel încît un calcul estima
tiv și îngăduitor conduce către o 
cifră de 7 000 de absolvenți). în 
sfîrșit, cu cîteva excepții, birourile 
executive ale consiliilor județene — 
exprlmînd așadar o opinie colectivă
— solicită desființarea universități
lor muncitorești.

De ce ? Care sînt cauzele ?
Cităm părerea biroului executiv al 

consiliului județean al sindicatelor
— Cluj, care, după ce ne expune 
laudativ organizarea și desfășurarea 
universității de la Fabrica „Clu- 
jana", consideră că „universitatea 
muncitorească este o formă prea 
pretențioasă ca denumire, programa 
analitică și expunerile fiind oarecum 
în dezacord cu această titulatură". 
Pandantul motivației clujene ni se 
relevă la Iași : „Practica din ultimii 
ani, concluziile pe care le-am reținut 
în urma consultării unui însemnat 
număr de cadre didactice și specia
liști din diferite domenii, opiniile 
activului cultural al sindicatelor ne 
îndrituiesc să afirmăm că universi
tățile muncitorești, așa cum au fost 
organizate, nu mal corespund cerin
țelor actuale ale oamenilor". La 
Galați, biroul executiv al consiliului 
municipal al sindicatelor remarcă 
„similitudinea organizatorică si a 
conținutului activității universități
lor muncitorești si lectoratelor, care 
generează paralelisme inutile, dis
persarea de forțe intelectuale și un 
nivel scăzut al expunerilor".

Explicațiile se succed de la un 
oraș la altul, uneori contradictorii, 
cel mai adesea analoge, conver- 
gînd către „renunțarea la universi
tățile muncitorești" (Craiova) sau la 
„crearea lor pe grupe de întreprin
deri" (Sibiu). Această propunere este 
însă amendată de experiențele între
prinse la Reșița, Huși si Reghin, 
unde universitățile muncitorești au 
„racolat" cursanți din mai multe 
întreprinderi, fără nici o izbîndă 
edificatoare. Din programa lor s-au 
expus doar cîteva teme, ca niște con
ferințe disparate, la care, pînă la 
urmă, n-au mai venit auditori. La 
Pitești ni s-a sugerat o altă soluție : 
actualele universități populare să fie 
învestite cu sarcini privind organiza
rea, în colaborare cu sindicatele, a 
unor cursuri proprii ne lîngă marile 
întreprinderi și instituții. Este de 
altfel o experiență pe care am întîl- 
nit-0 si în orașul Tg. Jiu și sub 
o altă formulă în Capitală.

Evident, toate 
preocupări care 
scrie activitatea 
a cunoștințelor 
dîcare a nivelului 
tural al oamenilor pe coordonatele 
eficienței, utilului. Punctele de 
vedere consemnate explică erorile 
activității universităților muncito
rești cu precădere prin existența 
unor reale vicii de concepție organi
zatorică. dintre acestea cel mai fla
grant fiind faptul că, în practică, 
universitățile muncitorești dublează 
anemic, și uneori incompetent, mo
delul universităților populare. E 
vorba de fapt nu numai de o du
blare, ci de o identitate a cursurilor, 
a programelor, reluate stereotip în 
toate localitățile, de la un an la altul, 
mereu aceleași copii palide după 
programa tipărită a universității 
populare din București.

Deosebirea, care mai rămîne, între 
universitățile muncitorești și cele 
populare este aceea a subordonării; 
în timp ce universitățile muncitorești 
aparțin comitetelor sindicatelor din 
întreprinderi sau instituții, cele 
populare își desfășoară activitatea 
sub îndrumarea și cu sprijinul ne
mijlocit al comitetului pentru cul
tură și artă, avînd o sferă de in
fluență în rîndul tuturor locuitorilor 
din oraș, dispunînd de lectori avizați, 
cei mai pregătiți de altfel, profitînd 
de avantaje materiale, solicitînd 
conferențiari de prestigiu din Bucu
rești și din alte centre culturale. Si 
aceasta reprezintă o deosebire esen
țială, vlzînd conținutul activității. 
Universitățile muncitorești rămîn a- 
desea niște surori vitrege ale comi
siilor de răspîndire a cunoștințelor 
cultural-științifice și își desfășoară 
cursurile în virtutea hazardului, fără 
continuitate, cu lectori slab pregă
tiți.

Foarte puține sînt cadrele din în- 
vățămîntul superior, cercetătorii ști
ințifici sau oamenii de artă care au 
onorat, ca lectori, cursurile univer
sităților muncitorești. La Timișoara, 
de pildă, am fost informați că nici 
unul. Universitățile muncitorești de 
pe lîngă marile uzine „Grivița Ro
șie", „23 August" și „Republica" din 
București și-au întrerupt în primă
vară activitatea din lipsă de lec
tori. Mai stăruitori, directorii altor 
universități muncitorești au apelat 
pentru a le „salva" la cadrele pro
prii, ingineri și economiști din în
treprindere, care au venit în fața 
cursantilor să predea lecții pe care 
le țineau de fapt la cursurile de 
calificare sau de ridicarea califică
rii, să expună conferințe ce fuseseră 
deja audiate în cadrul lectoratelor 
tehnice sau cu prilejul acțiunilor de 
propagandă tehnică. „Original" s-a 
rezolvat problema lectorilor de 
la universitatea muncitorească de 
la Direcția navigației fluviale — 
Galați. Intrucît. după primele 
expuneri, la cursurile „Părinții și 
educația copiilor" și „Probleme pri
vind legislația R.S.R." nu au mal 
venit lectorii „respectivi", prelege-

rile au fost „improvizate", la am
bele cursuri, de... președintele co
mitetului sindicatului.

Să adăugăm acestor aspecte o re
crutare defectuoasă a cursantilor (Ia 
uzina 23 August din București 
cursanțli au fost „numiți", fără să 
fi fost înainte consultați, în alte 
locuri, la universitățile muncitorești 
sînt „rugați" sau „obligați" să se în
scrie cei care nu urmează alte 
cursuri, care nu au alte „sar
cini obștești" etc.) lipsa de săli 
adecvate și mijloace audlo-vl- 
zuale, inexistenta unei metodolo
gii a predării la un auditoriu 
adult — și se conturează mai de-

ancheta 
culturală

plin și mai pregnant cauzele care 
au condus, în timp, la discredita
rea universităților muncitorești 
fața

Ce
Ce 

stare 
prestigiul 
tur — 
Edmond 
versității 
celor care susțin extinderea activi
tății universităților populare la ni
velul întreprinderilor și instituțiilor, 
prin înființarea unor cursuri la pro
punerea comitetelor sindicatelor, care 
să vină în întîmpinarea opțiunilor 
culturale ale salarlaților, deschide
rea unor cursuri în cluburi și case 
de cultură. Universitatea din Bucu
rești va organiza, de fapt, în acest 
an un curs — „Probleme contem
porane ale educației — în colabora
re cu clubul sindicatelor din învă- 
țămînt". Alexandru Iloajă, inspec
tor principal la comitetul munici
pal pentru cultură si artă București, 
afirmă că într-o ședință de birou 
a comisiei de răspîndire a cunoș
tințelor științifice s-a venit cu o 
propunere asemănătoare. Și, în- 
tr-adevăr, împreună cu consiliul 
municipal al sindicatelor am putea 
concretiza aceste idei".

Personal, mă raliez acestor solu-

ții, subliniind — în sprijinul lor — 
opinia mai multor interlocutori că 
ar fi un non-sens menținerea unor 
forme de activitate care și-au de
monstrat ineficienta; renunțarea la 
anumite forme de activitate neviabi
le, modificarea nu formală, ci în 
substanță a cadrului organizatoric 
al muncii culturale, adoptarea unor 
soluții noi, dictate de necesitățile ac
tuale și gîndite cu toată 
rea, reprezintă condiții 
dernizării și ale creșterii 
a activității culturale.

S-ar putea reproșa, desigur, că 
astfel se scoate munca cultural-edu- 
cativă din întreprinderi și instituții 
de sub egida sindicatelor, fiind tre
cută sub controlul comitetelor pen
tru cultură și artă. Pe baza indi
cațiilor rezultate din documentele 
Conferinței Naționale a P.C.R., sin
dicatele sînt reprezentate în comi
tetele pentru cultură și artă, cu 
drept de vot deliberativ — comi
tetul reprezentînd în acest mod un 
cadru optim de conlucrare în ve
derea dezvoltării activității univer
sităților populare si a îndrumării 
lor. Si apoi, munca cultural- 
educativă nu se poate restrînge la 
cursurile universităților populare. De 
altfel, consiliile sindicatelor au dato
ria de a se ocudr insistent, în 
colaborare cu C.I.T., de cele
lalte forme ale activității cul
turale — lectorate, cicluri de con
ferințe, simpozioane, întîlniri perio
dice cu oameni de știință, ingineri, 
cercetători, în cadrul cărora să fie 
abordate noutățile de ultima oră în 
domeniile de activitate specifice fie
cărei întreprinderi în parte.

Tn 
nu 
gur 
re Ia activitatea universităților mun
citorești. Ele trebuie analizate și re
zolvate foarte urgent de către fo
rurile în măsură să ia hotărîri de
finitive: Consiliul Central al U.G.S.R. 
și Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă. Orice amînare e cu atît 
mai defavorabilă cu cît. din consta
tările noastre din teren, din discuții
le pe care le-am avut cu activiști 
ai sindicatelor și ai comitetelor pen
tru cultură și artă, în prezent sînt 
așteptate indicațiile de pe plan cen
tral, în vederea deschiderii univer
sităților muncitorești.

17.30 — Pentru copil :
Ecranul cu păpuși :
— „Dănilă Prepeleac 
adaptare după povestea 
Iul Ion Creangă.
Prezintă colectivul Teatru
lui de păpuși din Bacău 

18,00 — TV. pentru specialiștii din 
industrie.
Ciclul : „Automatizare"
— Exploatarea și întreți
nerea instalațiilor de auto
matizare.

18.30 — Curs de limba engleză
(continuarea ciclului I).

19,00 — Tinerețea noastră 
Emisiune literară pentru 
tineret

19.30 — Telejurnalul de seară
19,50 — Buletinul meteorologic

— Publicitate
20,00 — Mari călători :

„Răsplata îndrăznelii*
20.30 — Transfocator — ediție spe

cială
— Film artistic : „Contele 

Bobby, spaima vestului 
sălbatic"

— Panoramic
— Divertisment 

Marina Voica, 
Teodorescu șl 
Electrecord dirijată de AL 
Imre.

23,00 — Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

22,45 muzical cu 
Gabriela 

orchestra

O Teatrul Național Cara-
glale" (Sala Studio) : Castilians 
— 19.30.

Teatrul „C. Tănase" (la Sala 
Savoy) : Comici vestiți al revistei: 
N. Stroe — 19,30.
• Ansamblul „Perlnița" (la Muzeul 
„Dr. M. Minovich') : Spectacol de 
sunet șl lumină „La vila cu clo
poței" — 19,30 și 20,15.

Octavian NICA

Uniforme 
si rechizite 
școlareo

Școlile din întreaga țară 
și-au redeschis ieri porțile. 
Părinții pot procura în conti
nuare copiilor lor uniformele 
și rechizitele de care au ne
voie în noul an școlar. 
Librăriile și celelalte magazi
ne ale cooperației de consum 
sînt aprovizionate cu un bogat 
sortiment de rechizite școlare. 
Se găsesc, de asemenea, cos
tume de uniformă, pantaloni 
lungi și scurți, cămăși de ze
fir, costume de pionier, sara
fane, bluze de olandină cu 
mînecă lungă și alte articole 
necesare școlarilor.

Concursul de admitere la școala
postliceală de programatori pentru

mașini electronice de calcul
La grupul școlar profesional 

și tehnic din București se pri
mesc pînă la data de 22 sep
tembrie înscrieri pentru con
cursul de admitere la școala 
postliceală de programatori 

. pentru mașini electronice de 
calcul. Candidații trebuie să 
fie absolvenți ai liceului, sec
ția reală, cu diplomă de ba

calaureat, indiferent de vîrstă 
și domiciliu.

Concursul de admitere va 
consta dintr-o probă scrisă și 
orală la algebră și analiză 
matematică.

Școala are durata de un an. 
Informații suplimentare se 

pot obține la secretariatul 
școlii din B-dul Lacul Tei nr. 
63, telefon 12 39 17.

ritatea
gen^- 

rafiilor
(Urmare din pag. I)

opiniile vădesc 
tind să circum- 

de răspîndire 
științifice, de ri- 
profesional și cui-

Fără a 
nici cel 
detectare 
de o operă artistică, discuția care se 
înfiripă la părăsirea sălii de concert 
sau expoziție, la finele unei repre
zentații teatrale sau după ce un film 
a rulat indică totuși, prin conținutul 
său, sau mai bine zis prin media 
discuțiilor masei de privitori, ascul
tători sau spectatori, „priza" de care 
s-a bucurat opera, deoarece este un 
lucru știut că, făcînd excepție doar 
subiecții complet insensibili, cei care 
iau parte la un adevărat act de artă 
nu pot să se sustragă brusc influen
ței exercitate de el, indiferent de 
părerea lor pro sau contra.

Nimic nu condamnă cu mai multă 
asprime mediocritatea în creație ca 
indiferența, ca tăcerea celui căruia 
i-a fost înfățișat un anume „op“.

A discuta e similar cu a contribui 
la elucidarea unui anume fapt. A 
admite discuția în jurul operei tale 
artistice este egal cu a recunoaște 
necesitatea unei continui confruntări 
cu opinia publică, a unei confruntări 
necesare pentru oricine nu vrea 
să stagneze, pentru toți cei care 
înțeleg că viața nu e altceva (dacă 
ea se vrea creatoare) decît o conti
nuă luptă cu sine, o continuă bătălie 
pentru mai bine, mai frumos.

Din confruntarea părerilor artis
tice nu poate să nu iasă pînă la 
urmă adevărul, chiar dacă în anu
mite cazuri, din păcate, cei ce tri
șează reușesc să inducă în eroare— 
temporar — pe semenii lor. Dacă am 
privi retrospectiv, de exemplu, ulti
mele zece stagiuni teatrale n-am pu
tea ~ să nu observăm că în general, 
pînă la urmă, majoritatea valorilor 
spectacologice reale s-au impus, și 
aceasta în special datorită faptului 
că au suscitat discuții aprinse și în
delungate. „Succesele" bine dirijate și 
elogiate de „prieteni" pe o tonalitate 
acută ce friza notele false au obosit 
nu o_ dată pe spectatorii neluați în 
seamă și au fost sancționate, în 
timp, de uitarea binemeritată.

Discuția presupune două condiții 
esențiale : buna credință și pricepe
rea ; ea nu se poate desfășura decît 
într-un climat de respect reciproc, 
într-o atmosferă de civilitate si civi-

fi nici 
mai

a interesului
unicul 
precis

și, desigur, 
mijloc de 

public față

(Urmare din pag. I)

de 7 ani, și-au ocupat ieri, 
pentru întîia dată, locul 
în bănci. Pe fiecare ban
că, cărțile noi și o floare.

Un alt „debut* semnifi
cativ — de data aceasta 
la capătul opus al activi
tății școlare — se referă 
la existența claselor a 
XII-a în liceele de cultură 

ca urmare a 
duratei învă- 
stabilită de 
al IX-lea al 
Preocupărilor

generală, 
prelungirii 
țămîntului 
Congresul 
partidului, 
pe linia diversificării în- 
vățămîntului le corespund 
și noile clase speciale (de 
matematică, fizică-chimie) 
din unele școli din Capi
tală și din alte importan
te centre ale țării.

...Liceul „Horia, Cloșca 
șl Crlșan* din Alba Iulia. 
Circa 1 000 de elevi din

lizație, care presupune abandonarea 
impulsului de dominare cu orice preț, 

' i rodită decare exclude prejudecata 
mărginire.

Cine oare n-ar vrea_  ,___
tul său de vedere să fie împărtășit 
de cît mai multi sau cel puțin de cei 
mai inteligenți ? Care artist nu do
rește să convingă ? Și oare ce 
creator pleacă la drum fără credința 
că ceea ce are de spus va descoperi 
semenilor săi o nouă frumusețe, un 
nou adevăr ? Nimeni chiar dacă

ca punc-

nici fals milostive poate fi una din 
cauzele majore ale unor astfel de 
fenomene triste.

A discuta presupune să înțelegi, 
să asculți și apoi să replici. Discuția 
se învață, ea pretinde o ucenicie, 
nu în sensul că ar fi privilegiul unor 
elite, ci doar în acela că impulsurile 
prime trebuie stăpînite. ordonate 
și confruntate cu faptul de cultură, 
cu logica vieții și a artei. E natural 
deci ca cei ce au fost feriți de con
fruntări. izolați, din interes sau cu

• Surprizele dragostei : SALA PALATULUI — 17,30 (seria de bilete 
2557) ; 20,15 (seria de bilete 2569), SALA CINEMATECA — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30; 
18,45 ; 21 (bilete la casă).
•Planeta maimuțelor : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
• Operațiunea San Genaro : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ;
21.15 ; FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină - 19,30, STA
DIONUL DINAMO — 19,45.
• Wlnnetou — seria a IlI-a : LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
18.15 ; 20,45 ; FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 8,45 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
ARENELE LIBERTĂȚII — 19,30, GRADINA DOINA — 19,30.
• Neînțelesul : CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Fratele doctorului Homer : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45.
• Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Duelul lung : LUMINA — 9,15—16 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
• Aventurierii : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21, COTROCENI 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Inimă nebună, nebună de legat t UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Graiul animalelor : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Trei copii „minune" : EXCELSIOR — 9,15 ; 11,30 : 13,45 ;
20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Vin cicliștii : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ț 20,30,
— 9 ; 11,15 • 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Valea : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Prin Kurdlstanui sălbatic : BUZEȘTI — 15.30; 18 : 20,30.
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Viva Maria : DACIA — 8—16.30 in continuare ; 18,45 : 21, PROGRESUL
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Premiere strict secrete : BUCEGI — 0,15—13,15 în continuare ; 1G ; 18.15 î 
20,30, la grădină — 19,30.
• Eddie Chapman, agent secret : UNIREA — 15,30 ; 18, la grădină — 20.
• Taffy și vînătoruî : LIRA — 15,30 ; 18, la grădtnă — 20.
• K. O. : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
O Tarzan, omul maimuță : GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20.30, MIORIȚA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Roata vieții : FLOREASCA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, TOMIS — 
9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15, la grădină — 19.
• Piramida zeului Soare : VOLGA — 10—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
RAHOVA - 15,30 ; 18, la grădină — 20.

Rebus miraculos : AURORA — 9 ; îl ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
Răzbunarea haiducilor : MOȘILOR — 15,30 ; 18, la grădină 
Infrîngerea lui Alexandru cel Mare : POPULAR — 
întîinire în munți : MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
Falsa liră de aur : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Hatarl : FLACĂRA — 16 ; 19.
Șapte oameni de aur : ARTA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 16,30 ; 18 : 20,30.
Cei șapte samurai : VITAN — 15,30 ; 19.
Noaptea nunții în ploaie : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Studiu despre femei : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
Sindbad marinarul : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Minunata Angelica — GRADINA AURORA — 19,30.
Ea va rîde : GRADINA PROGRESUL-PARC : 19,30.
Minunile doamnei Venus : GRADINA VITAN

15,45 ;

18 ; 18,15 ;

FLAMURA

VIITORUL

cuvînt demonetizat. Identifi
cat pe nedrept cu lipsa de a- 
titudine. mila, oportunismul. Dacă 
ne gîndim că e imposibil ca 
toți pictorii să gîndească plastic 
identic, toți actorii să joace la fel și 
toți cineaștii să se exprime cu ace
leași imagini, vom pricepe de ce e 
nevoie de înțelegere reciprocă. Nu e 
vorba de abdicarea de la propriile-ți 
principii de exprimare, nu e 
vorba de-o „împăcare" comodă, 
ci de necesitatea de-a încerca

Buna credință și priceperea
artistice

A

gradul de elevație a gîndului artis
tic ce-1 ambiționează pe fiecare se 
înscrie spre baza sau spre vîrful ur
cușului valoric. Nimic mai ome
nesc. Numai că între intenție și rea
lizare. între ceea ce crezi tu despre 
tine într-un anume moment și posi
bilitățile proprii din acea clipă pot 
exista unele decalaje. Lipsa obișnu
inței de a discuta și a receptivității 
provoacă în aceste cazuri deziluziile, 
imposibilitatea de-a înțelege și im
plicit imposibilitatea de-a progresa,

Ți-e dat cîteodată să observi stag
nări neașteptate în evoluția unor 
creatori, involuții dramatice sau chiar 
dispariții de pe firmament. Fără a 
pretinde că aceasta ar fi singura 
cauză (ar însemna să simplificăm 
vulgar, să nu ținem seama de com
plexa țesătură ce conferă atributul 
de valoare strădaniilor creatoare), 
sînt sigur că lipsa unor discuții 
cere, directe, neranchiunoase.

puncte de vedere

de Lucian GIURCHESCU

sin- 
dar

bunăvoință. în sere climatizate dar 
artificiale, să nu reziste la intemperii. 
Altfel nu s-ar explica panica unor 
creatori în fața confruntării, în fata 
necesității analizei, în fata celor ce 
asemenea copilului din povestirea 
lui Andersen pot striga „Regele e 
gol", pentru că opera e goală, goală 
de conținut și de aspirații. Orice 
creator trece măcar o dată în viață 
prin asemenea clipe, numai că cei 
obișnuiți cu înfruntările, cu confrun
tările de păreri, trec, iar ceilalți 
rămîn, normal și firesc.

Un adevărat climat de discuție 
creatoare presupune înțelegerea. E

să pătrunzi șl în alt univers de gîn- 
dire creatoare decît al tfiu. De ne
voia de-a cunoaște pe celălalt, de-a 
nu presupune că deții tu singur 
cheia universală a exprimării artis
tice.

O artă, prin coordonatele sale de 
spațiu și timp, conferă majorității 
artiștilor o unitate de preocupări 
izvorîte din contemporaneitatea pe 
care o trăiesc, din tradiția pe care o 
moștenesc, din îmbinarea naturală 
a celor mai valoroase producții de 
pretutindeni cu tezaurul de aspirații 
și realizări ale propriei națiuni, cu
loarea ei este fixată de coordonatele 
istorico-geografice, iar bogăția ei de 
diversitatea exprimării. Iată de ce, 
dacă nu vrei să ignorezi vreuna din 
aceste date, este necesar să vrei să 
înțelegi în ce măsură interlocutorul 
tău a găsit un mijloc de-a fi el în
suși, care.................
tea.

îi definește personalita^

Discuția presupune o confruntare 
de păreri, un schimb de păreri. Ea 
nu este o competiție. Atunci cînd 
devine o competiție înseamnă că 
unul din parteneri vrea doar să cîș- 
tige, nu să convingă sau să se con
vingă. Desigur arta cunoaște învin
gători, sau mai bine zis oameni și 
opere ce s-au impus. Ele însă nu au 
ocolit părerile celorlalți, nu au fugit 
de ele, nu s-au temut de ele, ci s-au 
impus prin adevăr, prin valoare prin 
convingerea pe care au reușit s-o 
creeze tocmai datorită adevărului 
conținut. Discuția nu exclude vibra
ția limbajului și atunci Se transfor
mă uneori în pamflet, nu ignoră în
fruntarea ascuțită, devenind po
lemică, dar în general nici nu 
include obligatoriu aceste cate
gorii. Pamfletul, polemica. pe 
lîngă un talent ieșit din comun 
cer și o stăpînire, o luciditate deose
bită. Un pamflet al lui Arghezi este 
o operă de artă, dar în mîna unui 
neavenit pamfletul poate deveni o 
jalnică înșiruire de epitete jignitoare, 
de argumente ilogice, un act 
acultural. Nu e vorba de-a trans
forma discuția artistică într-o con
versație de pension, printr-o vorbărie 
aleasă dar găunoasă, ci de dorința 
de a-i conferi elevație, argumente, 
logică. De-a o feri de excese tempe
ramentale la adăpostul cărora ușor 
se pot strecura necinstea, reaua 
credință, de-a nu o transforma în
tr-un fenomen destructiv, ci de a-i 
acorda distincția ce o transformă în 
creație, în instrument util, necesar.

Nu discutăm de dragul discuției, ci 
pentru- a afla adevărul. Nu discutăm 
pentru a ne etala cunoștințele, ci pen
tru a ne susține convingerile. Nu 
discutăm pentru că nu ne place 
aprioric ceva, ci pentru că vrem să 
înțelegem. Discutăm pentru a releva 
și dezvolta ce-i frumos în noi și în 
semenii noștri, în strădaniile și ope
rele noastre. Discutînd învățăm, în
vățăm să prețuim argumentul și să 
înlăturăm impostura, violența, im
pulsurile primare. Discutînd învă
țăm să ne cunoaștem pe noi, învățăm 
să ne autodepășim, să nu ne cedăm 
principiile la orice bătaie a vîntu- 
lui.

Prima
clasele IX—XII au încer
cat, în afara emoțiilor re- 
întîlnirii cu școala, cu pro
fesorii respectați și îndră
giți, un sentiment inedit: 
anul acesta liceul lor îm
plinește 50 de ani de exis
tență — transmite cores
pondentul ziarului. Eve
niment care, desigur, nu 
va trece neobservat. O 
dată cu elevii au trăit e- 
moțiile premierei școlare 
și cei peste 200 de proas
peți absolvenți ai univer
sităților și institutelor pe
dagogice care au pășit 
pentru prima oară la cate
dră și au strigat întîiul ca
talog. Aceleași emoții și

zi scoală•3

sentimente le-au trăit ieri 
toți cei peste 5 600 colegi 
de promoție.

...La Tg. Mureș parcă 
întregul oraș a pornit spre 
școală, relatează cores
pondentul județean al zia
rului nostru. Cei 24 000 de 
elevi reprezintă, de fapt, 
un sfert din populația mu
nicipiului. Mai puneți la 
socoteală, educatoarele, 
învățătorii și profesorii, 
părinții sau rudele care 
i-au întovărășit pe copii 
în primul drum spre școa
lă, oaspeții prezenți la 
festivitatea deschiderii 
cursurilor — și afirmația 
nu mai apare doar ca o

simplă figură de stil. Po
posim la liceul „Unirea*. 
„In această clădire impo
zantă — ne spune prof. 
Kozma Băla, directorul li
ceului — învață împreună 
1 700 de elevi români și 
maghiari. Chiar denumi
rea școlii noastre simbo
lizează prietenia frățească 
între cadrele didactice, 
între elevii de naționali
tăți diferite. «Premiera» 
școlară înseamnă pentru 
noi 19 000 de manuale, în 
valoare de 120 000 lei, 
distribuite gratuit, 25 000 
de volume tn biblioteca 
liceului, 240 000 lei chel-

tuiți în acest an pentru 
înfrumusețarea școlii*.

Intrate în cel de-al trei
lea an de activitate, li
ceele de specialitate nu 
mai sînt O noutate, s-au 
integrat deplin în peisa
jul școlar al țării. Și to
tuși, în felul lui, fiecare 
nou an școlar înseamnă 
un debut, o nouă clasă 
care se adaugă în pro
cesul instructiv-educativ 
spre realizarea profilului 
proiectat. Prima zi de 
școală, pentru unii dintre 
elevii Liceului industrial 
de construcții din Bucu
rești a coincis cu prima 
lecție în noile laboratoare 
— de fizică, chimie, rezis
tența și studiul materiale
lor — sau în modemul 
cabinet de desen. Iar pen
tru colegii lor de la Li

ceul pedagogic 
Grupul școlar 
strucții din Tg. 
instalarea într-un 
nou, modern, adecvat pre
gătirii temeinice în dome
niul de specializare ales, 
cu internat, cantină, club 
ș.a. Alături de cei 70 000 
de elevi care vor învăța 
în acest an școlar în li
ceele de specialitate, con
semnăm prezența în șco
lile profesionale a altor 
aproape 270 000 de elevi. 
Dintre 
39 000 
nouă
mint: ucenicia la locul de 
producție — prevăzută în 
Legea învățămîntului.

Dincolo de aspectul ei 
festiv, prima zi de școală 
a dat semnalul de înce
pere a unui nou an de 
muncă intensă.

și de la 
de con- 
Mureș — 

local

aceștia, circa 
inaugurează o 

formă de învăjă-

punderea. Pentru că în fața istoriei 
și a oamenilor există o răspundere 
a fiecărui ins pentru faptele lui, dar 
există și o răspundere colectivă, care 
nu este numai suma aritmetică a u- 
nor răspunderi individuale. Această 
răspundere globală se numește răs
punderea unei generații.

Istoria e plină de exemple me
morabile și e suficient să răsfoiești 
o carte de școală ca să vezi că 1848 
este ce este, dar este în același 
timp gloria unei generații, că fie
care revoluție a fost certificatul u- 
nei generații, că măreția și decă
derea unor crezuri, lumina și în
tunericul unei epoci sînt în același 
timp portretele unor generații așa 
cum au fost ele atunci, cu forța și 
cu lipsa lor de forță, cu eroii și cu 
trădătorii lor, cu mentorii lor, buni 
sau răi, cu spiritele lor înaintate 
sau retrograde.

Este — cred eu — nevoie de a 
apăsa pe mîndria, ambițiile și obli
gațiile colective ale unei generații. 
Este nevoie de a pune și mai ex
plicit în fața unei generații sarcini 
speciale pe care ea și numai ea să 
le îndeplinească. Aceasta pentru că 
sentimentul de răspundere trebuie 
cultivat. Pentru că el trebuie cul
tivat din vîrstele cele mai fragede. 
Tara este ca o vatră părintească. E- 
xistă înăuntrul ei o răspundere so
lidară. Cel tineri trebuie să se an
treneze. să ia poverile de pe umerii 
celor mai în vîrstă. Fiecare din cea 
mai fragedă vîrstă trebuie să știe 
că are partea lui de răspundere.

De aceea mi se pare nefiresc să-i 
ținem pe copii și pe adolescenți „de
parte de griji", cu gîndul că „lasă 
că o să vadă ei mal tîrziu", cu sen
timentul că intrarea în viață se face 
după ce au terminat școala, în clipa 
în care au băgat diploma în buzu
nar și și-au luat adio de la părinți. 
„Intrarea în viață", cred eu, nu tre
buie să fie ca un șoc, o trecere 
zguduitoare de la inocență la „dat 
piept cu viața". Primul pas al co
pilului este primul lui pas în viață, 
într-o viață pe care trebuie să în
ceapă s-o cunoască treptat, s-o în
țeleagă treptat, s-o supună și să i 
se supună treptat. îmi place, îmi 
place mult priveliștea școlarilor și 
studenților aceștia burdușiți de teo
reme care s-au dus pe cîmp să 
strîngă porumbul. Văd în această 
priveliște nu numai un act de hăr
nicie. Este aici ceva din simțămîn- 
tul acela de solidaritate care cu
prinde orice familie unită cînd tre
buie ca toți, cu mic cu mare, „să 
pună mîna" într-o treabă care nu 
lasă întîrzierea. Mi se pare că ar 
fi bine să înmulțim aceste ocazii de 
participare, aceste împrejurări în 
care generațiile care se pregătesc 
să intre în arenă sînt ajutate să se 
antreneze într-o muncă necesară și 
presantă. Solidaritatea generațiilor 
nu este numai un sentiment abstract, 
solidaritatea este mai ales acea par
ticipare „cot la cot", avînd în față a- 
ceeași cauză. Solidaritatea este o 
vrednicie comună.

în spiritul acestei vrednicii ml se 
pare că am făcut foarte mult pen
tru a da celor ce vor veni după 
noi acces la învățătură, la cultură. 
Ia știință. Dar cred că ar trebui să 
întreținem mai apăsat respectul pen
tru orice fel de muncă, respectul 
pentru muncă în general.

îmi este neplăcut dacă în aceste 
idei răsună un fel de pedagogie us
cată. Am convingerea că nimic nu 
face mai refractare generațiile ti
nere decît sentimentul că sînt dăs
călite. Ele nu vor să fie dăscălite. 
Ele vor un dialog viu, deschis, cu 
argumente logice, nu cu formule de 
tipul „pe vremea mea". De altfel nu 
cred că există în comunicarea în
tre generații o idee mai nefericită 
decît ideea acestei formule „pe vre
mea mea". Nici unei generații nu 
trebuie să 1 se ceară să trăiască 
și să se comporte ca „în alte vre
muri". Fiecare generație trebuie să 
trăiască în conformitate cu epoca 
sa. Acordul între generații se face 
în sensul unor mari țeluri comu
ne, nu pe chestiuni minore, de gust, 
de modă. Uneori însă dezacordul da 
gust se exagerează fără noimă. 
Există încă pedagogi care își risi
pesc aproape toată energia în su
pravegherea tivurilor de la unifor
mă și a frizurilor, iar comunicarea 
culturală și spirituală cu discipolii 
lor o fac fără duh și fără patimă, 
punînd la bătaie formule-tip demult 
ieșite din uz sau cunoștințe înțe
penite. Acest tip de pedagog trans
formă o preocupare firească, dar 
secundară, un moț pe frunte, o cor
deluță într-o cauză supremă. Acest 
tip de pedagog e de obicei cel care 
invocă acel „pe vremea mea". EI ar 
dori ca la seratele școlare elevii să 
danseze tangoul tinereții lui. El e 
acel care pronunță cu tonul acela 
faimos „ah! tineretul din ziua de 
azi".

Da, gusturile nu sînt — așa cum 
zicea strămoșul nostru — indiscu
tabile. Ele sînt discutabile, dar a re
duce educația lor la probleme vesti
mentare înseamnă a te afunda pe 
o cărare secundară.

Pe o asemenea cărare, polemica 
între vîrstnici și tineri, între cla
sici și moderni poate lua într-ade- 
văr aparenta unui conflict. Dar dacă 
vom examina mai atent vom vedea 
că nu vîrstele biologice se războ
iesc. Spiritul n-are vîrstă. Opacita
tea n-are vîrstă. Există tineri-bă- 
trîni și bătrîni-tineri. Mai există 
încă, e adevărat, decalajul de expe
riență, decalajul de forțe: „O! dacă 
tinerețea ar ști! O! dacă bătrînețea 
ar putea!". Solidaritatea generațiilor 
înseamnă tocmai efortul de a rea
liza o transfuzie cu dublu sens. O 
transfuzie care să dea brațului în
cercat mai multă forță și adoles
centului mai multă Înțelepciune.
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încheierea convorbirilor oficiale

I

0 POLITICĂ ÎNTEMEIATĂ PE OMENIE,
ÎNTRAJUTORARE

Eforturi nedăbite

Luni dimineața s-au încheiat con
vorbirile oficiale între ministrul a- 
facerilor externe al României, Cor
neliu Mănescu, și ministrul aface
rilor externe al Belgiei, Pierre 
Harmel.

La convorbiri au luat parte Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul României numit

la Bruxelles, funcționari superiori 
din M.A.E.

Au participat Jan Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei la București, 
Louis Colot, ambasador, însărcinat 
cu problemele 
M.A.E., și alte 
giene.

Convorbirile 
tr-o atmosferă 
țelegere reciprocă.

păcii și dezarmării în 
persoane oficiale bel-
s-au desfășurat în
de sinceritate și tn-

RESPECT Șl
Sarcinile trasate de Congresul al 

IX-lea, de Conferința Națională, de 
plenarele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român au mo
bilizat și dinamizat toate energiile 
poporului nostru pentru desfășura
rea impetuoasei opere de desăvîrșire 
a construcției socialismului. Comple
xele realizări epocale, în toate do
meniile de activitate socială, ridică 
an de an nivelul material și cultural 
al maselor, măresc neîncetat presti
giul țării.

îmbinînd armonios țelurile muncii 
noastre interne cu acelea ale po
poarelor ce făuresc noua orînduire 
socială, ale tuturor popoarelor iubi
toare de pace și progres, politica in
ternă și externă a Partidului Comu
nist Român slujește cauzei socialis
mului mondial. Fundamentată pe te
meiurile marxism-leninismului, poli
tica partidului nostru urmărește cu 
fermitate crearea unei ambianțe in
ternaționale care să favorizeze pro
gresul tuturor țărilor socialiste, lup
ta pentru eliberarea relațiilor dintre 
state de vitregiile trecutului.

Declarația Marii Adunări Naționa
le a dat putere de lege acestor înal
te principii ale politicii externe a 
României. întemeiată pe omenie, 
respect șl Întrajutorare, pe înalta 
concepție de dreptate socială între 
oameni și popoare, politica partidu-

lui nostru se bucură de adeziunea 
entuziastă a întregului popor.

Cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, declarațiile însuflețite, 
pline de avînt și hotărîre ale sute
lor de mii de muncitori, țărani și 
intelectuali, înfrățiți în aceleași gîn- 
duri și simțiri, reliefează unitatea 
impresionantă a poporului în jurul 
partidului, încrederea desăvîrșită în 
înțelepciunea conducerii de partid și 
de stat, în activitatea ei patriotică 
și internaționalistă.

Nezdruncinata solidaritate în jurul 
conducătorilor noștri, adeziunea to
tală la politica înțeleaptă promovată 
de partid în toate sectoarele de ac
tivitate socială constituie azi, mai 
mult ca oricînd, un puternic imbold 
în munca tuturor categoriilor popu
lației țării, dedicată desăvîrșirii con
strucției socialiste în România.

Slujitorii științei, conștienți azi 
mai mult decît oricînd de rolul 
muncii științifice în opera de con
struire a socialismului, în asigurarea 
temeiurilor obiective ale unei vieți 
din ce în ce mai bune tuturor cetă
țenilor țării, în promovarea priete
niei și colaborării între popoare, fac 
zid de nezdruncinat, umăr la umăr, 
gînd la gînd cu toți oamenii mun
cii, în jurul partidului, în jurul 
conducătorilor săi.

Prof. Tudor IONESCU

pentru întărirea 
colaborării cu 

țările socialiste

DE

Alături, 
cu nestrămutată credință
Fire de poet, fire de artist, româ

nul și-a cîntat totdeauna amarul sau 
bucuria, a jelit sau a izbucnit în 
chiot — după vremuri. Și dacă doina 
— cîntec de jale — aparține mai 
mult strămoșilor, chiotul de bucurie 
și rîsul sănătos țin de vremurile de 
azi, căci trăim sub soarele prielnic, 
nou, al socialismului, pentru că 
avem o țară frumoasă, ce își țese 
zi de zi straie din cele mai alese, 
pentru că Făt-Frumosul care s-a 
născut din lacrimile celor care au 
jelit și care oblăduiește astăzi aceste 
schimbări — Partidul — trăiește, res
piră și există pentru noi, pentru fe- tfsXa celor 
ricirea celor mulți, care trăiesc ca 
oameni liberi, demni și încrezători în 
viitorul de mîine al patriei noastre.

La poarta de apus a țării, pe Criș, 
trăim și lucrăm în casă comună, ar
tiști români și maghiari. Ne bucurăm 
de munca și rezultatele celorlalți, ca 
de t'e noastre proprii, pentru că 
sînt intr-adevăr ale noastre, ale tu
turor, pentru că spunînd teatru mă 
gîndesc la activitatea a sute de oa
meni români și maghiari, care lu
crează în aceleași condiții, au ace
lași crez și aceleași idealuri estetice.

Oare poate fi cineva mai mîndru, 
mai fericit ca omul care lucrează 
liber, egal cu semenul său pentru a 
răspîndi ideile generoase ale eternuy 
lui uman, tot ceea ce are el mai 
înălțător și mai nobil în ființa sa ? 
Această supremă fericire de a crea 
liniștit și liber, de a te simți stăpîn 
în țara ta nu ar fi fost posibilă fără 
un conducător politic și organizato
ric, realist și patriot, așa cum este 
partidul comuniștilor.

Pe vreme însorită, ca și pe 
furtună, mîna sigură a acestui 
cîrmaci încercat conduce cu înțelep
ciune poporul spre viitorul de aur al 
omenirii, după principiile cele mai

clare ale marxism-leninismului, con
știent fiind că fericirea și prosperi
tatea poporului său sînt obligațiile 
sale supreme. Poți oare să nu aprobi 
o politică rațională, care militează 
pentru demnitate națională, pentru 
independentă șl suveranitate, pentru 
egalitatea în drepturi a tuturor po
poarelor și a tuturor oamenilor, pen
tru triumful socialismului în lume și 
pentru unitatea partidelor comuniste 
și muncitorești frățești,?

O dată cu imnul de slavă cîntat în 
corul a 20 milioane de voci ne ex
primăm și adeziunea deplină a noas
tră, a celor ce dăruirn poporului 
hrană sufletească seară de seară. Ca 
oameni ai scenei vom face totul pen
tru ca actul de cultură și civilizație 
înfăptuit cu consecventă de partid 
să devină tot mai frumos și mai no
bil, pe măsura realizărilor și vremu
rilor ce le trăim, a aspirațiilor spre 
zorii comunismului, 
conduce acest 
urmăm noi toți 
dință.

către care ne 
partid pe care îl 
cu nețărmurită cre-

ȚUGULEAEugen 
actor, 
directorul Teatrului de stal 
din Oradea

Ca fiecare cetățean al țării noas
tre, urmăresc cu deosebită atenție 
politica partidului și guvernului, po
litică însuflețită de cele mai înalte 
idealuri patriotice și internaționa
liste.

Mă bucur din toată ființa mea cînd 
văd cu cîtă rîvnă și abnegație mun
cesc cetățenii patriei noastre pen
tru ca poporul român să se ridice 
pe noi trepte ale civilizației și bu
năstării materiale. Alături de ei și 
colectivul întreprinderii noastre de
pune eforturi în vederea transpu
nerii în viață a hotărîrilor Con
gresului al IX-lea și ale Conferin
ței Naționale a partidului, valorifi- 
cînd în mod superior bogăția pădu
rilor ce le avem. Hotărîrea noas
tră de a sprijini politica partidului 
prin fapte se concretizează în cele 
peste 2 milioane lei realizate în 
plus la producția globală și marfă 
de la începutul anului și pînă a- 
cum, ceea ce echivalează cu peste 
700 garnituri de mobilă tip „Ilva", 
în eforturile depuse zi de zi pentru 
darea în funcțiune la vreme a noi
lor obiective aflate în construcție.

Partidul și guvernul țării noastre 
au reușit să creeze o legătură strîn- 
să, armonioasă, principială între in
teresele poporului, ale națiunii româ
ne și preocuparea constantă, înso
țită de eforturi neprecupețite, pen
tru întărirea unității țărilor socia
liste și a întregii mișcări comuniste 
și muncitorești.

Declarația Marii Adunări Națio
nale, cuvîntările conducătorilor de 
partid și de stat sînt pătrunse de 
ideile nobile ale marxism-leninismu
lui, reflectă hotărîrea partidului și 
statului român de a depune eforturi 
neslăbite pentru întărirea relațiilor 
de colaborare și prietenie cu toate 
țările socialiste, cu toate țările lu
mii.

Comunist fiind, sînt mîndru de po
litica partidului nostru și-mi exprim 
deplina adeziune și tot asentimen
tul la această politică pătrunsă de 
grija față de destinele poporului 
nostru, ale urmașilor noștri, ale 
cauzei socialismului și păcii pe 
pămînt. îmi exprim încă o 
dată și pe această cale hotărîrea de 
a-mi alătura abnegația mea efor
turilor întregului popor pentru tra
ducerea în viață a politicii partidu
lui și statului nostru, în interesul 
desăvîrșirii construcției socialismului 
în țara noastră.

Vasile PANTILIE 
inginer șef 
la C.I.L. Bacâu

La Ministerul Afacerilor Exter
ne a avut loc luni dimineața sem
narea Acordului de cooperare e- 
conomică, industrială și tehnică 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Belgia.

Acordul a fost semnat de Gor-

neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al României, și Pierre Har
mel, ministrul afacerilor externe 
al Belgiei.

După semnare, cel doi miniștri 
au rostit scurte cuvîntări.

(Agerpres)

Recepție oferită de 
ambasadorul belgian

Cu prilejul vizitei în țara noas
tră a ministrului afacerilor ex
terne al Belgiei, Pierre Harmel, 
cu soția, ambasadorul acestei țări 
la București, Jan Adriaenssen, a 
oferit luni după-amiază o recep
ție.

Au participat Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Corneliu Mănescu,

ministrul afacerilor externe, Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, membri ai guver
nului, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au luat parte persoanele oficia
le care însoțesc pe ministrul afa
cerilor externe belgian.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Dineu oferit de
Ministrul afacerilor externe al 

Belgiei, Pierre Harmel, și soția au 
oferit luni un dineu în onoarea mi
nistrului afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, și a so
ției sale.

Au luat parte Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat al

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Victor Florescu, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Argentina, 
a fost numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Ro
mânia și în Republica Chile, cu 
reședința la Buenos Aires, în lo
cul tovarășului Dumitru Fara, care 
a fost rechemat în centrala Mi
nisterului Afacerilor Externe,

Pierre Harmel
Planificării, Adrian Dimitriu, mi
nistrul justiției, precum și per
soane oficiale române și belgiene 
care au participat la tratativele ce 
au avut loc la București între cele 
două părți.

(Agerpres)

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Titus Sinu, amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Arabă Unită, 
a fost numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Ro
mânia și în Republica Sudan, cu 
reședința la Cairo, în locul tova
rășului Mircea Nicolaescu, care a 
fost rechemat în centrala Ministe
rului Afacerilor Externe.

Politica partidului — reflectarea
propriilor noastre aspirații

Colocviul internațional „Fenomene optice 
și spectroscopice în cristale ioniceu

Telegrame 
și scrisori 
adresate

C.C. al P.QR
(TJrmare din pag. I)

noi, așa cum ați subliniat adeseori, 
depinde în mare măsură de elanul 
nostru creator. Acest elan este în
miit amplificat în condițiile unui 
climat de pace, de prietenie și co
laborare cu oamenii de știință ai 
tuturor popoarelor din lume.

Ca simplu lucrător pe ogorul ști
inței românești, adeseori meditez a- 
supra sarcinii de înaltă răspundere 
pe care v-ați asumat-o, împreună 
cu întreg C.C. al P.C.R., în slujirea 
cu devotament a cauzei poporului 
nostru, în lupta pentru pro
gresul și bunăstarea oamenilor mun
cii, deziderate pe care le exprimă în 
modul cel mal consecvent în
țeleaptă politică internă și ex
ternă pe care o duce Partidul 
Comunist Român. Deși nu sînt 
membru de partid, vă asigur 
că în îndeplinirea acestor sarcini 
de răspundere, prin munca mea de 
zi cu zi, sînt alături de partid, de 
toți comuniștii din țara noastră. 
Considerați rîndurile mele drept de
plină adeziune la tot ceea ce cu
getați, acționați și înfăptuiți.

Organizația de bază P.C.R., cadrele 
didactice de la Școala generală din 
comuna Băbeni, județul Sălaj, și toți 
participanții la manifestările prile
juite de sărbătorirea a 100 de ani de 
Ia înființarea școlii din comună au 
trimis o telegramă în care arată, prin
tre altele: „Vă asigurăm, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci 
fără preget pentru ridicarea pro
cesului instructiv în școală și pen
tru educarea tineretului nostru în spi
ritul patriotismului socialist, al dra
gostei nețărmurite față de patria 
noastră socialistă, față de partid și 
guvern și față de înaltele idealuri ale 
păcii, democrației și ale socialismului. 
Ne exprimăm totala adeziune față 
de întreaga politică internă și exter
nă a partidului și statului nostru".

Sînt unul dintre veteranii uzinei 
„Unio" din Satu Mare. Lucrez aici 
în calitate de maistru lăcătuș de un 
sfert de veac. în acești ani uzina 
a cunoscut o dezvoltare deosebită. 
Sub propriii noștri ochi, ai munci
torilor de aici, s-au construit toate 
halele noi. De uzină, de preocu
pările harnicului colectiv de aici 
sînt legate toate năzuințele mele, 
cele mai frumoase gînduri. Toc
mai de aceea nu preget nimic 
pentru a contribui și eu, pe 
măsura capacităților și forțe
lor mele, la succesele acestui co
lectiv. Conduc procesul de montaj 
al produselor finite care poartă 
marca uzinei „Unio": utilaje mi
niere, de construcții, de transport 
etc., extrem de utile economiei na
ționale, solicitate și pe piața exter
nă. Produsele noastre, valorînd zeci 
și zeci de milioane lei, sînt azi a- 
preciate, dar cu toții ne străduim 
să îmbunătățim mereu calitatea lor, 
să sporim prestigiul fabricii și al 
țării. In felul acesta înțelegem noi 
să sprijinim politica profund știin
țifică, patriotică și internaționalistă, 
a partidului nostru, care reflectă as
pirațiile noastre, servește cauza pro
gresului și păcii. Ca toți comuniștii 
de la noi din întreprindere, ca în
tregul nostru popor, îmi exprim a-

probarea deplină pentru această po
litică în care fiecare om al muncii 
din România socialistă vede pro
priile sale interese, propriile gîn- 
duri. Dorința noastră fierbinte, pen
tru a cărei înfăptuire partidul mi
litează neabătut, este ca, așa cum 
în această întreprindere muncesc în
frățiți muncitori, ingineri și tehni
cieni români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, tot aceeași 
prietenie și conlucrare să se afirme 
între toate țările socialiste, în
tre toate națiunile din lume. Cum 
fiecărui om îi place să fie respec
tat pentru munca lui, tot așa în 
lume țările să se respecte între ele, 
să se întrajutoreze, spre binele tu
turor și al fiecăreia în parte. Am 
convingerea că aceasta este singura 
cale spre pace, spre progresul tu
turor popoarelor. Iar popoarelor 
care făuresc socialismul le revine 
nobila misiune de a fi un exemplu 
viu și atrăgător în ce' privește re
lațiile dintre ele. Fie ca toți oa
menii din țările socialiste să se în
treacă între ei în muncă, spre bi
nele patriei lor, al sistemului socia
list în ansamblu.

Osvath FRANCISC 
maistru principal 
la uzina „Unio" 
Satu Mare

Luni dimineața, în aula Acade
miei a început Colocviul internațio
nal „Fenomene optice și spectrosco
pie în cristale ionice", organizat de 
Academia Republicii Socialiste Ro
mânia, la care, alături de numeroși 
specialiști români, participă ca invi
tați fizicieni și alți oameni de știin
ță din Australia, Cehoslovacia, Da
nemarca, Iugoslavia, Japonia, R. D. 
Germană. R. F. a Germaniei, Olan
da, Polonia, Ungaria, S.U.A.

Deschizînd lucrările, acad. Șerban 
Țițeica, vicepreședinte al Academiei, 
a menționat că actuala reuniune con
tinuă alte importante manifestări 
științifice internaționale în domeniul

vremea

Ieri în țară : Vremea a fost deose
bit de călduroasă. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din sud-vest. Tempera
tura aerului la orele 14 oscila între 23 
de grade la Topllța, Suceava, Rădăuți 
șl Sulina șl 33 de grade la Călărași 
In București : Vremea a fost frumoasă 
și deosebit de călduroasă cu cerul mal 
mult senin. Vîntul a suflat în general

tnfizicii, care s-au desfășurat tot 
Capitala României.

în cuvîntul său, prof. dr. docent 
Radu Grigorovici, membru cores
pondent al Academiei, director ad
junct al Institutului de fizică din 
București, a relevat că participarea 
— alături de colegii români — a 
oamenilor de știință din străinătate 
va duce la un util schimb de ex
periență și la întărirea relațiilor de 
colaborare internațională în dome
niul științelor fizice.

A înfieput apoi prezentarea celor 
70 de comunicări științifice înscrise 
pe agenda colocviului.

(Agerpres)
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însemnări de călătorie

I Din turnul panora
mic înălțat pe una din 
colinele Budei, orașul 
Budapesta etalează 
privirilor coșurile de 
fabrici și uzine, cele 
opt poduri care îm
brățișează malurile 
bătrînului Danubiu, 
clădirile vechi, patina
te de vreme, multe 
din ele devenite monu
mente istorice șl si
luetele blocurilor mo
derne care se ridică 
izolate sau grupate, în 
diferite cartiere.

Coborîm. Orașul pe 
care îl priveam de la 
înălțimea de 500 me
tri, se derulează acum 
în fața ochilor, sec
vență cu secvență. Ma
șina ne poartă spre 
Kelenfold.

Pe drum, 
de profesie 
că, de la 
țării, la Budapesta s-au 
construit peste 140 000 
de apartamente. Cu 
toate acestea, nu s-a 
putut acoperi, pînă în 
prezent, întregul nece
sar de locuințe. Anual 
sînt date în folosință 
aici aproximativ 10 000 
apartamente. Se caută 
noi metode de con
struit, mal ieftine, mai 
rapide, mai sigure. 
Una din ele, folosită 
cu succes în prezent, 
este industrializarea 
construcțiilor.

Cartierul KelenfSld, 
pe care îl vizităm, deși 
este în construcție încă, 
apare ca un adevărat 
orășel: bulevarde
largi, clădiri cu 6—12 
etaje, împrejmuite de 
spații verzi. Aici vor 
fi construite pînă în 
1970 aproape 8 000 de 
apartamente, 84 săli de 
clasă, 15 000 mp de 
magazine și alte uni
tăți de deservire.

Ne oprim lîngă un 
bloc aflat în construc
ție și care va avea 
în final 12 etaje. Con
structorii — o brigadă 
de 4—5 oameni — lu-

un coleg 
ne spune 
eliberarea

TELEGRAMA

Cu prilejul zilei naționale a Re
publicii Orientale a Uruguayului, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, a trimis o tele
gramă de felicitare ministrului re
lațiilor externe al Uruguayului, 
Venancio Flores. In răspunsul său, 
ministrul relațiilor externe Urugua
yan a mulțumit pentru urările 
transmise.

★

Ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Cioară, s-a înapoiat luni 
seara din Republica Socialistă 
Cehoslovacă, unde a participat la 
deschiderea celei de-a X-a ediții 
jubiliare a Tîrgulu.i internațional 
de la Brno.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, printre persoanele oficiale se 
aflau membri ai ambasadei R. S. 
Cehoslovace la București.

★

Sărbătoarea națională a Republi
cii Chile — 18 septembrie —• a pri-

Cronica zilei
lejuit Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea 
organizarea unei seri culturale, 
care a avut loc luni la Casa de 
cultură a I.R.R.C.S. din Capitală.

Programul manifestării a cu
prins conferința „Impresii de că
lătorie din Chile", susținută de 
ziaristul Eugen Pop, un recital 
din lirica chiliană, în interpreta
rea unor actori ai teatrelor bucu- 
reștene, și prezentarea unor diapo
zitive înfățișînd imagini din Re
publica Chile.

în asistență se aflau Costică 
Alecu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă, 
oameni de cultură și artă, precum 
și Rolando Stein, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii

Chile la București, și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★

Acad. Ilie Murgulescu, directorul 
Centrului de chimie-fizică, a plecat 
luni în Franța, unde, între 17 și 20 
septembrie, va reprezenta țara noas
tră la cea de-a 19-a Reuniune anua
lă a Asociației de chimie, de la 
Montpellier. In aceeași zi, acad. Oc- 
tav Onicescu a plecat spre Spa
nia, pentru a lua parte, între 17 și 
19 septembrie, la al XII-lea Con
gres internațional de control sta
tistic al calității.

★

In sala Prezidiului Academiei Re
publicii Socialiste România și-a în
ceput lucrările luni dimineața — 
sub egida Academiei Republicii 
Socialiste România — grupa de lu
cru C.A.E.R. în problemele „Feno
mene magnetice și segneto-elec- 
trice". Alături de specialiștii ro-

slab. Temperatura maximă a fost de 
33 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 septembrie a.c. In țară : 
Vreme relativ călduroasă, dar în ge
neral Instabilă. Cerul va fi temporar 
noros, vor cădea ploi, mai ales sub 
formă de averse. Vînt potrivit din sec
torul vestic. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi între 12 șl 18 
grade iar maximele între 18 șl 26 de 
grade. In București : Vreme relativ 
călduroasă, cu cerul temporar noros. 
Ploi slabe de scurtă durată vor cădea 
în a doua parte a intervalului. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară.

mânl iau parte delegați din Ceho
slovacia, R.D. Germană, Polonia și 
Uniunea Sovietică.

★

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Camerei de 
Comerț din Slough — Marea Bri- 
tanie, care va face o vizită în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți reprezentanți ai 
Camerei de Comerț, precum și 
membri ai ambasadei Marii Bri
tanii la București.

★

La invitația Academiei a sosit 
în București prof. univ. G. Smets, 
de la Universitatea din Louvain- 
Belgia, șeful catedrei de chimie 
macromoleculară a acesteia. Timp 
de 10 zile, oaspetele belgian va 
vizita institute de cercetări și de 
învățămînt superior din București 
și Iași, unde va ține conferințe de 
specialitate în fața cadrelor didac
tice universitare și studenților din 
aceste orașe.

(Agerpres)

a apărut în urmă cu 
30—40 de ani, dar nu 
s-a putut realiza nimic 
pînă în anii puterii 
populare., Lucrările 
pentru boul traseu 
subteran lung de 10 
km au fost începute 
în 1950, apoi din consi
derente financiare au 
fost întrerupte, pentru 
ca în urmă cu cîțiva 
ani să fie reluate. Se 
prevede că, pînă în 
primăvara anului 1970, 
cu 
rit 
de 
va 
re 
metroului 
cartierele 
din estul 
centrul capitalei.
a doua etapă a lucră
rilor urmează să fie 
realizată legătura pe 
sub apa Dunării, în
tre Buda și Pesta. 
Graficele de lucru 
ale celor 1300 de 
muncitori șl ingineri 
care participă la a- 
ceastă lucrare arată că 
pînă în 1973 întreaga 
linie subterană se va 
afla în funcțiune. Aici 
vor circula trenuri de 
6 vagoane cu o capa
citate de 1 200 călători. 
Accesul călătorilor 
spre gara metroului va 
fi asigurat prin pasa
je subterane din care 
vor porni printr-un tu
nel scări rulante. Două 
din aceste pasaje — în 
Piața Astoria și Piața 
Blaha Luiza — sînt 
deja construite, ele 
constituind, totodată, și 
o soluție pentru tra
versarea de către pie
toni a marilor artere 
de circulație.

Cele două șantiere 
despre care am rela
tat în rîndurile de 
față sînt numai două 
secvențe din munca pe 
care o desfășoară lo
cuitorii Budapestei 
pentru modernizarea

erau la montarea pe
reților, 
singura 
principală 
în construcția acestor 
blocuri din prefabri
cate. Totul se face 
precis : un clinchet al 
soneriei șl macaraua 
prinde în cîrligele-i 
puternice peretele fini
sat, îl plimbă prin aer 
și după cîteva momen
te îl așază în locul 
dinainte pregătit. Așa 
începe, continuă sau 
se termină construcția 
unui nou apartament. 
Ritmul de lucru este 
intens. Concomitent cu 
înălțarea construcției 
se pregătesc căile de 
acces, se conturează 
viitoarele spații verzi.

Ne Îndreptăm spre 
un alt mare șantier al 
Budapestei, aflat da 
data aceasta nu la su
prafață, ci sub pămînt. 
Este vorba de șantie
rul noului metrou. 
Coborîm, cu un lift, 
la 40 de metri șl ajun
gem în locul uneia din 
viitoarele gări ale me
troului. Două tuneluri 
cu diametrul de 5,5 m, 
situate la o distantă de 
20 m, își dau întîlnire 
în acest loc, întins pe 
o suprafață mai mare 
decît cea a unui teren 
de fotbal. Directorul 
tehnic al construcției 
metroului, ing. Ke- 
lemen Jânos, ne oferă 
cu amabilitate cîteva 
explicații.

Pentru budapestani 
— a arătat el — me
troul nu este o nouta
te. încă din 1896. la 
Budapesta a fost dată 
în exploatare o linie 
de metrou, lungă de a- 
proape 4 km, care este 
folosită și azi între 
parcul orășenesc și 
piața care poartă nu
mele poetului Voros- 
marty. Nici ideea con
strucției unei noi linii 
de metrou care să por- continuă a orașului lor. 
nească de la est spre 
vest nu este nouă ; ea

de altfel 
operațiune 

existentă

prilejul sărbători- 
unui sfert de veac 
la eliberarea tării, 
fi dată 
prima

în exploata- 
porțiune a 
care leagă 
de locuit 
Pestei cu 

în

Viorel SALAGEAN

CREȘTE PRODUCȚIA DE ENERGIE

ELECTRICĂ ÎN
șantierul centralei termoelec- 
„Marița-est-3" din R. P. Bul- 
lucrările înaintează in ritm

R. P. BULGARIA
Pe 

trice 
garia 
susținut. Centrala va avea o pu
tere instalată de 800 megawați și 
va produce anual peste 5 miliarde 
kilowați-ore energie electrică. Ea 
va intra în funcțiune treptat, pe 
măsura instalării turbinelor, și va 
ajunge la capacitatea proiectată în 
anul 1972. După cum se știe, pe 
baza bogatelor zăcăminte de lignit, 
descoperite în bazinul Mariței (pes
te 3 miliarde de tone), aici se con
struiește cel mai mare complex 
energetico-industrial al țării — 
„Marița-est“ — cu trei mari cen
trale electrice.

In afară de aceasta, pe cursul a 
multe rîuri din R. P. Bulgaria se 
află în prezent în construcție un

Phenianul, capitala R.P.D. Co
reene, se modernizează și se extin
de an de an. In toate cartierele se 
înalță blocuri noi de locuințe, așe
zăminte culturale, se plantează 
pomi și arbuști, scrie revista „La 
Corâe d’aujourd’hui". în apropiere 
de strada Keumsousan blocurile 
sînt aproape terminate. în comuna 
îuburbană Ansan, care a devenit 
raion al capitalei, s-au construit 
case de cîte 5 și 6 etaje Noul com
plex de locuințe se armonizează 
foarte plăcut cu cadrul său de ver
deață — parcul Botong — și colina 
Ansan, ce se ridică în spatele său. 
împreună cu complexul de locuințe 
din imediata vecinătate, el va for
ma un orășel muncitoresc pentru 
lucrătorii noilor uzine șl fabrici din

șir de hidrocentrale, printre care 
la Belmeken, Sestrimo, Momina Kli- 
sura, Teșel, Kricim și altele. Lu
crările ample întreprinse în anii 
puterii populare pentru folosirea 
cît mai eficientă a tuturor resur
selor energetice ale țării — zăcă
mintele de cărbune și forța ape
lor — au contribuit la creșterea 
continuă a producției de energie e- 
lectrică în R. P. Bulgaria. In timp 
ce în 1948 puterea instalată a cen
tralelor electrice a fost de 145 me
gawați, numai în 1968 ea va crește 
cu 800 de megawați. Sporul mediu 
anual al producției de energie e- 
lectrică este de peste 18 la sută. 
Anul acesta Bulgaria va produce 
15 600 milioane kilowați-ore energie 
electrică, de 28 de ori mai mult 
decît în 1948.
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apropiere. Tot aici se vor construi 
o creșă pentru copii, dispensare, 
precum și instituții publice.

In ritm rapid înaintează lucrările 
de construcție pe șantierele comu
nelor suburbane Mounson, Sanaup 
și Kong-an, pe cel al complexului 
de locuințe ce se clădește în raio
nul de est al capitalei. Concomitent 
se desfășoară în toate raioanele lu
crările de instalare a sistemului de 
încălzire centrală. Montarea t 
a și fost terminată într-o parte a 
capitalei și instalatorii se pregăteso 
în vederea probelor de încercare.

Revista citată arată că la Phe
nian se construiește în prezent o 
clădire modernă cu 100 apartamen
te în 12 zile, iar un complex de 
locuințe într-o lună.

ȘTIRI SPORTIVE
CU PRILEJUL UNUI CONCURS 

DE NATAȚIE, desfășurat la Colo
rado Springs, o echipă feminină 
americană, compusă din Kaye Hali, 
Cathy Ball, Ellie Daniel și Sue Pe
dersen, a stabilit un nou record 
mondial în proba de ștafetă 4X100 m 
mixt cu timpul de 4’28”l/10. Vechiul 
record mondial : 4’30”.

A 20-A EDIȚIE A „CUPEI NA
ȚIUNILOR" LA MOTOCROS, com
petiție care contează și în cadrul 
campionatului mondial pe echipe, a 
revenit formației U.R.S.S., care a to
talizat 18 puncte. Locurile următoa
re în clasament au fost ocupate de 
R. D. Germană (51 puncte), Franța 
(54 p), România (74 p). Finlanda 
(77 p), Elveția (113 p).

CONCURSUL MOTOCICLIST DE 
LA MONZA, contînd pentru cam
pionatul mondial clasa 350 cmc, a 
fost cîștlgat de Italianul Giacomo 
Agostini care, pe o motocicletă Au
gusta, a parcurs 155,250 km în 
54’26”2/10 cu o medie orară de 171,116 
kilometri.

ECHIPA F. C. PORTO (adversara 
formației F. C. Argeș în „Cupa ora
șelor tîrguri") a pierdut în deplasa
re cu 1—3 în fața echipei Setubal.

EPILOG LA „TURUL ROMÂ
NIEI"

® Ieri după-amiază, pe același tra
seu (circuit în cartierul bucureștean 
Titan) pe care, cu două săptămîni în 
urmă, a avut loc prima etapă a „Tu
rului ciclist al României", s-a 
desfășurat ediția de debut a „Cupei 
ziarului Sportul", rezervată tuturor 
participanților la marea competiție 
încheiată, după cum se știe, dumi
nică pe velodromul Dinamo.

Cursa a prilejuit un interesant 
spectacol sportiv, numerosul public 
(circa 20 000 de spectatori) aflat pe 
traseu răsplătind cu aplauze pe ci
cliști. Traseul a măsurat în total 40 
km. Dintre cei 46 concurenți, primii 
s-au clasat în ordine dinamoviștii: 
Emil Rusu, C. Ciocan, C. Grigore, 
N. Ciumeti, W. Ziegler. De remar
cat că media orară realizată de în
vingător a fost de aproape 46 km.

• Aseară, în cadrul unei festivi
tăți, cicliștilor cvidențiați cu ocazia 
„Turului României" 1968 li s-au în- 
mînat premiile oferite de organiza
tori: F.R.C. și Loto-Pronosport,



viața internațională
încheierea reuniunii 

africane la nivel înalt
Apel pentru încetarea operațiunilor militare in Nigeria

ALGER 16 — Corespondentul Agerpres C. Benga transmite: 
Conferința șefilor de state și de guverne ai țărilor membre ale 
Organizației Unității Africane, deschisă acum trei zile, a luat 
sfirțit luni după-amiază la Palatul Națiunilor de la Club des 
Pins de lingă Alger.

T în ședința de închidere, numeroși 
șefi de state și de guverne au sub
liniat importanța deosebită pe care 
o reprezintă această conferință 
pentru găsirea celor mai potrivite 
soluții problemelor care frămîntă 
continentul african. In cursul lu
crărilor au fost dezbătute pro
bleme privind întărirea unității ță
rilor africane, decolonizarea com
pletă a continentului, întărirea 
mișcărilor de eliberare, abolirea 
regimurilor rasiste din Rhodesia și 
Africa de Sud, luarea unor măsuri 
comune pentru scoaterea statelor 
africane din starea de insuficientă 
dezvoltare și consolidarea indepen
denței lor din punct de vedere eco
nomic. Așa cum a arătat purtătorul 
de cuvînt al conferinței, Mohamed 
Sahnoun, conferința la nivel înalt 
a O.U.A. a luat în dezbatere și a 
aprobat aproape în întregime reco
mandările Consiliului ministerial 
al O.U.A. Una din problemele cele 
mai dificile care a dat naștere la 
vii și ample dezbateri a consti-

păcii și unității în această țară, se 
face un apel general la încetarea 
operațiunilor militare, recomandîn- 
du-se guvernului militar federal 
nigerian să acorde amnistie gene
rală și să coopereze cu O.U.A. pen
tru crearea unui climat de încre
dere reciprocă. Rezoluția cere țări
lor membre ale O.U.A. și ale 
O.N.U. să se abțină de la orice ac
țiune care ar putea dăuna unității, 
integrității teritoriale și păcii în 
Nigeria.

Conferința a reales ca secretar 
general al O.U.A. pe Diallo Telli. 
Totodată, s-a stabilit ca viitoarea 
sesiune la nivel înalt a țărilor 
membre ale O.U.A. să aibă loc în 
septembrie 1969 în capitala Etio
piei, Addis Abeba.

Pe străzile orașului Milano (Italia) a 
fost organizată zilele trecute o im
presionantă demonstrare pentru 

pace

Declarațiile purtătorului de cuvînt
tuit-o războiul civil din Nigeria. 
Conferința a adoptat o rezoluție în 
care se pronunță pentru unitatea 
și integritatea teritorială a Nige
riei. Este adresat un apel liderilor 
Biafrei de a coopera cu autoritățile 
federale în vederea restaurării

al delegației R. D. Vietnam 
la convorbirile oficiale de la Paris

Rezultatele 
alegerilor 
parlamentare 
din Suedia

Partidul social-democrat 
a obținut majoritatea 

absolută
STOCKHOLM 16 (Agerpres). — 

La 15 septembrie au avut loc în 
Suedia alegeri pentru desemnarea 
celor 233 de deputați ai Camerei 
Inferioare a Parlamentului suedez. 
Deși aproximativ 5 la sută din nu
mărul voturilor nu sînt încă cu
noscute, ca urmare a votării prin 
corespondență, Partidul social-de
mocrat, care se află la putere în 
Suedia de 36 de ani, a obținut, 
pentru prima oară din 1940, o ma
joritate absolută de 125 de locuri 
în Camera Inferioară a Riksda- 
gului. Potrivit rezultatelor prelimi
nare, publicate în cursul nopții de 
duminică spre luni, pentru Parti
dul social-democrat au votat 50,1 
la sută din alegători, față de 47,3 
la sută la ultimele alegeri legisla
tive din 1964.

Spre deosebire de alegerile 
municipale din 1966, cînd parti
dele burgheze au cîștigat un 
spor de 300 000 de voturi față 
de social-democrați, la scrutinul 
de duminică, majoritatea aces
tor partide au pierdut nume
roase voturi și locuri în noua 
Cameră Inferioară a parlamen
tului. La actualele alegeri le
gislative au participat, pentru 
prima oară, 625 000 de alegători 

B noi.

Delegația La pavilionul de la Viena

guvernamentală română 
a sosit în Venezuela

CARACAS 16. — Trimisul special 
Agerpres transmite i In seara zi
lei de 14 septembrie, delegația 
guvernamentală română condusă 
de Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, a sosit în Venezuela. Pe ae
roportul din Caracas, delegația a 
fost întîmpinată de Jose Anto
nio Mayobre, ministrul minelor și 
hidrocarburilor, Raul Nash, ad
junct al ministrului de externe, și 
funcționari superiori ai acestui 
minister, de conducători ai Minis
terului de Relații Interne, Minis
terului Dezvoltării Naționale și ai

Corporației venezuelene a petro
lului. Au fost prezenți, de aseme
nea, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Venezuela, 
Octavian Bărbulegcu, și alți mem
bri ai ambasadei.

Duminică, oficialitățile venezue
lene au oferit o masă în cinstea 
delegației guvernamentale româ
ne, în timpul căreia ministrul afa
cerilor. externe, Ignacio Iribarren 
Borges, ministrul relațiilor interne, 
Reinaldo Leandro Moro, și alte 
înalte personalități politice vene
zuelene au salutat pe membrii de
legației guvernamentale române.

MEDALII PENTRU
INVENȚII ROMÂNEȘTI

VIENA 16. — Corespondentul A- 
gerpres P. Stăncescu transmite: La 
pavilionul de inovații și invenții de 
la Viena, care a fost deschis în a- 
celași timp cu tîrgul internațional, 
juriul internațional a distins dumi
nică după-amiază cu premii cele mai 
valoroase realizări prezentate.

Două invenții românești: „Conver
tor amplificator"( autor dr. ing. Dan 
Teodorescu) și „Reglarea vitezei mo
toarelor asincrone cu ajutorul ti- 
ristoarelor" (autor dr. ing. loan 
Dori-Landau) au fost distinse de 
către juriul salonului internațional 
de invenții cu „Marea medalie de 
aur", iar invenția „Bobinaj în două 
straturi" (autor ing. Ștefan Fluiera:}) 
cu „Marea medalie de argint".

lin pas important pe calea dezvoltării
relațiilor româno-mexicane

Conferința 
internațională 

asupra drepturilor 
omului

PARIS 16. — Corespondentul
Agerpres Al. Gheorghiu transmite : 
La palatul UNESCO din Paris s-a 
deschis luni Conferința internațională 
a organizațiilor neguvernamentale a- 
lupra drepturilor omului, la care par
ticipă delegați și reprezentanți a 
peste 300 de organizații internaționale. 
Conferința coincide cu a 20-a aniver
sare a Declarației universale a drep
turilor omului, proclamată la Paris la 
10 decembrie 1948. (Anul 1968 a fost 
proclamat de Adunarea Generală a 
O.N.U. Anul internațional al drepturi
lor omului). Scopul principal al con
ferinței este studierea mijloacelor de 
acțiune susceptibile să pună în prac
tică Carta O.N.U. a drepturilor omu
lui, proclamată în 1948.

în alocuțiunea sa inaugurală, 
U Thant, secretarul general al O.N.U., 
a subliniat interesul pe care îl acordă 
aplicării drepturilor omului în lume, 
cît și acțiunii organizațiilor neguver
namentale în acest sens.

Conferința își va continua lucrările 
pînă la 20 septembrie, cînd vor fi 
trase concluziile asupra măsurilor pe 
care le pot lua organizațiile interna
ționale neguvemamentale în domeniul 
drepturilor omului.

PARIS 16 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al delegației R. D. 
Vietnam la convorbirile oficiale de 
la Paris între reprezentanții S.U.A. 
și cei ai R.D.V., Nguyen Thanh, a 
răspuns la mai multe întrebări 
puse de ziariști cu prilejul unei 
conferințe de presă.

El a prezentat un bilanț al bă
tăliei de la Tay Ninh, unde uni
tățile militare ale Frontului Na
țional de Eliberare au repurtat im
portante victorii. Astfel, în urma 
celor trei, atacuri de la 17, 22 au
gust și 11 septembrie, unitățile 
armatei de eliberare au scos din 
luptă 1 600 de soldați americani și 
au distrus 200 vehicule militare și

40 de tunuri. In cursul celui de-al 
patrulea atac, în noaptea de 12 
spre 13 septembrie, asupra pozi
țiilor americane și saigoneze de la 
Tra Phi, la 3 km nord-est de Tay 
Ninh, unități ale forțelor patrioti
ce au nimicit în două ore un ba
talion american de 400 persoane 
și au distrus 50 vehicule, printre 
care 25 tancuri.

Purtătorul de cuvînt nord-viet- 
namez a denunțat bombardarea 
sistematică a digurilor de către a- 
viația americană în momentul în 
care unele regiuni din Vietnamul 
de sud suferă de pe urma inun
dațiilor și taifunurilor.

Patrioții sad-vietnamezi continuă

PRAGA

întrevedere Vaelav 

Vales - Marin Țetiniei
PRAGA 16 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția C.T.K., Va
clav Vales, ministrul comerțului 
exterior al R. S. Cehoslovace, aa- 
vut o întrevedere cu Marin Țeti- 
nici, membru al Vecei Executive 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, .con
ducătorul delegației iugoslave la 
Tîrgul de la Brno. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire referi
toare la posibilitățile dezvoltării în 
continuare a relațiilor comerciale 
dintre cele două țări.

operațiunile 

a trupelor
SAIGON 16 (Agerpres). — Atît 

duminică după-amiază, cît și luni 
dimineața, detașamentele Frontu
lui Național de Eliberare din Viet
namul de sud au continuat pe mai 
multe fronturi operațiunile de hăr
țuire a trupelor saigoneze. Astfel, 
patrioții sud-vietnamezi au bom
bardat patru din cele șase poziții 
strategice saigoneze din regiunea 
Saigonului. De asemenea, au fost 
bombardate unități saigoneze la 
Trang Bom, în apropierea locali-

de hărțuire

saigoneze
tății Bien Voa, la aproximativ 
40 km nord-est de capitala sud- 
vietnameză. De asemenea, au mai 
fost efectuate bombardamente a- 
supra trupelor saigoneze dislocate 
la Ben Cat și Tan An, localități 
situate la cîțiva km de Saigon, 
precum și asupra aerodromului de 
la Lac Hong, din apropiere de 
Rach Gia. Aceste lupte de hărțuire 
au produs numeroase victime în 
rîndurile soldaților saigonezi.

WR?0Via: Protocol polono- 
islandez privind extinderea 
relațiilor comerciale

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția P.A.P., 
la Varșovia a făcut o vizită o de
legație guvernamentală din Islan
da, care a purtat tratative în le
gătură cu extinderea relațiilor co
merciale bilaterale dintre cele două 
țări. In protocolul semnat cu acest 
prilej se relevă că cele două părți 
vor respecta principiile G.A.T.T., 
din care ambele țări fac parte.

La invitația guvernu
lui mexican, timp de 
cinci zile s-a aflat aici in 
vizită delegația guverna
mentală română, con
dusă de Gheorghe Ră
dulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Mi- 
niștri. Din convorbirile 
care au avut loc cu re
prezentanții guvernului 
mexican — Intre care 
ministrul de externe ad- 
interim, Gabino Fraga, 
ministrul industriei și 
comerțului, Octaviano 
Campos Salas, ministrul 
finanțelor ți creditului 
public. Antonio Ortiz 
Mena, ministrul patri
moniului național, Ma
nuel Franco Lopez, alte 
personalități oficiale, 
precum ți reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri 
— a rezultat interesul 
ambelor părți de a pro
mova ți dezvolta schimr 
burile comerciale, coo
perarea economică și 
tehnică, tn condiții reci
proc avantajoase. „înre
gistrez cu mare satisfac
ție, atit eu cit și colegii 
mei, cele spuse de mem
brii delegației române, 
și în primul rînd de șe
ful ei, dl. Gheorghe Ră
dulescu — mi-a declarat 
directorul general al 
Băncii Naționale de Co
merț Exterior, dt Anto
nio Armendariz — fiind
că se vede clar că vor
bim aceeași limbă, a in
teresului comun de a a- 
propia cele două popoare 
prin intermediul legătu
rilor atît de eficace pe

care ni le oferă relațiile 
economice".

In timpul vizitei au 
fost constituite grupe de 
lucru, cu participarea 
experților români ți me
xicani, in cadrul cărora 
s-au analizat concret po
sibilitățile existente in 
diferite domenii, exami- 
nindu-se liste de mărfuri 
ce pot constitui obiectul 
schimburilor comerciale,

sulf ți alte minerale me
talifere ți nemetalifere. 
Totodată s-a arătat că la 
importul român ar putea 
fi luate in considerare și 
alte produse ale indus
triei ți agriculturii me
xicane. In urma convor
birilor a fost semnat un 
acord intre Banca româ
nă de comerț exterior ți 
Banca Națională de Co
merț Exterior a Mexicu-

CORESPONDENȚA DIN CIUDAD DE MEXICO 
DE LA VASILE OROS

sectoare de interes reci
proc in domeniul coope
rării economice și teh
nice. Cu prilejul întîlni- 
rilor de lucru desfășu
rate la Banca Națională 
de Comerț Exterior, la 
care au participat repre
zentanți ai diverselor or
ganisme publice, ca ți 
la reuniunea cu oamenii 
de afaceri, patronată de 
Comitetul de coordonare 
a activităților interna
ționale ale inițiativei 
private, s-au studiat cu 
interes propunerile păr
ții române de a participa 
in viitor la realizarea u- 
nor obiective in dome
niile minier ți al meta
lurgiei neferoase, a unor 
fabrici chimice și petro
chimice, țara noastră 
fiind interesată să pri
mească in rambursarea 
livrărilor sale, in mod 
eșalonat, anumite pro
duse ca metale, concen
trate neferoase, bumbac,

lui, apreciat de ambele 
părți ca fiind un instru
ment util, o bază pentru 
facilitarea și intensifica
rea schimburilor comer
ciale, promovarea coope
rării economice și teh
nice multilaterale între 
cele două țări. Docu
mentul consemnează a- 
cordul părților privind 
continuarea negocierilor 
inițiate cu ocazia vizitei. 
delegației guvernamen
tale române în vederea 
perfectării unor noi a- 
corduri pe linia lărgirii 
relațiilor economice în
tre România și Mexic.

Presa mexicană a re
flectat pe larg desfășu
rarea vizitei delegației 
gtivernamentale române. 
Ziarele de mare circula
ție, cum sînt „Excelsior". 
„El Universal", „La 
Prensa", „El sol del Me
xico" și altele, au repro
dus pe larg declarațiile 
făcute de vicepreședin-

tete Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Rădu
lescu, subliniind intre 
altele dorința României 
de a dezvolta relații de 
colaborare cu Mexicul^ 
cu alte state latino-ame- 
rtcane. Un amplu intet 
viu cu șeful delegației 
române a publicat in
fluentul cotidian „Ex
celsior". Referindu-se la 
vizita delegației române 
tn Mexic, „Excelsior" 
scrie intr-unui din arti
colele publicate că „c- 
xistă ample posibilități 
de a menține un impor
tant curent de schim
buri comerciale româno- 
mexicane". „El sol del 
Mexico" ți „La Prensa" 
scot in evidență avanta
jul pe care îl prezintă 
pentru Mexic conținutul 
propunerilor făcute de 
partea română, de a li
vra instalații și echipa
mente industriale cu 
plata în produse ale în
treprinderilor respecti
ve, sau în alte produse 
de export mexican. Sub 
titlul „Vom intensifica 
relațiile cu România'L 
ziarul „El sol del Me~ț 
co" subliniază că „avan
sul industrial permite 
între altele României să 
organizeze anual apro
ximativ 50 de expoziții 
în diverse țări ale 
lumii". Principalele ziare 
apreciază că vizita de
legației guvernamentala 
române constituie un 
pas important pe calea 
dezvoltării multilaterale 
a relațiilor între Mexic 
și România.

0 imagine a progresului

agențiile de presă transmit:
tehnic internațional

Acad. Andrei Oțetea, pre
ședintele Comisiei naționale a Repu
blicii Socialiste România pentru 
UNESCO, a sosit luni după-amiază la 
Budapesta la invitația Comisiei națio
nale ungare pentru UNESCO. Pe 
aeroportul Ferihegy, el a fost întîm- 
pinat de Demeter Sandor, vicepreșe
dinte al Institutului ungar pentru re
lații culturale cu străinătatea, Gyurti 
Gyorgy, secretar general adjunct al 
Comisiei naționale ungare pentru 
UNESCO, de reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe.

Președintele Franței, ge- 
neralul Charles de Gaulle, va face o 
vizită oficială în Turcia între 25 și 
30 octombrie, se anunță într-un co
municat publicat luni la Ankara.

Duminica a sosit Ia Bel
grad președintele Camerei 
Comunelor a parlamentului 
britanic, Horace Kins> care va 
face o vizită în Iugoslavia. La aero
port, oaspetele a fost întîmpinat de 
Vidoe Smilevski, președintele Vecei 
Federale a Skupștinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia.

Uzinele do cabluri din
R. P. Ungara au încheiat un 
contract cu firma franceză
S. A.T., privind achiziționarea licen
ței pentru producția de cabluri tele
fonice modeme, inclusiv pentru ex
port. Datorită acestei licențe, între

prinderea ungară va începe să producă 
din anul 1969 cabluri cu 960 de.ca
nale față de 60 cîte produce în pre
zent.

0 navă de război ame
ricană a pătruns la 14 sep
tembrie în apele teritoriale 
ale R. P. Chineze într ° zonă 
situată la est de insula Pingtan din 
provincia Futzien — anunță agenția 
China Nouă. Un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Externe a 
fost autorizat să adreseze un avertis
ment în legătură cu această provocare 
militară întreprinsă de nava de război 
americană.

La 14 septembrie a avut Io° 
la Avisawella, în Ceylon, ceremonia 
inaugurării lucrărilor la com
plexul de industrializare a lemnu
lui, obiectiv care se construiește în 
colaborare și cu asistență tehnică a 
României. La ceremonie au participat 
Philip Gunawardena, ministrul indus
triei, alți miniștri și adjuncți de mi
niștri, membri ai corpului diplomatic, 
precum și numeroși muncitori ai com
binatului. A fost de față ambasadorul 
Republicii Socialiste România în Cpy- 
lon, Aurel Ardeleanu.

Interzicerea prin lege a 
partidului de extremă 
dreaptă Partidul national
democrat din R-F.G. a fost cerută 
de Hans Jurgen Wischnewski, secre

tar general administrativ al P.S.D.G. 
Vorbind în fața delegaților la congre
sul sindicatului lucrătorilor din comerț 
de la Bremen, Wischnewski a arătat 
că interzicerea P.N.D.-uIui este do
rința majorității populației din Repu
blica Federală a Germaniei.

Satelitul artificial „Cos
mosul" a fost lansat luni în 
Uniunea Sovietică în vederea conti
nuării cercetării spațiului cosmic.

Cea de-a doua expoziție 
mondială de cărți de artă 
s-a deschis luni în incinta marelui 
magazin „Maruzen" din Tokio. Or
ganizată sub auspiciile Asociației edi

turilor pentru schimburi culturale, 
expoziția prezintă cărți de artă editate 
în 20 de țări. Standul românesc, si
tuat chiar la intrarea în expoziție, 
prezintă 62 de cărți și albume înfă- 
țișînd aspecte ale dezvoltării artei ro
mânești.

li operație de transplan
tare a inimii și a ambilor 
plamînî 3 f°st efectuată la spitalul 
St. Luke din Houston (S.U.A.). Pa
cientul este un sugar de numai două 
luni, pe nume Debra Ann Lee, ai 
cărei părinți locuiesc la Huffsmith 
(statul Texas). Inima și plămînii do
nați provin de la un nou născut de 
o zi, care prezenta grave malformații 
ale creierului.

Prototipul britanic al avionului supersonic de pasageri anglo-francez 
„Concorde 002“ care se poate vedea în imaginea alăturată și-a făcut 
apariția pentru prima oară pe pista de la Filton, din apropiere de 

Bristol

► Răsfirîndu-se printre coline do-
► moale sub îmbrățișarea calmă a
► rîurilor Svitava și Svratka, înțesat
► de vechi monumente istorice, Brno,
► tradițional centru comercial și in-
► dustrial, cunoaște și în acest de-
► but autumnal o puternică animație
► marcată de prezența a nume- 
k roși oaspeți, din zeci de țări, so-
► cialiste și capitaliste. Pentru a
► zecea oară, Tîrgul internațional
► din Brno și-a deschis porțile spre 
k a înfățișa o imagine a ultimelor 
t noutăți din domeniul industriei
► constructoare de mașini a nume-
► roase țări ale lumii. în vastul
► Parc al Expozițiilor, în pavilioane 
£ ți suprafețe de expuneri în

aer liber însumînd aproximativ 
140 000 m.p., circa 1500 de firme

► comerciale și industriale din 29 de
► țări participă la o veritabilă com- 
*■ petiție pentru promovarea largă a
* progresului tehnic, introducerea 
, rapidă a cuceririlor științifice și 
, tehnologice în producția de serie,
► pentru fabricarea unor produse de

► înaltă calitate, care să țină seama 
k de actualele cerințe ale esteticii

► industriale. în afara țării gazdă 
t sînt prezente Bulgaria, Cuba, Iu-
► goslavia. Polonia, Republica De-
► mocrată Germană, România, Un-
► garia, U.R.S.S., iar dintre țările ca- 
‘ pitaliste — Anglia, Austria, R.F.G., 
r Suedia, Italia, S.U.A., Canada, Ja-
► ponia și altele.
► Prezența cea mai bogată o are 
k țara gazdă. Printre cele peste 5 000 
t exponate ale R.S.C. se află mașini-
► unelte, și în primul rînd strun-
► guri cu comandă numerică, motoa-
► re cu combustie internă, agregate 
, Diesel, tractoare pe pneuri, loco- 
k motive electrice, turbine hidrauli- 
» ce și pompe, utilaj minier, chimic.
► Anul acesta, o importanță deosebi-
► tă între produsele expuse de Ceho-
* slovacia o au mașinile pentru in- 
, dustria textilă. De altfel, chiar Ia 
, intrarea în Parcul Expozițiilor, o
► furcă de. tors, o meliță și o roată
► de răsucit, urmată imediat de un 
k grup de războaie automate de țe- 
“ sut fără suveică (ultima realizare 
, a tehnicii moderne în acest dome- 
, niu), capătă o valoare de simbol.

După cum ne spunea directorul 
pavilionului României, ediția 1968 
este, în ce privește participarea 
țării noastre, cea mai bogată ca 
număr și diversitate de exponate, 
în afara standului oficial din Pa
vilionul Națiunilor, România expu
ne, pe o suprafață de peste 
1200 m.p., în patru sectoare spe
cializate, produse ale industriei 
constructoare de mașini. Din gru
pa mașinilor-unelte pentru prelu
crarea metalului sînt expuse 
strunguri, mașini de găurit, prese 
și. ca o noutate, mașina de recti
ficat de interior Rl 80 cu bune ca
racteristici și performanțe tehnice 
și care încă de pe acum a atras 
atenția specialiștilor. Este expusă 
o întreagă gamă de mașini din in

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
LA BRNO, VIOREL POPESCU

dustria textilă. De un mare inte
res din partea vizitatorilor, a spe
cialiștilor și a oamenilor de afa
ceri se bucură autocamioanele 
„Bucegi" de 5 tone, tractoarele 
U-650 pe pneuri și S-650 pe șenile. 
Dominanta expoziției românești o 
constituie instalația de foraj pe
trolier F-200, realizată la uzinele 
„1 Mai“ din Ploiești, o adevărată 
uzină, prin complexitatea utilaje
lor cu care este dotată.

Din U.R.S.S., peste 62 de expo
nate se prezintă în competiție 
pentru obținerea medaliei de aur. 
De exemplu, întreprinderea „Auto- 
export" a înscris în concurs noul 
tip de automobil GAZ 66-02. Pe 
lista candidaților la medalia de 
aur se află, de asemenea, un nou 
tip de excavator și un agregat pen
tru granularea maselor plastice. 
130 întreprinderi industriale din 
R.D.G. expun aproape 400 produ
se sau grupe de produse de un 
înalt nivel tehnic, dintre care 35 
sînt prezentate ca noutăți ale teh
nicii mondiale. Un mare Interes 
îl.suscită rinichiul artificial „Aue" 
realizat de specialiști din Leipzig.

La expoziția iugoslavă rețin aten
ția produsele industriale electro
tehnice șl electronice, mașinile- 
unelte, mașinile agricole, aparatele 
electrice de uz casnic. R.P. Un
gară și-a marcat prezența la 
Brno cu cîteva sute de produse, 
îndeosebi sînt de relevat mașinile- 
unelte, materialul rulant și de cale 
ferată, aparatele de măsurat, ma
șinile agricole. întreprinderea un
gară „Tungsram", care împlinește 
50 de ani de producție, este pre
zentă cu o gamă largă de produse. 
Dintre produsele expuse de R. P. 
Bulgaria semnalăm acumulatoare 
electrice, electromotoare, transfor
matori, mașini-unelte.

Nu lipsește nici anul acesta de 
Ia Brno firma austriacă „VOEST", 
producătoare de oteluri, table, 
construcții mecanice, diverse in
stalații industriale. Patru între
prinderi ale firmei vestgermane 
„Mannesmann" din Dusseldorf pre
zintă o gamă foarte variată de tu
buri, instalații complexe pentru 
industria metalurgică, prese, oțe
luri de calitate superioară. Pentru 
soluțiile tehnice ingenioase pe care 
le înmănunchează, de un viu inte
res se bucură un model de cen
trală nucleară, aparținînd unei în
treprinderi vest-germane. Firma 
belgiană „ACEC“ este prezentă cu 
echipamente electrice pentru in
dustria minieră șl metalurgică, in
stalații de ventilație și reglarea 
umidității aerului, iar firma brita
nică „Rank Xerox Ltd.“ înfățișea
ză, ca o noutate a tehnicii mon
diale, o serie de mașini xerografice 
de copiat șl duplicatoare xerogra
fice.

Tîrgul de la Blrno. ampla parti
cipare internațională la această 
imagine a progresului tehnic din 
numeroase țări relevă încă o dată 
larga adeziune de care se bucură 
ideea dezvoltării colaborării eco
nomice și tehnico-științifice între 
toate țările, colaborare ce se vă
dește a fi un mijloc eficace de 
apropiere, de mai bună cunoaștere 
a realizărilor și eforturilor po
poarelor pentru progres și pace.
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