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Șl ÎNSEMNĂTATE

AGRICULTURĂToamna este anotimpul cînd oamenii muncii din agricultură au de executat un imens volum de lucrări, de maximă urgență și însemnătate. Este vorba nu numai de strîngerea recoltei, de transportul și depozitarea acesteia în bune condiții, ci................................multor și alte ducția dețele , ,cole de stat și cooperativele agricole au fost luate măsuri menite să asigure desfășurarea, într-un ritm cit mai rapid, a lucrărilor de toamnă. Potrivit datelor centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii, pînă la 12 septembrie au fost recoltate 64 la sută din suprafețele cu floarea soarelui. 25 la sută la struguri, 12 la sută la sfeclă de zahăr, porumb. Pînă la aceeași însilozate aproape două tone de furaje.Există condiții să fielucrările de recoltare, eliberarea terenurilor și transportul recoltei. După cum este cunoscut, cele mai mari suprafețe sînt de recoltat la porumb. Pe Iîngă forțele și mijloacele proprii, întreprinderile agricole de stat din Lunca Dunării și din alte zone primesc un sprijin prețios prin munca voluntară a elevilor și studenților. Este necesar ca. peste tot această prețioasă cultură să fie strînsă fără pierderi și într-un timp cît mai scurt. O mare însemnătate are folosirea judicioasă a tuturor forțelor și mijloacelor existente pentru recoltarea cu prioritate a suprafețelor destinate în- sămînțărilor. De operativitatea cu care se recoltează și se eliberează terenurile depinde executarea ne- întîrziată a arăturilor și a celorlalte lucrări de pregătire. Pînă la 12 septembrie, lucrările pregătitoare pe terenurile destinate însămînțărilor de toamnă au fost efectuate în proporție de 35 la sută în întreprinderile agricole de stat șl 32 la sută în cooperativele agricole. în unitățile din trusturile București și Slobozia s-au efectuat arăturile planificate în proporție de 64 la sută. Cooperativele a- gricole din județele Ialomița, Constanța, Galați, Brăila și Ilfov, au pregătit între 53—73 la sută din terenurile pe care le vor însămînța în toamnă. în prezent este necesar să fie intensificate atît arăturile, cît și alte lucrări, cum ar fi aplicarea îngrășămintelor, condiționarea semințelor etc. pentru ca semănatul să se poată efectua la timpul optim și în condiții agrotehnice superioare. Se poate vorbi de o interdependentă a acestor lucrări, deoarece terminarea unora și in principal strînsul recoltelor determină posibilitatea de a se efectua însămînțările în cadrul epocii optime.Din constatările făcute pe teren a reieșit că, în toate județele țării, datorită ploilor căzute în ultimul timp, solul este bine aprovizionat cu apă. Pornind de la această situație favorabilă, oamenii muncii din agricultură pot realiza un imens cîștig dacă aplică o agrotehnică adecvată la lucrările de pregătire a terenului și la semănat. In primul rînd, rezerva de apă din sol impune grăbirea însămînțărilor și — așa cum s-a subliniat la recenta consfătuire a griului — terminarea acestei lucrări, în toate zonele țării, pînă în jurul datei de 10 octombrie. Tot datorită rezervei de apă s-au creat condiții pentru folosirea în mai mare măsură și cu mal multă eficiență a îngrășămintelor, în comparație cu toamnele secetoase. De aceea, se recomandă ca întreaga cantitate de superfosfat și o treime pînă la jumătate din cea de azotat de amoniu să se administreze a- cum. desigur, în mod cu ocazia ultimelor discuiri care se efectuează înainte de semănat.O veche zicală spune că este bine să facem economii atunci cînd sacul este încă plin. Or, din acest punct de vedere, se poate spune că pămîn- tul plin realmente de apă, ca și prevederile unei toamne frumoase necesită ca de pe acum să se aplice lucrările pentru evitarea pierderilor de umiditate. Pînă în prezent s-au efectuat arături pe suprafețe mari, dar o parte din acestea sînt pline de buruieni și samulastră. Iată de ce se recomandă întreținerea ogoarelor atît în scopul distrugerii buruienilor, cît și al menținerii rezervei de apă. Pregătirea unui pat germinativ cît mai bun,prin afina- rea și nivelarea terenului, are un rol hotărîtor pentru obținerea unei ■ recolte bogate. Or, tocmai acum este momentul cînd se poate efectua în condiții optime această lucrare, o- dată cu trecerea la însămînțarea în ritm alert a suprafețelor cu grîu și alte culturi.Pentru a asigura succesul campaniei agricole de toamnă este necesar ca direcțiile agricole, uniunile cooperatiste să acorde un sprijin mai eficient îndeosebi unităților a- gricole rămase rea lucrărilor, ție se cere să unități care au porumb, sfeclă

și de însămînțarea milioane de hectare cu culturi de care depinde anului viitor. în toate țării, în întreprinderile
mai grîu pro- ju- agri-

8 la sută la dată au fost milioane dointensificate

diferențiat, arături și

în urmă la efectua- Cea mai mare aten- fie acordată acelor suprafețe mari cu _______ , ______  de zahăr, cartofi etc. pentru care sînt necesare mijloace de transport suplimentare. în IiDsa acestora, principalul este să sa utilizeze la maximum forțele și

© In întâmpinarea a- 
niversării unor date 
memorabile. RĂDĂCI
NILE MIȘCĂRII NOAS
TRE MUNCITOREȘTI RE
VOLUȚIONARE

© Preocupări actuale 
ale consiliilor județene: 
APROVIZIONAREA DE 
IARNA A POPULAȚIEI

STRINGENTĂ ACTUALITATE
Recuperarea rapidă a
restanțelor în realizarea

E3mijloacele existente, organizîndu-se echipe de încărcare și descărcare, pentru ca timpul de staționare al camioanelor, remorcilor, căruțelor etc. să se reducă substanțial. De mare însemnătate este stabilirea unei ordine de urgențe în efectuarea diferitelor lucrări, în așa fel îneît să se evite pierderile de recoltă. De acest lucru nu se seama peste tot.Există numeroase exemple atestă că. în condiții asemănătoare, se obțin rezultate mult diferite. Spre exemplu, la cooperativa agricolă Banloc, județul Timiș, planul însămînțărilor de toamnă prevede 780 hectare grîu, 100 hectare orz și 140 ha masă verde. Pînă acum s-au și însămînțat 90 hectare pentru masă verde și s-au pregătit 400 hectare teren pentru însămînțări, deși aici a plouat aproape zilnic. Consiliul de conducere al cooperativei a întocmit un plan pentru campania de toamnă în care s-a prevăzut folosirea schimbului II și a schimbului I prelungit la tractoare, participarea activă zilnică la muncă a tuturor membrilor cooperatori. Acordînd a- tenție pregătirii terenurilor pentru însămînțările de toamnă, cooperatorii din Recaș au administrat îngrășăminte minerale și au executat arături pe 400 hectare. Graficele pentru lucrări prevăd terminarea lucrărilor de însămînțare pînă la 15 octombrie. în apropiere de Recaș se află cooperativa agricolă Belinț unde, pînă la 30 septembrie, nu s-au executat arături pentru însămînțările de toamnă decît pe 80 hectare. Condițiile atmosferice au fost identice cu cele de la Recaș, totuși aici se susține că rămînerea în urmă se datorește numai ploilor. Or, la această cooperativă agricolă se așteaptă mai multe zile senine fără a se folosi cît de cît timpul prielnic lucrărilor. în plan sînt prevăzute 880 hectare cu grîu, secară masă verde și orz, deci o suprafață foarte mare._ Dacă nu se fac eforturi renurile la timp toamnă.de felul _____ _________ _nele țării, ceea ce impune necesitatea sprijinirii cu prioritate a unităților rămase în urmă.Folosind fiecare zi, fiecare oră bună de lucru, utilizînd la maximum forțele și mijloacele existente, oamenii muncii din agricultură vor a- sigura strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei din acest an, efectuînd, totodată, în condiții optime, însămînțările de toamnă în vederea realizării unei producții cît mai mari în anul viitor.

ținecare

acum, este îndoielnic că te- respective vor fi pregătite pentru însămînțările de Există nenumărate exemple celor amintite în toate zo-

Autoru
a fost
abuzu

...August 1963. Sîntem în locuința Aspasiei Berescu, din București, str. Xenopol nr. 3 ; mai precis, la ușa locuinței. Gazda este vădit jenată :— Aici locuiesc...Privim înăuntru. Patul e cocoțat la înălțimea unui nu ab-stat de om. Dar numai decorul este surd aici. In însuși angrenajul rațiunii cineva a aruncat nisip. Ceva, undeva, scîrție. Să vedem :In ziua de 8 martie 1951 (rețineți data 1) în timp ce Aspasia Berescu, de profesiune laborant radiolog, se afla la serviciu, Ene _ Ion, inspector al Oficiului de închiriere, o evacuează în mod abuziv, și tot abuziv, fără nici un titlu legal, introduce în cele două camere ale apartamentului pe N. Crețu cu părinții.Aceasta este prima verigă din lanțul nedreptăților care de peste 17 ani înveninează viața unui om. A. B. se adresează organelor în drept cerînd să se restabilească legalitatea. Se fac descinderi la fața locului, se constată ilegalitatea, se dau ordine, se fac promisiuni și... atît !Situația era orice unor prin zuri înlăturarea
lipsită de echivoc. Drepturile oameni erau încălcate săvîrșirea unor abu- și se impunea, deci, lor. Dar nu,

Privind harta economică a țării, se desprindă pregnant imaginea noilor fabrici și uzine, a tinerelor obiective industriale puse în funcțiune în ultimii ani, rezultat direct al aplicării politicii partidului de industrializare socialistă, de renartizare armonioasă și eficientă a forțelor de producție. Multe din aceste obiective s-au integrat operativ în circuitul producției materiale și își aduc contribuția la satisfacerea unor cerințe esențiale ale consumului intern și exportului, la creșterea și consolidarea avuției naționale.Colectivele multor unități Industriale noi au trecut cu succes primul mare examen al existențe! lor : realizarea principalilor parametri proiectați. Asemenea succese au marcat, de curînd, fabricile de zahăr Tg. Mureș, de bere Bacău, de produse lactate Constanța — toate din sistemul Ministerului Industriei Alimentare. în rîndul acestor noi întreprinderi s-au mai înscris uzina hidroelectrică Sadu V, centralele electrice Brazi, Rahova, Buhuși, Gîr- leni, Vaduri, Bacău I și altele subordonate Ministerului Energiei Electrice. Lista poate continua cu instalații din industria chimică și a petrolului, cu Fabrica de țesături și relon Panduri, întreprinderile „Victoria“-Timișoara, „Moldova“-Iași, din cadrul Ministerului Industriei Ușoare. Aceste noi întreprinderi răsplătesc, prin producția și beneficiile pe care le dau, eforturile susținute ale economiei naționale de dezvoltare a bazei tehnico- materiale a socialismului și au început să asigure realizarea acumulărilor necesare îndeplinirii unor alte prevederi ale programului de investiții din cuprinsul planului cincinal.Relevînd aceste succese, trebuie spus că, în domeniul atingerii parametrilor proiectați, mai stăruie o serie de neajunsuri, Ia unele dintre noile obiective industriale înregistrîn- du-se restanțe. Nu există documente sau hotărîrl

partidului în acest domeniu care să nu atragăaleatenția factorilor responsabili asupra consecințelor ce se degajă dintr-o astfel de rămînere în urmă, care să nu fi indicat sarcina de a se lua măsuri urgente pentru înlăturarea cauzelor care iac ca unele unități industriale noi să nu-șl realizeze parametrii proiectați.Insistîndu-se asupra acestui imperativ, la Conferința Națională a partidului, la consfătuirile cu proiectanții și constructorii s-a subliniat puternic necesitatea de a se întreprinde studii temeinice, corespunzătoare intereselor economiei, pentru ca la toate obiectivele construite să se îndeulinească prevederile din proiecte la termenul stabilit. „Avînd în vedere ponderea însemnată a noilor obiective în realizarea planului cincinal — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C. C. al P. C. R. din 19 iunie a.c. — ministerele, întreprinderile, organizațiile de construcții- montaj au 'datoria ca, pe baza analizei stadiului fiecărui obiectiv, a fiecărui șantier, să ia măsuri hotărîte pentru a recupera în cel mai scurt timp rămînerile în urmă, pentru a asigura intrarea în funcțiune, la parametrii proiectați, a tuturor capacităților prevăzute în plan".Cum se conturează recuperarea restanțelor în realizarea tuturor indicatorilor tehnico-economici proiectați și ce Ioc ocupă această problemă în preocupările comitetelor de direcție ? In ce proporție traducerea în viață a soluțiilor preconizate angajează intervenția ministerelor de resort, a celorlalți factori cu responsabilități în domeniul investițiilor 1
.'Redăm în pagina a IlI-a a'ziurului unele consta

tări legate de răspunsul ia întrebările amintite, 
pe baza anchetei întreprinse în citeva noi obiec
tive industriale.

Reportajul nostru debutează cu o 
concluzie; o concluzie ce ni s-a im
pus cu pregnanță: oamenii care stă- pînesc astăzi noul laminor de șase țoii de la uzina Republica sînt individualități cu o personalitate profesională și socială bine marcată. Nu 
este — bineînțeles — singurul loc 
de muncă unde se poate aplica a- 
ceastă observație, dar aici semnifi
cațiile au o putere înzecită de gene
ralizare, deoarece acest laminor, „o 
adevărată bijuterie", ca să folosim 
expresia secretarului comitetului de 
partid al uzinei Republica, tov. Flo- 
rea Pătrașcu, este o creație și o 
execuție a industriei românești con
structoare de mașini ?i utilaje.

— Pentru noi — ne mărturisea 
tov. Florea Pătrașcu — acest lami
nor implică o serie de sarcini în 
plus. Am văzut foarte multe lami
noare, dar acesta este de o concep
ție deosebit de modernă unde res
pectarea riguroasă și permanentă a 
tuturor normelor tehnologice este 
aici o obligație și mai stringentă 
decît oriunde. De aceea s-a preocu
pat comitetul de partid și comitetul 
de direcție — cu o lună și jumătate 
înainte de premiera industrială a 
laminorului — de încadrarea oame
nilor in schema noului atelier, de 
plasarea celor mal pregătiți munci
tori, comuniști, în posturile cheie.

— Cunoașterea prealabilă a utila
jelor cu o funcționare mecanizată și 
automatizată era absolut necesară
— ne spune ing. Ion Spahiu, șeful 
atelierului noului laminor. Cuptorul 
rotativ cu o productivitate maximă 
de aproximativ 35 tone/oră este com
plet automatizat, alimentarea și eva
cuarea gazelor din cuptor, de. aseme
nea, ca și deservirea laminorului duo 
de un post de comandă; soluția a- 
doptată de Institutul de proiectări 
de laminoare apelează la cilindri cu 
numai cinci calibre, toate sortimen
tele de țeavă obținute la laminorul 
calibrat cu 7 caje adăugind un plus 
de modernitate acestui ansamblu in
dustrial.

Aici, la laminorul nostru, nu se 
poate vorbi de muncă necalificată. 
E șl acesta un semn al înaltei teh
nicități a laminorului. Ea cere re
ciprocitate : cunoașterea 
subtilități de funcționare. Eu 
lucrat, pînă 
laminorului, 
de investiții 
faptul mi-a 
lui esențială.

Desprinderea în largul producției 
a semnificat un zbor, o înălțare pro
fesională. Nu e numai desprinderea 
de cheiul la care au muncit crea
torii și executanții acestui laminor, 
o prelungire pe aceeași orbită de 
preocupări, ci o veritabilă nouă e- 
xistență, existența capacității de pro
ducție a 100'000 de tone de țevi a- 
nual. Dacă scopul rămîne același cu 
al proiectanților și executanților — 
aportul substanțial la economia țării
— mijloacele sînt altele, dătătoare ■de' alte norme, de alte acte profe
sionale intenționate, care edifică alt
fel aceeași personalitate a slujito-

întregii 
am 

la darea în folosință a 
ca inginer, răspunzînd 
tocmai la acest utilaj; 
ajutat la cunoașterea

Președintele Consiliului de Miniștri, Umanismul socialist
in sfera

rului economiei noastre moderne. Premeditarea formativă este atot- prezentă nu numai pe planșele proiectanților, nu numai în planurile de lecții ale inginerului-profesor de la școala profesională, dar și în formarea echipei, unde vîrstele și deprinderile de neconfundat devin complementare compunînd un întreg, distinct, omogen, inextricabil: colectivul de muncă.— La formarea schimburilor — ne 
spune maistrul principal al atelie
rului, comunistul Ion Petcu — ne-a 
preocupat „așezarea" oamenilor cu 
experiență din uzină alături de cei 
mai tineri absolvenți ai profesiona
lei. Formula cea mai fericită era 
potrivirea experienței, a vîrstei pro
fesionale a muncitorilor de bază cu 
elanul capabil de a fi maturizat al 
proaspeților absolvenți.Psihologia industrială — valoare Inestimabilă în industria modernă — este un stimul cu efecte traductibile în eficiența producției. Iată 
cifrele : pînă la sfîrșitul anului, con
form datelor inițiale ale registrului 
de sarcini al laminorului, el ar tre
bui să producă 5 000 de tone de 
țevi. Angajamentul colectivului 
este de patru ori mai mare. Ci
frele la zi argumentează cu priso
sință nu numai realizarea acestui 
angajament, dar și al altuia, mult 
mai important, cel semnat în tele
grama adresată Comitetului Central 
al P.C.R. în noaptea ce a urmat pre
mierei industriale 
cinci zile înainte 
nificat: atingerea iectați cu patru vreme.

Dacă laminorul, și nopți de concepție, are acum 
tificatul de calitate semnat, intra
rea sa în amplul front industrial 
este garantată de oamenii care do
mină buna sa funcționare. Provenind din două generații deosebite, ei au un ce comun : cristalizarea, în focul producției, a personalității, cu alte cuvinte valorificarea superioară a naturii dinamice a omului animat de un înalt ideal social. 
Coordonarea și unitatea actelor po
zitive, de producție, are loc pe 
fundalul dinamicii accelerate a între
gii noastre industrii. Astăzi, la pos
turile cheie din acest atelier întâl
nești absolvenți din primele promo
ții ale școlilor profesionale de la 
noi. Majoritatea, absolvenți ai șco
lii brăilene : Marin 
minat în urmă cu 
acestei școli, astăzi 
chipă la laminorul 
tică Popa, cu 16 ani in urmă a ve
nit, de pe aceleași bănci, în uzină 
și domină azi hala de la pupitrul 
de comandă operațiile laminorului 
la postul de ieșire. Chiriță Dănciug 
e șef de echipă la laminorul „duo". 
Ei sînt „fondul de aur" al atelie
rului. Lor li se adaugă șeful lami
norului, inginerul Ion Spahiu. Nu 
numai prin calitățile care-l alătură 
acestora, dar și prin procesul de for
mare, prin biografia devenirii sale, 
în anul 1951, actualul inginer venea 
în uzină alături dă prima promo
ție de absolvenți ai școlilor profesio
nale de la noi. După cinci ani, nu
mele său 
echipă la 
pe locul 
rul tunel
Hunedoara, școala de maiștri și re
partizarea noului maistru la vechiul 
laminor de șase țoii. După 1959, tri
mis cu bursă de către uzină, nu
mele lui Ion Spahiu putea fi în
tîlnit la cursurile de zi ale politehnicii.

a laminorului, cu 
de termenul pla- parametrilor pro- lunl înainte do
fructul atâtor zile 

cer-

Drăgușin a ter- 
15 ani cursurile 

este șef de e- 
perforator, Mi-

putea fi întâlnit ca șef de 
laminorul reductor aflat 

unde există acum cupto- 
al noului laminor. Apoi

Vartan ARACHELIAN

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri după-amiază pe 
Rinaldo Santini, primarul Romei, 
și pe membrii delegației munici
palității din Roma, care, la invi
tația Comitetului “ 
siliului popular 
București, fac o 
noastră.

Executiv al Con- 
al municipiului 
vizită în țara

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de cordiali
tate, au luat parte Dumitru Popa, 
primarul general al Capitalei, Ion 
Cosma, prim-vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular 
precum 
sadorul

al municipiului București, 
și Niccolo Moscato, amba- 
Italiei la București.

(Agerpres)

O E

pedepsi^ dar
a rămas tabu

ar fi fost prea

numai de N. în

lucruri'le simple !La 19 zile după evacuarea abuzivă a Aspasiei Berescu, Oficiul de închiriere al fostului raion 30 Decembrie repartizează lui N. Crețu apartamentul acesteia din strada Xenopol nr. 3. Asupra legalității acestui ordin vom reveni. Deocamdată, reținempromptitudinea Oficiului închiriere. Cererea lui Crețu a fost aprobată chiar ziua depunerii 27 martie 1951.Ilegalitatea are de acum un document. începe hîrtiilor. Și mulți sînt cei care vor cînta pentru ca ea să se învîrtească nestingherită. Ne este însă imposibil să trecem mai departe fără a descifra u- morul negru pe care îl cuprinde, în ultimul său alineat, acest document: „Veți lua în primire locuința în termen de trei zile..." Adică el, N. Crețu care locuia în apartament de 19 zile va trebui să ia în primire locuința în... următoarele trei, zile, nici un minut mai tîrziu ! Cită grijă ! Oficiul de închiriere — al cărui funcționar a- buziv l-a introdus pe N. C. în apartament — nici usturoi n-a mîncat, nici gura nu-i miroase !La 8 septembrie 1951, femeia se plînge procura-

eihora

progresului
contemporan

prof. univ. dr. P. APOSTOL

(Continuare în pag. a V-a)

lucru pe șantierele 
industriale

turii cerind sanctionarea inspectorului abuziv. Procesul începe, dar sentința nu se va pronunța decît... peste trei ani. Văzînd că hotărîrea de condamnare întîrzie să se arate, în nul 1952, A. B. cheamă judecată pe N. Crețu și părinții acestuia, Maria a- în pe .--------------------- șiDumitru Iliescu. In locul situației ilegale, mai sus prezentate, instanța are însă în vedere numai hîrtia — ordinul de repartiție emis posterior săvîr- șirii abuzului, posterior intrării lui, N. Crețu în locuință. Se reține astfel ca „inexactă afirmațiunea reclamantei cum că pîrîții ar deține apartamentul i- legal, neputînd fi vorba de vreun abuz pretins de reclamantă și nedovedit, iar reclamanta ocupînd în bloc singură două camere și acces la dependință". (Care sînt acele două camere și cu ce titlu le-ar deține A. B., nu se spune).Adică, zicea instanța : 1). N. C. a intrat în apartament Ia 8 martie 1951, fără nici un titlu, dar legea nu a lost încălcată. 2). Ordinul de repartiție a fost emis la aproape 3 săptămîni de la această intrare, dar legea nu a fost încălcată. 3). A. B. a fost scoasă cu forța din apartamentul ce-1 ocupa, dar legea nu a fost încăl-

cată 1 (Tribunalul popular „30 Decembrie")....Și toate acestea, în timp ce, la același tribunal, se desfășura procesul penal în care, la 23 octombrie 1954, Ene Ion — inspectorul care regizase șl jucase rolul principal în această chestiune a fost condamnat la închisoare pentru abuz în serviciu săvîrșit în dauna Aspasiei Berescu ! Se părea că, odată ce fapta să- vîrșită de inspectorul Oficiului de închiriere — faptă de pe urma căreia profita N.C. — a fost calificată drept infracțiune, odiseea se va apropia de sfîrșit. Se părea ! Funcționarul abuziv este pedepsit și înlăturat — abuzul rămîne însă tabu.Tot timpul, după orele de lucru, A.B. umblă să i se facă dreptate. Dacă nulitatea actului respectiv n-a fost constatată în procesul penal de condamnare a funcționarului abuziv, singurele organe în drept s-o mai facă sînt organele administrației de stat. Acestea din urmă zic : da. ordinul acela de repartiție o fi el rezultatul unei infracțiuni dar, deoarece a produs efecte în circuitul civil, noi nu-1 mai putem anula.
Titus ANDREI

(Continuare în pag. a Ii-a)

Lumea se transformă azi Intr-un ritm accelerat. Atomistul J. R. Oppenheimer vorbea chiar de o „accelerare a accelerației". Termenul tradițional de „progres" pare, de aceea, unora lipsit de sugestivitate, șters, cenușiu spre a reda acea precipitare a schimbărilor și transformărilor caracteristice epocii actuale. Se încearcă fixarea și captarea dialecticii fră- mîntate a zilelor noastre în concepte și cuvinte noi : expansiunea dezvoltării, explozie tehnologică ș.a.m.d.In anii noștri, schimbările sînt atît de rapide în- cît timpul necesar pentru informare și documentare depășește, adesea, intervalul de timp în care luarea unei hotărlri, decizia, poate fi eficientă în raport cu scopurile urmărite.In cursul transformării socialista a vieții materiale și spirituale a poporului, cerințele complexe ale conducerii noilor structuri și relații sociale accentuează caracterul complex al situațiilor de decizie, intrucît intervin, în acest caz, probleme pentru care nu există soluții acumulate în cadrul experienței anterioare. Noile soluții trebuie căutate, elaborate pe baza combinației creatoare a cunoștințelor existente, și experimentate, spre a verifica in viață valabilitatea lor. Din această cauză, una din marile probleme ale epocii constă în elaborarea unei metodologii a acțiunii în stare să asigure stăpînirea accelerației cu care se desfășoară evenimentele, stăpînirea complexității situațiilor ivite în cursul practicii sociale, precum și stăpînirea decalajului între timpul disponibil pentru informare și timpul necesar deciziei.Marx a schimbat fundamental viziunea noastră despre om : soluțiile nu constau în contemplare și speculație, ci în acțiunea, care și-a încorporat informația (știința), operativitatea, eficiența (tehnică, organizatorică) împreună cu sensurile și valorile cu care omul investește creația sa.Stăpînirea accelerației, a complexității și decalajului amintit mai sus cere o informare și documentare de

vorbim despre

bună calitate. Ea tine seama de informații pertinente (referitoare la problemă și numai la ea, eliminînd, așadar, datele superflue, inutile, parazitare) despre datele problemei și despre mijloacele disponibile pentru soluționarea ei, din toate domeniile științei și tehnicii. în același timp, o decizie nu trebuie să satisfacă numai condiții de operativitate tehnică- administrativă și de eficientă economică, ci și pe cele de „eficientă" so- c:ală și umană, adică să se încadreze în procesul de realizare a libertății și demnității omului, să servească la reproducția lărgită și optimalizată a relațiilor socialis- economie, ci și în

£73 Cu toate că lucrările pentru extinderea Uzinei de alumină din Oradea se desfășoară „din mers", constructorii și montorii au reușit să înregistreze un avans de 45 de zile față de prevederile planului Ia zi. In acest fel, primul din cele nouă vase decompozoare, a- vînd o capacitate de peste 1100 mc, racordat la instalațiile existente, a și fost încărcat cu soluție de aiuminat, alte trei fiind în pregătire. Avansate sînt, de asemenea, lucrările de montaj la secțiile de evaporare și le- șiere. Se creează astfel condiții ca în primul semestru al anului viitor lucrările de extindere să se încheie înainte de termen, ri- dicînd capacitatea uzinei oră- dene la nivelul unei producții anuale de calcinată. 200 000 tone alumină
te, nu numai îndomeniul relațiilor inter-individ'uale.Oricît de necesară ar fi o acțiune, justificabilă din punct de vedere teh- nic-organizatoric, ea trebuie să reziste și la proba hotărîtoare a concordanței cu principiile umanismului socialist.Măsurile luate, în cadrul Directivelor de dezvoltare stabilite de Congresul al IX-lea, de Conferința Națională a P.C.R., în vederea perfecționării continue a formelor și metodelor de organizare, respectiv de conducere a vieții sociale, precum și promovarea cu fermitate a respectului față de om, a legalității și echității în relațiile umane pe ansamblul societății și în formele vieții politice și de partid constituie o remarcabilă manifestare a efortului conducerii de partid de a contura in actu o teorie și metodologie a acțiunii corespunză-
(Continuare In pag. a IV-a)

Planul pentru electrice iova a fost îndeplinit cu peste 100 de zile mai devreme. Rezultate bune în îndeplinirea planului de investiții au fost obținute și în alte unități din județul Dolj. Astfel, planul anual de constructii-montaj la uzina destinată reparațiilor de locomotive electrice, diesel-elec- trice și diesel-hidranlice, ce se ridică Iîngă uz’^a ..Electronu- tere", a fost realizat integral. La combinatul chimic s-a realizat 90 la sută, r’in "lan, iar Ia. fabr:- ca de textile „Independența", 84 la sută. Situațiile statistice consemnează fantul că acumîn județ s-au îndeplinit circa șapte zecimi din planul anual de investiții. Au fost date în folosință 533 de apartamente, precum și 8<5 capacități industriale și obiective social-culturale.

anual de Investiții dezvoltarea Centralei de termoficare Cra-

Telegramă
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, a adresat președintelui Republicii Italia, Giuseppe 
Saragat, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la naștere, o telegramă de 
felicitare prin care îi urează noi succese în activitatea pe care o des
fășoară spre binele poporului italian și al prieteniei tradiționale care 
leagă popoarele celor două țări.
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII UNOR DATE MEMORABILE Preocupări actuale ale

RĂDĂCINILE MIȘCĂRII NOASTRE
consiliilor județene ! FAPTUL!

MUNCITOREȘTI REVOLUȚIONARE
Aprovizionarea 
de iarnă

DIVERS

Aniversarea anul acesta a două memorabile evenimente istorice — -înființarea acum 100 de ani a primei organizații muncitorești cu caracter politic din țara noastră. Asociația generală a muncitorilor din Timișoara, șl crearea cu trei sferturi de Jveac în urmă a Partidului Social- democrat al Muncitorilor din Româ- J«iia — trezește în rîndurile clasei •muncitoare, ale întregului popor ro- Jmân sentimente de legitimă mîndrie ^pentru vechimea mișcării noastre -^muncitorești, pentru bogatele ei tra-■ dițil de luptă.In a doua jumătate a secolului al -e’XlX-lea în structura social-econo- Jmică a tării s-au petrecut adînci pre- tfacerl. A avut loc extinderea și adîn- îcirea relațiilor economice capitaliste, "Jjproces puternic stimulat de marile ^evenimente care au dus 1* dezvol- tarea României moderne : Unirea Ș Principatelor, cucerirea independen- -j-'tei de stat•>' Dezvoltarea relațiilor capitaliste | era însoțită de creare* șl dezvolta- j rea industriei.Evoluția capitalistă a României * dus la adînci transformări în struc
tura socială * țării. Rezultatul esențial, pe plan social al acestei evoluții 
l-a constituit dezvoltarea celor două clase noi caracteristice capitalismului : burghezia și proletariatul. Din * doua jumătate a secolului al XIX- lea, elasa muncitoare a început să se manifeste cu tot mai multă vigoare in• viața socială și politică. Potrivit sta- •ttisticilor vremii, în perioada 1850— J1900, ea * crescut numeric de peste•trei oriiSursa principală de formare a proletariatului o constituia țărănimea. •Exploatarea crîncenă la care era supusă țărănimea în condițiile lipsei de pămînt șl de inventar agricol făcea ca an de an să se îngroașe rîndurilo țăranilor pauperizați care luau drumul orașelor, în nădejdea că aci vor putea să-și cîștige mai ușor existența. Rîndurile clasei muncitoare au sporit, de asemenea, prin ruinarea unei însemnate părți a meseriașilor.Elementul esențial în procesul de• formare a proletariatului în țara noastră l-a constituit creșterea ponderii proletariatului de fabrică. La sfîrși- 
tul secolului al XIX-lea șl începutul secolului al XX-lea, numărul muncitorilor de fabrică înregistra în România o creștere de aproape 15 ori, față de perioada dinaintea războiului 
de Independență, în Transilvania a- jungînd să reprezinte peste 44 la sută'■din totalul muncitorilor. Pe întinsul țării se profilau centre muncitorești : Bucureștiul în primul rînd, în care spre «fîrșitul secolului se aflau deja peste 25 la sută din totalul munci- , lorilor ocupați în marea industrie, ! Valea Prahovei,' Galați, Brăila, Ba- 5 cău, Timișoara, Valea Jiului, Arad, ț Brașov, Oradea, Cluj etc.în condițiile dezvoltării incipiente■ capitalismului, ale acumulării primitive de capital, proletariatul er» supus unei exploatări crînccne.In cea mai mare parte a întreprinderilor, duraita zilei de muncă — nereglementată prin nici un fel de legi — era de 12—14 ore și chiar mai mare. în raportul prezentat de delegații români la Congresul Internaționalei a Il-a, ținut la Bruxelles în 1891, se arăta că în România „a- 
proape toate atelierele sînt strimte, 
improprii, fără aer; munca în ele 
este de 16—18 ceasuri, iar lefurile 
sînt foarte mici". Asemănător se petreceau lucrurile și în Transilvania. Și este caracteristic faptul că un regulament adoptat de autoritățile de aci în 1872 preciza că timpul de muncă nu poate depăși 16 ore pe zi. Era de fapt legiferarea unei zile de muncă extrem de prelungite.Repaosul duminical nu era asigurat. Abia în 1897, sub presiunea luptei proletariatului, a fost promulgată ta România o lege care prevedea duminica o jumătate de zi liberă și a- corda anual 14 zile de repaos, la sărbători. „La noi — scria marele Mihail Eminescu — este cu putință 
ca lucrătorul să nu se bucure nici 
duminică, nici de sărbătoare..." Nivelul salariilor era extrem «căzut, iar sistemul amenzilor șl reținerilor îl coborau și mai mult. Documente ale vremii și în primul rînd ziarele muncitorești ne-au lăsat impresionante mărturii despre felul în care trăiau și trudeau muncitorii în acele timpuri.Tabloul sumbru al situației e- conomice șl sociale a proletariatului român în a doua jumătate 
a veacului trecut ar fi incomplet dacă nu am adăuga faptul că regimul politic burghezo-moșieresc. prin sistemul electoral cenzitar și prin alte opreliști, îngrădea considerabil participarea clasei muncitoare și a țărănimii la viața politică a țării. Deși Constituția adoptată în 1866 prevedea unele drepturi democratice, acestea erau continuu încălcate, abuzurile mai ales față de țărani și muncitori reprezentînd un adevărat sistem.Un factor de agravare a situației maselor muncitoare din țara noastră l-a constituit dominația străină, exercitată fie direct, în cazul teritoriilor românești aflate în componența altor etate, fie prin amestecul trusturilor Imperialiste în treburile Interne ale României. Este știut că după cucerirea independentei de stat în 1877, capitalul străin a pătruns tot mal accentuat în industria țării, aca- parînd grăitor totalul 27 de între anii 1881—1903, capitalul străin deținea circa 90 la sută. Trusturile imperialiste imprimau un caracter unilateral economiei românești, urmăreau sursă de piață de lor. Ca prădalnice, o mare parte a bogățiilor naționale, a roadelor muncii poporului român îi erau sustrase acestuia, luînd drumul străinătății. In virtutea pozițiilor deținute în e- conomia țării, trusturile imperialiste interveneau în politica internă, știrbind grav independența și suveranitatea țării. Si mai acut erau re- «imțlte consecințele dominației străine în Transilvania, unde discriminarea națională genera restrîngerea

Nicolae DELEANU
Ion SPÂLĂȚELU

drepturilor politice ale populației române majoritare, constituind totodată un factor de agravare • exploatării maselor muncitoare.Situația foarte grea creată clasei muncitoare în conjunctura specifică dezvoltării economice a României, conjunctură caracterizată prin împletirea noilor relații capitaliste cu puternice rămășițe feudale, prin Infiltrarea adîncă în economia țării a capitalului străin, a determinat apariția de la început a unor profunde contradicții între proletariat și burghezie, a dus la un proces rapid de formare a unei conștiințe de sine a proletariatului român, a imprimat acțiunilor lui înaltă combativitate șl dinamism. Muncitorii și-au dat tot mai clar seama că pentru a obține satisfacerea revendicărilor lor și a dobîndi o viață omenească, el trebuiau să se organizeze și să se ridice la luptă, atît împotriva exploatatorilor autohtoni, cît și împotriva burgheziei internaționale, că trebuie să-și unească forțele cu acelea ale proletariatului din celelalte țări.Firește că organizarea proletariatului avea să se realizeze nu dintr-odată, el în cursul unui proces, urcînd trepte tot mai înalte, în funcție de însăși evoluția sa, de creșterea conștiinței și maturizarea «a politică.începuturile acestui proces l-a marcat crearea încă în deceniile 5—6 ale secolului trecut, a primelor asociații profesionale cu caracter de ajutor mutual — cum au fost de pildă asociația întemeiată în 1846 la Brașov, sau cea a lucrătorilor tipografi, constituită la București în 1858. Diferite acțiuni revendicative, organizate cu ajutorul asociațiilor profesionale, reflectau transformarea clasei muncitoare, dintr-o clasă „în sine", într-o clasă „pentru sine". Astfel, istoria mișcării muncitorești din România a înregistrat o serie de greve de o deosebită importanță, cum a fost, în 1875, greva generală, spontană, a celor 4 000 de lucrători portuari din Brăila, sfîrșită victorios, armatorii fiind nevoiți să semneze un Pact (așa era intitulat), ceea ce însemna, în fond, un fel de contract colectiv de muncă. într-un alt port, la Giurgiu, s-a produs în 1885 o violentă grevă spontană a căruțașilor, urmată de ciocniri cu armata și de • un răsunător proces în justiție. în același deceniu, sub presiunea maselor, a realităților interne s-a intensificat procesul de transformare a modestelor societăți mutuale în asociații cu scop de luptă. Urmarea: greva lucrătorilor curelari de la fabrica „Mandrea" (1885), greva organizată a lucrătorilor tipografi din București (1888), greva ceferiștilor de la atelierele Nord, condusă de vajnicul Const. Olcescu și altele.Procesul de organizare a proletariatului român nu «e desfășura într-un cadru izolat, ci într-o legătură tot mai strînsă eu mișcarea muncitorească europeană. în alte țări, unde revoluția burgheză se înfăptuise cu mult timp înainte, proletariatul avansase simțitor pe calea organizării, se făuriseră asociații profesionale și se desfășura- seră mari bătălii de clasă. Din periența acestor acțiuni ți influența ideilor socialismului ințific, a vastei activități
ex- sub ști- po-

lltice și rate de șl Engels luptă tot elemente la noi, intelectuali manifestat ideile marxiste, față de experiența și formele de organizare ale mișcării muncitorești internaționale, cu care au întreținut strînse legături de la începuturile afirmării ei. Tineri intelectuali ca Mircea Rosettl, Gheorghe Panu, Vasile Conta, Zamfir Arbore și alții au participat la activitatea primei organizații internaționale a proletariatului, creată șl condusă de Marx și Engels — Internaționala I. Cunoscînd ideile marxiste, găsind în ele răspuns și la problemele pe care le ridica însăși dezvoltarea societății românești, socialiștii români au pășit la o neobosită activitate de răspîndire a marxismului, creînd cercuri socialiste la București, Iași, Ploiești și în alte centre.Răsplndirea Ideilor marxiste a avut un rol deosebit în dezvoltarea mișcării muncitorești din țara noastră și ridicarea ei la un nivel superior, politic și organizatoric. Deși cadrul limitat al acestui articol nu ne permite să dezvoltăm acest aspect — el va constitui obiectul unul articol viitor — vom consemna aci că încă din deceniul al șaptelea, s-a produs o tot mai mare apropiere între asociațiile profesionale ale muncitorilor și cercurile socialiste, s-a Intensificat procesul de unire a mișcării muncitorești cu socialismul științific, proces care și-a găsit expresia în constituirea de organizații muncitorești cu caracter politic, bazate pe principiile luptei de clasă. Prima organizație de acest fel a fost Asociația generală a muncitorilor din Timișoara, al cărei centenar îl aniversăm, afiliată de la constituirea ei la Internaționala I. Fruntași ai Asociației, cum au fost muncitorul reșitean Carol Farcaș, care călătorise în Europa apuseană și cunoscuse activitatea Internationale! I, Gheorghe Ungureanu și alții au desfășurat o vie activitate pentru organizarea muncitorilor și ridicarea lor la lupta politică, revoluționară. In scurt timp. Asociația a ajuns să cuprindă un mare număr de membri nu numai în Timișoara, ci șl în numeroase orașe ale Transilvaniei, devenind o puternică organizație politică, în rîndurile căreia activau laolaltă muncitori români, maghiari, germani și de alte naționalități. U- nitatea oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în lupta re- voluționară împotriva exploatatorilor constituie o valoroasă tradiție ce s-a afirmat puternic în mișcarea noastră muncitorească, de la primii ei pași. Autoritățile reacționare menționau alarmate în rapoartele lor privitor la activitatea Asociației că „Internaționala a pătruns adine și 
la Timișoara, în numeroasa muncito
rime a multiplelor fabrici din acest o- 
raș, cît și printre muncitorii săraci 
care lucrează în orașele miniere a- 
propiate, Anina și Reșița". Raportul releva că „organizațiile muncito
rești cunoscute sub denumirea de 
Asociația generală a muncitorilor din 
orașele Timișoara, Arad, Sibiu, Bra
șov, Reșița, Anina, Orăștie... s-au 
declarat a fi internaționaliste..., ele 
aparțin celor care urmează Inter
naționala I".în 1872, în condițiile înăspririi generale a reacțiunii în întreaga Europă după înăbușirea Comunei din Paris, Asociația a fost dizolvată. Procesul de organizare

organizatorice desfășu- întemeietorii lui — Marx — se cristalizau forme de mai înalte. Numeroase muncitorești Înaintate da de valoare au un viu interes față do
toare, cerut eu stringență de evoluția politică, economică ți socială, avea să continue însă ți să se desfășoare tot mal intens, generînd noi ți noi cercuri și cluburi muncitorești cu caracter politic în diferite orașe ale țării. Clubul muncitorilor din București, creat în 1890 își propunea 
„să statornicească frăția ți solidari
tatea în general între muncitorii din 
țară ți, în special, între muncitorii 
din Capitală, precum ți si lupte 
pentru îmbunătățirea stării materia
le, morale ți politice a muncitorilor, 
să-l organizeze într-un partid al lor, 
servind ca sîmbure tn jurul căruia să 
se organizeze toate puterile partidu
lui muncitorilor".Stadiul de dezvoltare atins de mișcarea muncitorească în pragul ultimului deceniu al secolului trecut reclama făurirea unității de acțiune a cercurilor muncitorești și socialiste, crearea unul unic partid muncitoresc. Cotidianul socialist „Drepturile omului" scria în 1885 că muncitorii, dezmoșteniții soartei, „trebuie să forme
ze un partid cu totul deosebit, care 
să nu aibă nici tn clin nici tn mine- 
că cu partidele burgheze. Partidul 
muncitorilor — iată ținta imediată a 
socialiștilor!" Intr-un alt articol, același ziar arăta necesitatea alcătuirii unui „partid puternic", a unui „partid al celor săraci dar mulți, al ce
lor slabi aparte, dar puternici îm
preună".Acestor necesități le-a răspuns constituirea, la Congresul, întrunit în martie 1893. a Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România, eveniment care a marcat un salt calitativ în dezvoltarea mișcării muncitorești și a luptelor sociale din țara noastră. Avînd partidul ei propriu, clasa muncitoare din România se prezenta de acum înainte ca o forță organizată pe plan național, putea să se afirme tot maî puternic în viața social-politică a țării.întreaga istorie de un secol a mișcării noastre muncitorești învederează faptul că dezvoltarea sa a fost permanent generată de realitățile țării, a fost rezultatul nemijlocit al proceselor care aveau loc în structura societății românești, al creșterii rîndurilor clasei muncitoare ți ale maselor largi ale celor ce muncesc, ca și al maturizării lor politice. Ea s-a afirmat în același timp, de la începuturile ei, ca o Internaționalistă, cu muncitoare internațională, cu oamenilor muncii de pretutin- pentru libertate și progres, cursul evoluției economice, soți politice ulterioare a Româ- a devenit evident că burghe-

a populației
Apa de la 
bufetul

dede al

principalele ei ramuri. Este în acest sens faptul că din capitalului investit în cele societăți anonime înființate
transformarea tării într-o materii prime ieftine si o desfacere pentru produsele rezultat al exploatării lor

(Urtnare din pag. I)Plasată în acest cerc vicios, A.B. se adresează, Prezidiului Marii Adunări Naționale. Răspunsul nu este altul decît cel firesc : „Organele Procuraturii o- rașului București au examinat plîngerea dvs., au constatat că ea este întemeiată și în consecință au cerut Comitetului Executiv al Sfatului popular al Capitalei anularea ordinului de repartizare" eliberat lui N. Cretu.Lucrul acesta se întâmpla în anul 1957. Pentru rezolvarea unei probleme locale, problemă măruntă — dacă vreți... — pe scara valorilor întregii societăți, dar capitală pentru viata de zi cu zi a unui om, a trebuit să se facă apel la organul suprem al puterii de stat. Să rămânem însă aici cu aprecierile. Important este că adevărul a ieșit la suprafață și măsura ce se preconiza este singura justă. Un om a crezut cu tărie în izbînda dreptății și omul acela nu s-a înșelat. Scrie negru pe alb: plîngerea dvs. este întemeiată, ordinul de repartiție va fi a- nulat.Procuratura cere Comitetului Executiv al S.P.C. anularea ordinului de repartizare dat Iui N.C. Mai mult, A. B. adresează personal o cerere președintelui comitetului executiv raional. SI la 8 ianuarie 1958, fostul vicepreședinte Dia- conu își pune semnătura notînd pe document aceste rînduri: „Se vor lua măsuri ca Dumitru Iliescu — tatăl lui N. C„ n.n fie somat să cuința sa din nr. 80".Unde dai și CancelariaM.A.N. indică printr-un referat anularea ordinului de repartizare dat lui N. Cretu, procuratura cere anularea aceluiași ordin de re-

partiție, numai un vicepreședinte de raion își permite să răstălmăcească lucrurile. De ce nu s-a cerut a- nularea ordinului de repartiție ilegal ori somarea lui N. C. să părăsească locuința ? Pentru că acestea se puteau executa, iar somarea lui Dumitru Iliescu era singura care nu putea fi executată de vreme ce a- cesta, așa cum arată Aspa- sia Berescu în cerere» sa, își ispășea la penitenciarul Văcărești o condamnare

a clasei munci-

mișcare profund i ‘ ___ 'pătrunsă de ideile solidarității clasa lupta deniTn ciale niei, zia nu era capabilă să asigure lichidarea completă a rămășițelor feudale șl nici dezvoltarea accelerată a economiei, nu putea scoate țara din situația de dependență față de puterile imperialiste, — singura clasă socială în măsură să călăuzească societatea în soluționarea problemelor ei vitale și în dezvoltarea ei progresistă pe toate planurile fiind clasa muncitoare. Tocmai pe această linie a acționat consecvent mișcarea noastră muncitorească și socialistă și continuatorul celor mai bune tradiții ale ei — Partidul Comunist Român. Este drumul care a dus la strălucitele victorii din zilele noastre, cînd în România socialismul a triumfat pe deplin, cînd poporul român, cu adevărat liber și stăpîn al soartei sale, înaintează sub conducerea partidului comunist spre treptele tot mai înalte ale progresului 
ți civilizației socialiste.

de o parte abuzul săvîrșit cu prilejul evacuării Aspa- siei Berescu. Să lăsăm de asemenea de o parte abuzul săvîrșit cu prilejul introducerii în locuința ei a lui N. Crețu. Avem în față „forma legală" de care se face atîta caz. Legală să fie ?Apartamentul este compus din două camere (18 și respectiv 9 metri pătrați), bucătărie, baie și cămară. Dacă prin ordinul de repartiție 1 se atribuiau Iul

intre str. să în lo- Vulturicrapă !undePrezidiului

larioada înghețului, o parte din ei de- preciindu-se pe rampe. Am vrea ca C.F.R.-ul să ne ajute, spre a preîntâmpina asemenea neajunsuri. Acum ceva despre constituirea rezervelor. Deși o ducem cam greu cu spațiile de depozitare, însilozarea cartofilor trebuie să se facă în condiții cît mai bune. Aproape 2 000 tone de cartofi, 250 tone rădăcinoase și praz vor fi însilozate în pămînt.Ce trebuie să facem de acum încolo ? Acest lucru l-am discutat într-o ședință a comitetului executiv și am stabilit un plan amănunțit. Prin direcția agricolă și prin uniune se va supraveghea cu strictețe respectarea livrărilor; se va avea în vedere în mod deosebit calitatea produselor livrate. Nu vrem să mai admitem sub nici un motiv să se ofere cumpărătorului marfă depreciată, urît prezentată. Deocamdată, în această direcție treburile merg, să spunem, bine, dar se pot ivi greutăți. Atunci se va verifica capacitatea noastră de intervenție, operativitatea noastră în rezolvarea neajunsurilor. La ora actuală însă, mai multe necazuri avem cu combustibilul.
— Eram chiar pe punctul de a 

vă întreba care este situația în 
acest domeniu...— Noi avem, în cadrul județului, 

9 depozite prin care desfacem combustibilul. Acum se găsesc suficiente cantități de lemne și cărbuni, cu peste 600 de tone în plus față de planul de livrări. în cursul lunii septembrie se va primi și restul cantităților contractate. Insă necazurile provin de acolo că transportul lemnelor nu este bine organizat. De pildă la Răcari, oamenii pierd prea mult timp, stau la cozi, sînt nevoiți să angajeze cărăuși particulari, care-i speculează. Consiliile populare orășenești n-au reușit — și nici noi — să rezolvăm această situație. Am dezbătut problema organizării transportului lemnelor cu întreprinderea „Combustibilul" din Ploiești. Directorul Matei susține că nu poate ieși din impas. Socotim că o asemenea poziție nu poate fi acceptată. Dacă I.L.F.-ul, de pildă, închiriază autocamioane pentru transport, de ce n-ar face și întreprinderea „Combustibilul" acest lucru, ocrotindu-1 pe cetățean fie supratarifele cărăușilor ? De asemenea, n-am înțeles de ce la centrele de vînzare a lemnelor nu se găsește — și cît s-a insistat în această direcție ! — cîte un motor de tăiat lemne. Lucrul, în sine, nu e mare, mare e doar comoditatea celor puși să se ocupe cu asemenea treburi. Iată cîteva probleme pe care vom încerca să le rezolvăm chiar în această toamnă.
— Ne-ați putea spune cîte ceva 

cu privire la aprovizionarea loca
lităților rurale și a celor de 
munte...— Așezarea geografică a județului Dîmbovița face ca aproape jumătate din localitățile rurale să fie situate pe dealuri și în zone muntoase, unde se pătrunde mai greu pe timp de ploaie și iarnă. în anii trecuți au fost necazuri cu aprovizionarea acestor localități, ca și a gurilor de exploatare forestieră. De aceea, am căutat în această toamnă ca stocurile tampon de mărfuri strict necesare să fie transportate din vreme. Ploile din ultima vreme ne-au stingherit, intrucîtva, dar stadiul aprovizionării este evident mai bun decît în trecut, la gurile de exploatare forestieră creîndu-se chiar stocurile-plafon la zahăr, orez, ulei, sare. Trebuie să fim totuși cu „ochii în patru", căci la cooperație — de ce să nu recunoaștem ? — mal sînt și tovarăși care-șl iau angajamente și apoi le dau uitării. în februarie anul acesta, în comunele Voinești, Ludești, nu se găsea petrol lampant sau sare de bucătărie, nu se găseau chibrituri. Trebuie să veghem cu toată seriozitatea ca asemenea goluri în aprovizionarea satelor să nu se mai producă. De altfel, s-au creat și posibilități mai bune de acces spre unele localități îndepărtate, reparîndu-se zeci de drumuri de deal șl munte, parapete, podețe. Poate că e bine să amintim că în acest an s-au cheltuit pentru întreținerea și repararea drumurilor locale 11 milioane de lei, iar în 1969 ne propunem să realizăm lucrări în valoare de 28 milioane lei. Noi socotim existența unei rețele corespunzătoare de drumuri o problemă majoră — în strînsă dependență cu dezvoltarea întregii economii a județului. în ultima sesiune a consiliului popular județean s-a și dezbătut starea căilor de acces locale, a- doptîndu-se un plan de perspectivă.

— Nu socotiți că ar fi fost mal 
firesc ca ultima sesiune să se 
ocupe și de aprovizionarea de 
toamnă-iarnă, cunoscînd că aces
te probleme sînt foarte strin
gente ?— Noi am dezbătut problemele a- provizionării populației în anotimpul rece într-o ședință de comitet executiv. Dar poate că aveți dreptate : la rezolvarea cu succes a multiplelor sarcini de acest fel, propunerile, sugestiile și criticile celor 231 de de- putați, iar apoi antrenarea lor la rezolvarea greutăților ar fi fost bine venite. Discuția dș față a limpezit și mai mult necesitatea unor dezbateri mai ample în jurul aprovizionării de toamnă-iarnă și gîndesc că. Ia nivelul orașelor și comunelor, ar trebui să aibă loc sesiuni de lucru în această direcție. Și apoi, în general vorbind, pentru traducerea în fapt a programului de măsuri stabilit, există după părerea mea, o singură metodă eficientă : controlul și îndrumarea exigentă pe teren, realizate cu multă operativitate și atragerea în această activitate a maselor largi de cetățeni, deputați, specialiști. Cît privește pe membrii consiliului popular județean, este neîndoios că, dovedind, prin exemplul lor, preocupare, pricepere, simț gospodăresc, vor pune baza unor rezultate tot maî bune în gospodărirea județului,

Pe agenda consiliilor populare județene se înscriu o multitudine de probleme de sezon, dintre care — în convorbirea pe care am avut-o cu tov. ing. ION CĂLCIOIU, prim vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular Județean Dîmbovița — ne vom opri doar asupra cî- torva : aprovizionarea cămărilor și asigurarea combustibilului.— Firește că aprovizionarea cu legume și cartofi, problemă de cea mal mare actualitate — ne-a spus tov. Călcioiu — ar merita ea însăși o amplă dezbatere. Ne vom mărgini însă la cîteva aspecte mai importante, cu gîndul că sesizarea lor și prin presă va duce la înlăturarea mal grabnică a unor neajunsuri. întâi o precizare: în urma măsurilor luate din timp, avem asigurate cantități suficiente de legume și fructe. Un număr important de cooperative a- gricole de producție — Bălenii Români, Tîrgoviște, Bălenii Sîrbl șl altele — livrează produsele necesare județului. Afirm acest lucru pe baza constatărilor făcute la fața locului. împreună cu specialiștii direcției agricole, am mers în fiecare cooperativă agricolă în parte, urmărind evaluarea producției în curs de recoltare. Am ajuns, de asemenea, la concluzia că unitățile din împrejurimile orașelor mari — Tîrgoviște, Găiești—pot să asigure piața cu legume folosind mijloacele lor proprii de transport. Verificările pe viu au avut și scopul de a arăta dacă lucrătorii I.L.F.-Dîmbovița își fac datoria, dacă produsele se ridică la timp și se trimit spre piață ritmic, de calitate corespunzătoare. Am în- tîlnit astfel și unele neglijențe, lipsă de sincronizare între recoltare, re- ceipționare și transport. La Comișanl sau Tîrgoviște stăteau neridicate varză, castraveciori, ardei, depre- ciindu-se. Am găsit și produse ne- | sortate, de calitate slabă. Constatările noastre de pe teren au prilejuit o discuție serioasă în cadrul comitetului executiv, la care au participat cadre responsabile de la uniunea județeană a cooperativelor agricole, I.L.F., direcția agricolă. Analizîn- du-se lipsurile semnalate, s-au stabilit sarcini precise privind felul cur» trebuie să decurgă aprovizionarea de toamnă a populației. Cu acest prilej s-au precizat nominal unitățile (3—4) care vor aproviziona fiecare ; oraș în parte. Ce n-am putut rezolva noi pînă acum, și aceasta nentru că direcția auto se află la Ploiești — este respectarea sarcinilor de transport cu autovehicule închiriate. Directorul de la Ploiești ne-a asigurat că nu vom avea necazuri, dar iată că ele au și apărut : mașinile de la I.R.T.A. „cad" pe drum, vin la încărcare cu întîrziere.în desfășurarea acțiunii de aprovizionare a populației cu legume șl fructe, se observă și un alt aspect mai puțin pozitiv : nu s-au sudat încă suficient legăturile dintre consiliul popular și uniunea județeană a cooperativelor agricole, cooperația de consum, care coordonează o serie de unități de aprovizionare șl desfacere. încă nu s-a înțeles destul de bine că trebuie să acționăm coordonat și că în actuala formă administrativă acest lucru este cu atît mai mult posibil. Acțiunile separate, pe felii, invocarea de către unii a „instrucțiunilor pe linia noastră" creează fie suprapuneri, fie pasări de sarcini de la un organ la altul. Aș mai face o referire la C.F.R. în anii trecuți, motivînd lipsa vagoanelor, ni s-au livrat cartofii tîrziu, în pe-
Ar mai fi de adăugat faptul că în clipa emiterii ordinului și încă aproape o lună după aceea — N. C. nu avea buletin de Capitală !Lui A. B. i s-a oferit o altă locuință. Ea a refuzat — pe bună dreptate, socotim noi. Ea dorește propria ei locuință, cea de care a fost deposedată ca în codru. De ce nu oferă respectivul S.G.L. locuința în cauză Iul N. C. ? Aspasia Berescu este îndrep-

Autorul abuzului a fost pedepsit,
dar abuzul a rămas tabu
pentru... excrocherli în legătură cu spațiul locativ !Și uite așa, neapărată la timp de cei chemați să vegheze la respectarea legilor, pasată de justiție administrației și de administrație justiției — cu neres- pectarea unor indicații exprese date de cele mai în- nalte foruri — A. B. ajunge in anul de grație una mie nouă sute șase zeci și șase. în instanță stau din nou față în fată vechii combatanți — Aspasia Berescu și... ilegalitatea !Teoriile vehiculate cîndva sînt dezgropate. Să vedem totuși de la ce pornesc toate aceste teorii, de la primul pină la ultimul proces. Care este punctul lor ..forte" ?Răspunsul, consemnat de altfel și în adresa Comitetului executiv al S.P.C., este unul singur : locuința „este deținută cu forme legale" de familia lui N. C. Să lăsăm pentru o clipă

be- ca- ce

N. Cretu ambele camere și acces la dependințe, se nasc , în legătură cu legalitatea acestui ordin, cel puțin trei întrebări : 1). Din moment ce apartamentul 19 constituie o unitate loca- tivă distinctă, unde mai locuiește persoana in favoarea căreia s-a limitat neficiarului celor două mere dreptul în ceeaprivește dependințele 7 Nu este oare acest act lovit de o distructivă contradicție ? Se puteau repartiza legal... trei metri patrați drept cameră de locuit ? 2). Dacă A. B. . chiriașă încă din anul 1935, nu a- vea dreptul nici măcar la o singură cameră, de ce prin ordinul de mai sus se atribuie lui N. Crețu două camere ? 3). Ordinul de mai sus putea da naștere unei „forme legale" și pentru Maria și Dumitru Iliescu, de vreme ce ei n-au locuit împreună cu N. C. în momentul primirii apartamentului 7

tățită să-și ceară înapoi locuința.Iată, aceasta este „forma legală" ! Dă ea cuiva satisfacție ?— Mă simt dator să subliniez gravitatea cazului în discuție — ne spune tovarășul Florin Dimitriu, procuror șef adjunct al municipiului București. Cei 17 ani de nedreptate la care a fost supusă Aspasia Berescu se datoresc indiferentei condamnabile a u- nui mănunchi de funcționari din administrația de stat.Nu poate să nu ne emoționeze faptul că cetă- teana a rămas cu „convin-' gerea nestrămutată că legile statului nostru trebuie să fie respectate* — așa cum spune ea într-un memoriu — și cu încrederea că „nu se va îngădui tergiversarea pe mai departe în ne- executarea dispozițiilor legale, date de cel mai înalt for a! statului pentru rezolvarea acestui grav a-

buz". Partidul a spus limpede și răspicat : organele administrației de stat sînt la dispoziția cetățenilor — și nu aceștia la cheremul cutărui funcționar. Este inadmisibil contrastul dintre principiul respectării legalității de către toate organele noastre de stat și formalismul — în cel mai bun caz „formalismul" — cu care s-a răspuns la numeroasele apeluri ale As- pasiei Berescu. Astăzi, a- ceastă nedreptate se poate înlătura, într-un termen scurt, punînd la dispoziția lui N. C. un spațiu locativ oarecare, urmînd ca Aspasia Berescu să-și recapete spațiul avut inițial. Trebuie cercetat și ce s-a întîmplat cu casa proprie a lui Iliescu, din strada Vulturi, numărul 80. Dacă între timp a vîndut-o, nimeni nu mai are nici o obligație față de el.
★în raporturile cu cetățenii, statul este reprezentat prin organele sale. Dar, oricare ar fi numărul subdiviziunilor acestui mecanism, ultima verigă, ultimul reprezentant al statului în raporturile sale cu cetățenii este funcționarul, în societatea noastră, o- mul de la ghișeu este. într-un anume fel, și reprezentantul celui din fața ghi- șeului. între interesele puterii pe care o reprezintă și interesele celor în fata cărora are funcția de reprezentant nu sînt și nu pot exista contradicții. Ne apare astfel cu atît mai stranie postura funcționarului de stat care, sub orice formă, acționează împotriva intereselor legale ale cetățenilor. Pe cine mai reprezintă el în acest moment ? Pe nimeni. Orice încălcare a drepturilor cetățenilor este precedată de încălcarea de către funcționar a atributiu- nilor sale. în felul acesta el abdică de la însărcinările sale, încetează de a mai fi mandatarul societății. Constantin CAPRARU 

corespondentul „Scînteii

„Libertății"Marin Căldărușă luorează bufetul „Libertății" (interesantădenumire). Și lucrează bine. Țuica de Văleni trecută prin mîna lui ajunge în vînzare de la 24 de mutul grade. Marin A fost la băuturi.Cunoscînd faptul că Marin Căldărușă mai posedă antecedente penale, ne simțim obligați să-i atragem atenția că între bufetul „Libertății" și libertatea de a fura e o deosebire !.„

grade la 14 grade. Verde la 17 grade la 12 „Minunea" asta o face cu ajutorul apei potabile, prins umflînd și prețurile

Pepenii și 
televizorul

Se pare că între televizor 
pepeni nu există nici o legătură. 
Cititorul nostru Victor Bona din 
București e de altă părere. El ne 
spune:

— Cu televizorul meu o să 
ajung la pepeni.

— Cum ?
— Săptămîna trecută s-a 

defectat. A venit un tehnician 
de la atelierul de specialitate din 
Ștefan cel Mare nr. 57 și, în 
schimbul sumei de 190 lei, mi-a 
făcui televizorul să umble. Am 
văzut programul la el. Dar numai 
două zile.

— De ce numai două zile ?
— Pentru că a treia zi s-a 

defectat. Am chemat iar specia
listul. Mi-a luat o altă sumă de 
bani și iar am văzut programul 
două zile.

— A treia zi ?
— Beznă pe ecran. S-a depla

sat din nou specialistul și de 
data asta mi-a spus că trebuie 
să-l ducă în laborator. Bineînțe
les plătind altă sumă de bani. 
Dacă din două în două zile o să 
trebuiască să dau niște bani, cu- 
rînd o să ajung la pepeni.

Și o să fie fericit pentru 
pepenii se vînd pe tăiate.

?■;■,

că

Mînca-l-ar
tata!

Așa a zis plutonierul de miliție 
Mihai Grigore cînd la ora 2 
noaptea, acum cîteva zile, i-a 
căzut în brațe Gheorghe Mihoc 
din Herlești — Iași, l-a căzut 
în brațe la propriu, nu la figurat. 
In dreptul magazinului „Bucu
rești" din Capitală. Sărise de la 
etajul III înfășurat cu 12 metri 
de stofă fină. Plutonierul l-a 
pupai, i-a spus „mînca-l-ar tata" 
și l-a „mîncat".

Hai la noi
să mîncăm
nimic!La Pitești «-au deschis mustăriile. Au năvălit clienții și:— O porție de pastramă și-o «tacană de must.— Pastramă nu vă dăm pentru că este prea crudă. Au pregătit-o prea tîrziu.— Atunci niște must.— Nici cu must nu vă putem servi pentru că Vinalcoolul nostru ni l-a livrat dar de slabă calitate. Așa că n-avem voie să—I vindem.— Atunci cu ce ne serviți ?Și a doua zi mustăriile au fost închise. Comercianții din Pitești au ținut imediat o ședință de analiza muncii și au hotărît ca mîine să redeschidă mustăriile. Dar profilate pe țuică fiartă.
Motiv do
divorț

♦

Trecînd prin sălile tribunalului 
Sectorului VII reporterul nostru 
s-a interesat în legătură cu un 
proces (dosar 2483/968) de divorț.

— De ce zici că vrei să divor
țezi ? a întrebat-o pe Elena 
Grigorescu.

— Mă bate bărbatu-meu.
— De ce te bate ?
— Vrea să-și cumpere mașină 

mică.
— Și nu-l lași ?
— Ba da. Dar n-are bani. 

Cică să-l oblig pe tata care a 
vîndut o casă să-i dea bani. Tata 
nu vrea, așa că mă bate pe 
mine. Mă bate, eu țip, vecinii 
n-au liniște.

Vă închipuiți ce gălăgie ar fi 
In spațiul lor locativ dacă băr- 
batu-său ar avea poftă să-și 
cumpere un elicopter.

de divorț — 
mai defilăm

Asta-i motivul 
ăla-i omul I Să 
cu el ?
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Nicolae
Gheorghe POPESCU 
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O sarcină economică de stringență actualitate

RECUPERAREA
RAPIDĂ A
RESTANTELOR
IN REALIZAREA
PARAMETRILOR
PROIECTAȚI

fost înfrînt prin: 1) in
tervenția oportună, ca

'I /3ri “

proiecta-

lificată a ministerului re.

om inLa „Refractara -Alba
lulia „imposibilul" a

trimis Ia fabrică — In funcția de inginer-șef — chiar șeful de proiect, stare să descurce ițele, să repare ceea ce la re s-a scăpat din... vedere. După puțin timp au ceput să rezultate, producție condiții Mai greu rea pierderilor care, în u- nele perioade, depășeau cuantumul planificat. Și această chestiune a fost a- nalizată în rului și din lit măsuriDintre

în- apară și primele Astfel, planul de se realiza în tot mai bune, era cu înlătura-

fabri- Alba a mai analizauDespre activitatea eli „Refractara" din lulia, ziarul nostru •cri». Articolele cauzele pentru care nu se realizau parametrii proiectați, deși de la punerea ei în funcțiune trecuseră ani, Iar termenul expirase.In acea perioadă factorii lnvestigațl în legătură cu cauzele care determinau a- ceastă situație înclinau să creadă — și să demonstreze — că redresarea activității fabricii ar fi imposibilă. O apreciere încurajatoare a fost cuprinsă în următoarea scrisoare trimisă redacției de forul de resort din Ministerul Industriei Metalurgice In martie 1967 : „Deficiențele semnalate în articol sînt _ a- nalizate cu mult simț de răspundere și reprezintă principalele cauze care au făcut ca Ia fabrica de produse refractare Alba lulia, după 2 ani de la punerea In funcțiune a primei linii de fabricație a șamotei (primul cuptor rotativ) și un an și jumătate de la darea In exploatare a primei linii de fabricație a cărămizilor, rezultatele calitative privind activitatea tehnico-economică să fie necorespunzătoare". Am citat acest răspuns pentru că el oferea o speranță, indica unele căi concrete de înlăturare a neajunsurilor. Treptat, aceste posibilități fost valorificate.O cauză principală a ficiențelor o constituia . atunci întîrzierea livrării unor prese de către uzina „23 August" din București. A fost necesară intervenția organelor superioare de partid pentru ca uzina să-și îndeplinească obligațiile contractuale. Deficiențele din fluxurile tehnologice s-au analizat de către proiectant, beneficiar, direcția generală de resort și s-au stabilit măsurile necesare pentru remedierea acestora. Măsurile respective au fost aprobate chiar de conducerea ministerului.— O stare de lucruri deficitară se menținea și în privința modului de realizare a planului de producție — ne informa ing. CONSTANTIN DRAGO- MIR, director tehnic în Ministerul Industriei Me-

talurgice. Se înregistra o linie sinuoasă a producției, din cauza întreținerii superficiale și exploatării necorespunzătoare a utilajelor, slabei pregătiri profesionale a unor cadre, lipsei de experiență a tehnicienilor și inginerilor. Organele locale de partid și ministerul au cercetat cu atenție aceste cauze, situația pregătirii cadrelor și au luat o serie de măsuri.într-adevăr, la Alba Iu- lia au fost detașate și transferate unele cadre cu experiență, exigente. Por- nîndu-se de la faptul că proiectantul are o mare responsabilitate in bunul mers al noii investiții, s-a

cadrul ministe- nou s-au stabi- de remedie- ele desprindem reducerea repartițiilor dematerii prime și, deci, scăderea supranormativelor, diminuarea consumurilor specifice, asigurarea ritmicității în livrarea produselor.Aceasta ar fi prima etapă a redresării, din se relevă adîncimea surilor, puterea de netrație a lor și tul că sprijinul ministerului a vizat Înlăturarea cauzelor unor neajunsuri. Desigur, ar putea spune cineva, forul de resort nu și-a făcut decît datoria. E adevărat ! Contează, însă, modul cum și-a făcut-o, grija cu care a colaborat cu organele de partid locale, încrederea în capacitatea și energia colectivului — chiar dacă acesta se afla la începutul „drumului" său industrial.

care mă- pe- fap- (cu cîtva timp în un „joc" al nea- și, deci, progre- semnificativ — cu „ridicări șl ca tensiunea u- Da-

aude-pe

...și 2) munca avîntată
a colectivului intre-
prinderii

A doua etapă a evidențiat virtuțile colectivului, pentru că accentul a căzut pe eforturile proprii, pe valorificarea resurselor interne. Fabrica din Alba Iu- lia, comitetul de direcție și colectivul întreprinderii s-au inscris în preocuparea generală de creștere a eficienței activității economice și a acționat cu perseverență pentru realizarea parametrilor proiectați.Etapa aceasta coincide cu lunile care au trecut din 1968. S-au schimbat multe lucruri în bine, apreciere confirmată de indicii economici realizați pe primul semestru și în lunile următoare, iulie și august. In luna august s-au îndeplinit prevederile planului la producția globală, marfă vîn- dută și încasată, la productivitatea muncii. Toate produsele fabricii sînt rentabile și, pe 8 luni, economiile suplimentare la prețul de cost se ridică la 4 348 000 lei. Practic, după o așteptare de trei ani, au început să se realizeze parametrii proiectați. Cum este și fi-

resc, zări ne-a facție.— Revirimentul îndelung așteptat, consemnat in a- cest an — ne-a relatat ing. VICTOR BERTALAN, directorul fabricii — se dato- reștie, în mare măsură, e- fortului propriu al co- leotivului de muncitori, tehnicieni și ingineri, dar și sprijinului acordat, în continuare, de către direcția generală de resort, solidarității sale cu activitatea întreprinderii.în secțiile fabricii s-au îmbunătățit transportul pneumatic și funcționarea morilor de argilă, a cuptoarelor rotative. S-a dat în exploatare o instalație de recuperare selectivă a gazelor arse, obținîndu-se o economie anuală de 1,2 milioane lei. Totodată, prin montarea unor prese hidraulice aduse din import și a celor livrate de uzina „23 August“-București, în luna august s-a depășit cu 12 la sută capacitatea de producție finită proiectată.

despre aceste reali- conducerea fabricii vorbit cu vădită satis-

Aplicîndu-se măsurile zultate din studiile de organizare științifică a producției și a muncii s-au obținut economii însemnate de materie primă și energie e- lectrică, ceea ce a influențat pozitiv prețul de cost și a permis reducerea cu 22.7 lei a cheltuieliloir la 1 000 lei producție finită. Redresarea din ultimul timp a arătat încă o dată conducerii fabricii și forului tutelar că renunțarea la practica tărăgănării și a justificărilor, precum și traducerea în viață a celor mai energice măsuri tehnico-organizato- rice reprezintă căi sigure de îmbunătățire a activității productive, economice șl financiare.— Etapa nu s-a încheiat, ne-a spus tov. ION BANU, șeful serviciului planificare, citindiu-ne dintr-un caiet diverse cifre și procente. Mal persistă un „joc" al rezultatelor urmă era junsurilor nul este n. n.) coborîri,nei Inimi dereglate, că pe trimestre rezultatele sînt satisfăcătoare, pe decade situația mai poate fi mult îmbunătățită. Trebuie să ajungem. In cel mai scurt timp, la acea ritmicitate uniformă și viguroasă in realizarea planului pe decade — dovadă certă a faptului că în secții se insistă cu răspundere pentru mobilizarea tuturor forțelor într-un efort constant, fără scăderi de ritm.Sîntem siguri că se va a- junge și la această ritmicitate tonică, la situația ca zi de zi, decadă cu decadă, să se prevină uzarea Înainte de vreme a utilajelor, obținerea unor produse de calitate slabă, „încordarea" relațiilor cu beneficiarii. Fiecare transport de materiale refractare, livrate către Combinatul siderurgic din Hunedoara, să nu se mai soldeze cu refuzuri de calitate, curmîndu-se șuvoiul de procese verbale de declasare care au sosit pe adresa serviciului C.T.C.„Barierele" producției, ale randamentului economic și financiar pot fi depășite. Important este ca de măsuri, elaborat recția generală de să fie îndeplinitfără intermitente, fiindcă a trecut, totuși, destulă vreme de cînd fabrica trebuia să realizeze proiectați. Cel forul tutelar rulnu trebuie să un fel de provizorate care ar putea să influențeze nefavorabil activitatea colectivului de la „Refractara"- Alba lulia.

planul de di- resort, riguros,

Industriei
parametrii puțin acum, din Ministe- Metalurgice admită nici

zează colectivul secție! amintite în a obține beneficiile proiectate pe care este capabilă să le dea această nouă unitate a economiei forestiere.
cest fel, rezultatele de ansamblu, pe... medie, au înghițit șl pierderile, produsele nerentabile. Acesta este un artificiu dăunător,La UREMOAS-Bucu

rești: concentrarea 
producției — o soluție 
„redescoperită" după
patru am
cată în...

va fi apli
1970?

Deplaslnd investigațiile la Uzina de radiatoare, e- chlpamente metalice, obiecte și articole sanitare din Capitală, am depistat o situație asemănătoare cu cea a „Refractarei" Alba lulia : și aici — cei puțin doi-trei ani după intrarea in funcțiune — atingerea parametrilor proiectați a constituit problema critică numărul unu. în urma unor îndelungi străduințe ale întregului colectiv de specialiști s-au găsit, în «firșit, rezolvări pentru cea mai mar» part» a utilajelor și instalațiilor care au atins randamentele nominale de lucru.Am spus însă că o vorba de cea mai mare parte a mijloacelor tehnice, adică, deși considerabil atenuată, situația precară In ce privește realizarea parametrilor proiectați continuă să rămină și azi pe agenda de lucru a comitetului de direcție do la UREMOAS. Și aceasta deoarece, după circa patru ani de la intrarea în funcțiune, unul din sectoarele principale ale uzinei — secția de echipamente metalice — continuă să lucreze cu mult sub indicatorii tehnico- economici stabiliți. La sfîrșitul lunii august a.c. se a- tinsese aici abia 51,3 la sută din capacitatea de producție proiectată și 50,4 la sută din nivelul scontat al productivității muncii, in vreme ce cota prețului de cost era depășită cu 32 la sută. De ce persistă de atîta vreme această inadmisibilă Bitua- ție, discrepanța dintre activitatea secției amintite și celelalte sectoare al» uzinei 7— Nu avem asigurată desfacerea produselor,— pe-a 
I răspuns ing. CONSTANTIN | PÎRVti, directorul general | al uzinei. Consider că la I proiectarea acesLei capaci- 
I tăți s-au supraestimat nece- | sitățile de echipamente me- | talice.— Credeți că dacă ar | exista suficiente comenzi, u- | tilajele ar putea fi exploa- | tate la capacitatea indicata 
I în proiect ?— Fără îndoială. Din pă- 
I cate însă, cum este lesne de | înțeles, acum acestea lu- | crează cu mult sub randa- | ment, iar altele nici cel pu- I țin nu sînt puse In func- | țiune. Este vorba de anu- 
I mite mașini pentru găurit și 
I frezat. însă, în momentul I de față, exploatarea unor u- 
I tilaje din această secție este I condiționată și de altă | cauză... Tehnologia indicată 
I prin proiect nu s-a dovedit | în totalitate a fi și cea mai I economicoasă. De exemplu, 
I s-a prevăzut ca confecționa- | rea cheilor să se facă prin I turnarea fontei. Această | tehnologie, pe lingă faptul I că generează un consum 
I mare de metal, necesită și I multă manoperă pentru în- 
I depărtarea adaosurilor. Prin 
I turnarea sub presiune, solu- I ție adoptată ulterior de noi, I am reușit să obținem repe- | rele cu dimensiuni de la bun | început apropiate de cota fi- 
j nală. Deci, multe operații au I devenit inutile și am renun- 
I țat la ele o dată cu utila- I jele pe care acestea se e- 
I fectuau. Numai în ultimii 
I doi ani și jumătate s-au 
I redistribuit la alte tntre- I prinderi utilaje în valoare 
I de 5,5 milioane lei. Unele 
I însă, datorită specificității | producției noastre, 
I găsesc utilizarea în 
I părți...I Ascultînd această
I doarie pentru ineficientă, 
I această înșirare de cauze■ „obiective", ne-am pus în- | trebarea : nu există chiar | nici o șansă pentru a depă- | și starea gravă de lucruri■ în care se zbate de atîția I ani secția de echipamente■ metalice 7 Ni s-a spus că 
I de curînd s-a întocmit un I studiu tehnico-economic 
I pentru reconsiderarea pro- I gramului de fabricație a I secției, că s-a mers pe linia | concentrării Ia UREMOAS 
I a produselor solicitate în 
I cantități mari, prin trans- 
I ferarea lor de la „Fierarul" 
I Arad și I.E.M.B. ~ i Prin preluarea 
I din producția | „Fierarul" din
I va atinge In anul viitor 70 la sută dîn capacitatea proiectată, iar in trimestrul IV din 1970 cota de sută la sută.Iată, deci, că aceasta ar fi soluția salvatoare. Reprezintă ea o noutate 7 Ește meritul conducerii u- zinei, al Institutului de proiectări pentru construcția de mașini că a desco- perit-o 7 Ne-am deplasat la Institutul de proiectări pentru industria materialelor și prefabricate de construcții, unitatea care a conceput și proiectat la vremea aceea secția de echipamente metalice, unde am discutat chiar cu șeful proiectului, ing. NICOLAE MIHALCEA. Din toate ' discutate am reținut „încă din 1960 s-a conizat idee» ca

nu-și alteple-

•G

Oradea, unei părți fabricii Arad se

cele că pre- pro-

ducția întreprinderilor de echipamente metalice din Arad și Oradea să fie preluată de nou» secție de la UREMOAS".Pur și simplu, nu ne venea să credem. Soluția concentrării producției, prezentată acum drept o „noutate", a fost indicată prin proiect încă din 1960. Astăzi, după mai bine de patru ani de la punerea în funcțiune a secției amintite, se vorbește despre concentrarea producției de serie mare, la a- ceastă unitate, ca despre o extraordinară descoperire, cînd de fapt aceasta a fost una din însăși rațiunea care a stat la baza investiției. Este dentă că de resort dustriei Mașini a rîndul acest deziderat. Acum, cînd s-a văzut „strînsă cu ușa", în sfîrșit, n-a mai avut încotro și a acceptat ideea restructurării nomenclatorului de produse. Din păcate, însă, aplicarea în practică se va mai tărăgăna încă aproximativ doi ani. Oare interesele forului de resort nu coincid cu cele ale economiei naționale care solicită de la noile investiții maximum de efecte 7 îi dă cineva dreptul direcției generale respective să amîne aplicarea unei soluții prevăzute printre variantele proiectului și să împingă pînă în 1970 termenul de realizare a capacității de producție stabilită, a celorlalți indicatori tehnici și economici proiectați 7Cum rămîne cu cele circa 60 de utilaje, mașini și utilaje nefolosite în a-

o dovadă conclu- dirccția generală din Ministerul In- Construcțiilor de ignorat ani de-a fundamental

ceastă uzină pentru că nu este vorba de... cîteva, cum ar putea să se creadă 7 în timpul investigațiilor am făcut și noi niște calcule. Valoarea mijloacelor tehnice inactive depășește 5 milioane lei. Statul a făcut deci o investiție serioasă și, potrivit legislației economice în vigoare, el are dreptul legitim de a intra treptat în posesia banilor cheltuiți. Pînă acum însă nu s-au recuperat decît circa 10 la sută din fondurile Învestite, fiindcă aitîta s-a prevăzut prin sistemul de amortizare. Sînt utilaje care, deși valorează zeci șl sute de mii de prin amortizare rea lor nu s-au decît derizoriile mie, două sau cel mult zece I mii lei. De asemenea, sînt utilaje care stau nefolosite de cîte 47 (patruzeciși- I șapte) de luni, în timp ce gradul de uzură este zero. Nu există nici o soluție de a ieși din Impas 7 I Dacă M.I.C.M. a epuizat toate posibilitățile de reac- i tivare șl de redistribuire a | acestor mijloace tehnice, I nu ar fi indicat ca organele de comerț exterior să se I zbată și să le valorifice 7 ISituația care s-a creat la UREMOAS nu poate fi privită ca un fapt fără în- I semnătate. Sînt intolerabile starea de lucruri în care se află secția de echipamente metalice și încetineala cu care Direcția generală a materialelor de instalații și echipamente metalice din M.I.C.M. va- | lorifică posibilitățile de a- tingere a parametrilor proiectați la acest sector al u- zinei bucureștene. în tot timpul investigației ni s-a justificat că de vină ar fi „fatalitatea", că pierderile care se înregistrează la această secție nu le poate suporta nimeni decît economia națională. Este total greșită o asemenea concepție. Cei care refuză să aducă la îndeplinire sarcina trasată de partid și de stat privind recuperarea grabnică a restanțelor în atingerea parametrilor proiectați trebuie să suporte consecințele. Conducerea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini are îndatorirea de a analiza temeinic situația amintită, de a nu admite prelungirea pînă la sfîrșîtul anului 1970 a ineficientei în care se zbate secția de echipamente metalice de la UREMOAS și de a trage la răspundere factorii implicați în perpetuarea neajunsurilor, a daunelor aduse economiei naționale.

earo nu mobili-

23

lei, totuși din valoa- recurperat sume de o

Un artificiu dăunător
C.I.L-Sighetul Marma
țieî diluează costurile
exagerate
beneficiilor

Prin proiect, oricărei investiții i se determină nu numai indicatorii cantitativi, legați de volumul producției, dar și oei financiari. De aceea, realizarea integrala și la termen a indicatorilor tehnico-eco- nomicî stabiliți trebuie să vizeze atit producția în u- nități naturale, productivitatea muncii, dar și prețul de cost pe unitate de produs și rentabilitatea.— Sarcina îndeplinirii indicatorilor financiari este deosebit de actuală în unele secții ale Combinatului de industrializare a lemnului din Sighetul Marmației — ne-a informat tov. IOAN FRASIN, inspector la filiala din localitate a Băncii Naționale. Aici, capacitățile de producție proiectate au fost realizate în termenele stabilite. însă, la secția de scaune curbate, de la data punerii în funcțiune — 30 octombrie 1965 — și pînă în prezent, nu s-a îndeplinit prețul de cost proiectat pe unitatea de produs. Depășirea prețului de cost cu 10,53 lei pe un scaun, în e- talon E2, este determinată de nerespectarea consumului specific la unele materii prime de bază ca nitrolac, diluant, cherestea de fag, precum și datorită unui însemnat volum de rebuturi. Randamentul scăzut la prelucrarea cherestelei, nerespectarea, în unele cazuri, a caracteristicilor de tratare hidrotermică a reperelor, stagnările repetate în funcționarea utilajelor au făcut ca în trimestrul II a. c. să se consemneze pierderi din rebuturi de peste 214 000 lei, iar un număr de 7 produse să fie nerentabile.Să adîncim analizarea cauzelor acestor pierderi care diminuează evident eficienta activității secției respective. în combinat se justifică, mai întîi, că unele consumuri specifice au fost prin zul față stabilită.
greșit stabilite chiar proiect, cum este ca- nitrolacului la care, de norma de consum se utilizează o cantitate cu peste 80 la sută mai mare. De asemenea, se spune că la calcularea acestei norme nu s-a ținut seama de procedeul tehnologic ce se va aplica în final, că studiile ulterioare Întreprinse în cadrul organizării științifice a producției și a

m masa

muncii nu au dat încă rezultatele scontate. Tot din cauza unor lipsuri și erori de proiectare, de construcție, linia tehnologică de finisare — teleflexul — în care au fost investite peste 1 600 000 lei, este folosită numai parțial. In plus, timp de aproape 2 ani de la punerea în funcțiune a secției, capacitatea de. aburire a fost insuficientă față de nevoile necesara men tare unor noi Nu întîmplător s-a ajuns la încălcarea costurilor avute în vedere la aprobarea investiției respective.Dar au acționat și acționează numai aceste cauze ? Rebuturile, produsele de slabă calitate, pierderile și neajunsurile în folosirea instalațiilor se datorează tot... proiectării 7 Timp de a- proape trei ani nu s-a realizat prețul de cost din proiect 1 Nu reprezintă acest fapt o dovadă că în secția de scaune curbate economicitatea producției se află pe un plan secundar, că a fost neglijată cu bună știință 7Recent «-au dat asigurări că, prin fabricarea altor tipuri de scaune și mobilier curbat, în funcție de cerințele pieței interne și externe, s-ar fi găsit o soluție convenabilă de creștere a economicității producției, însă sporurile se obțin și acum tot la capitolul nivel de producție, înregistrîn- du-se efecte puțin sensibile la indicatorii financiari. Comitetul de direcție de aici continuă să ignoreze risipa și pierderile și, în plus, caută să le dilueze sub paravanul economiilor „pe ansamblul" activității combinatului. Cum se procedează 7 Capacitatea proiectată pentru trimestrele II 1968 și I 1969 la noua fabrică de P.A.L. a fost atinsă și chiar depășită încă în trimestrul II a. c., obținîndu-se 227 tone P.A.L. peste nivelul stabilit și o reducere a prețului de cost cu peste 400 lei/tonă produs finit. Implicit, beneficiile suplimentare consemnate atit din reducerea prețului de cost, cit și prin obținerea producției peste plan, s-au cifrat la 1 800 000 lei, la sfîrșitul primului semestru a. c. în a-

producției, fiind cheltuieli supli- pentru instalarea celule de aburire.

La întreprinderea de 
prefabricate din beton 
Craiova: calitatea sla
bă a utilajelor și a a- 
sistenței tehnice din 
partea forului de 
resort

scris sec- din deîn ultimii ani s-a de multe ori despre ția de prefabricate cadrul întreprinderii prefabricate din beton Craiova. Ea a intrat în funcțiune la 31 decembrie 1965. Despre atingerea parametrilor proiectați nici nu se poate vorbi. Pe primele opt luni din acest an, nivelul indicatorilor de-abia se ridica la 87 la sută dm nivelul stabilit.— Este al treilea an de cînd ne luptăm cu neajunsurile — ne-a relatat inginerul șef al întreprinderii, MIHAI ANDREESCU. Principalele cauze constau in provizoratele existente la unele linii tehnologice. Linia de spalierj precompri- mați, cea de fișii cu goluri, linia de elemente industriale, do la bun început, nu au funcționat în condiții normale, iar unele din ele nici nu au fost dotate cu toate utilajele.Am vizitat întreprinderea. în secția de prefabricate, ia unele linii tehnologice, utilajele au fost dislocate de ia locul lor și operațiile se execută manual. Neajunsurile se pun pe seama proiectantului, care refuză sa-și recunoască greșelile. De altfel, intre întreprindere, pe de o parte, minister și proiectant, pe de altă parte, nici nu s-a ajuns la un punct de vedere comun. în timp ce conducerea întreprinderii craiovene susține că, in condițiile de utilare actuale, secția nu-și poate atinge parametrii proiectați, forul tutelar șl proiectantul, după cum ne-a relatat inginerul șef de aici, susțin contrariul. Este vorba de o „criză" de competență ? Servesc economiei naționale aceste dispute sterile, care amină redresarea activității întreprinderii de prefabricate din beton Craiova ?Necesitatea atingerii parametrilor proiectați la secția amintită a constituit și obiectul unui studiu întocmit, în primul trimestru al anului trecut, de un colectiv al Direcției generale a prefabricatelor, in baza unui ordin al conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor. S-a e- laborat un plan ce cuprindea 78 de măsuri (din acestea 56 trebuiau aplicate de conducerea întreprinderii și 22 de forul tutelar). Puține s-au aplicat. îndeplinirea măsurilor fixate este controlată de minister numai pe baza simplelor rapoarte trimise de întreprindere. Colectivul de specialiști nu s-a mai întrunit să analizeze rezultatele, să constate dacă s-au aplicat toate măsurile. și să cerceteze ce mai I trebuie făcut în continuare. | Așa se face că unele mă- I suri se realizează lent, ne- 
I convingător. Se prevedea 
I să se mecaniznze evacua- | rea produselor de pe li- | niile de fabricație ale sec- | ției, cu termen de execuție I în trimestrul III/1967. A- 
I cum ne aflăm la sfîrșitul 
I trimestrului III/1968 și uti- | la jele respective nici nu au I sosit.— Nu știu cum să cali- 
I fie sprijinul dat de forul

★

tutelar, ne-a spus tov. GRIGORE MILTIADE, inginer șef adjunct. De planuri de măsuri, de indicații prin procese verbale și minute, în care se consemnează sarcini cu duiumul, nu ducem lipsă. Grav este faptul că toate acestea ocolesc problema esențială, și anume calitatea slabă a utilajelor cu caro esto dotată întreprinderea, precum și amplasarea lor necorespunzătoare. în proiect se prevedea ca transportul betonului la linia I să se efectueze pneumatic, dar acum se face cu buncăre, pe cărucioare electrice. Centrala de betoane nu dă producția scontată. în loc să funcționeze în întregime automat, aceasta este automatizată numai în parte, iar o seamă de operații se execrată manual.Ca șl mal înainte — spuneam că despre întreprinderea craioveană s-a mai scris — de vină sînt șl cauzele Interne. Rebuturile se mențin la același nivel ridicat. In opt luni din acest an s-au Înregistrat următoarele rebuturi : 272 mo la panouri mari, 122 mc Ia stîlpi electrici și ‘ 1354 la fișii cu goluri. Se înregistrează, In continuare, un mare număr de ore stagnări la utilaje și Instalații, din cauza calității lor sub orice critică. Piesele de schimb, în vederea diminuării întreruperilor 5h, producția, se procură «ne- voios.— Situația nu mai poarta continua — a fost de părere inginerul șef. Am început să facem remedieri, am adus unele îmbunătățiri în procesul de producție. S-au instalat noi utilaje de înaltă productivitate, s-a completat dotarea liniilor tehnologice. Astfel, la linia de chesoane s-au montat două buncăre distribuitoare. iar la linia de fișii — două instalații de formare. Este în curs de modernizare cea de fîșii vederea ximum existente, pe o linie de elemente industriale se produc în prezent doar două sortimente de mare serie. Pentru realizarea comenzilor de serie mică, ocazionale, au fost amenajate două piste auxiliare în a- fara halei de fabricație. Se află în curs de extindere depozitul de produse finite la prefabricate. THnînd seama că, pe timpul iernii, în balastiere se lucrează cu intermitențe, a fost sporit spațiul de depozitar» a a- gregatelor.La întrebarea : cind se vor atinge totuși parametrii stabiliți pentru secția de prefabricate nu am primit răspuns. Totul depinde de intervenția Ministerului Industriei Construcțiilor, titularul investiției, care poartă răspunderea pentru nele aduse economici ționale. impune pundere in practică, fapt, a celor impli fiindcă pe hîrtie, am mai primit de la acest for economic central.

de-a III-a linie cu goluri. în folosirii la ma- a capacităților

dăunase răs- în implicați, asigurări formale,
O precizare : tragerea la

★In problema realizării grabnice a parametrilor proiectați s-au făcut studii și analize, atit într-o perioadă mai indepărtată, la începutul anulni 1967, cit și recent în trimestrul Ii a.c. Din indicația organelor superioare de partid și de stat, in ședințele de colegii ale ministerelor s-a cercetat situația capacităților de producție la care nu se ating încă parametrii proiectați, iar colectivele formate din cadre cu munci de răspundere din ministere și specialiști cu înaltă calificare au și Întocmit planuri de măsuri. Socotind că măsurile preconizate vizează înlăturarea cauzelor unor neajunsuri, înviorarea întregii activități a tinerelor întreprinderi industriale nimic nu poate justifica ritmul lent și tendința de a recurge la compromisuri și artificii in aplicarea exemplară a soluțiilor stabilite. Trebuie să constituie un titlu de mindrie și o dovadă de înaltă responsabilitate modul în care colectivele ce au elaborat măsurile urmăresc valorificarea lor pînă în cele mai mici detalii. Comitetele de direcții din întreprinderi și organizațiile de partid au Îndatorirea nu numai să asigure condițiile necesare aplicării măsurilor stabilite, dar să și ceară forurilor lor de resort să nu cedeze nici un pas de la deciziile și hotărîrilc ce s-au luat în colegiile ministerelor.Este de competența comitetelor județene, municipale și orășenești de partid să analizeze periodio mersul noilor obiective industriale, să controleze totodată cum titularii de investiții, ceilalți factori cu responsabilități în acest domeniu se achită de sarcinile stabilite de conducerea partidului și statului. Imperativul suprem de care trebuie să se țină seamă constă în faptul că numai prin finalizarea noilor investiții, prin realizarea parametrilor proiectați se asigură în proporție însemnată acumulările necesare înfăptuirii programului de propășire în continuare, a vieții noastre economice și sociale.
Ancheiă realizată de :
Stefan D1NICA, loan ERHAN, Nlrtor 
ÎUICU ți Petre NEDELCU



PAGINA 4 SCInTEIA — joi 19 septembrie 1968

EmiOIIL SUPERIOR 
Of ARHITECTURĂ TREBUIE 

ă CULTIVE INVENTIVITATEA, 
SFII® CREATOR, SIMȚUL 

CERINȚELOR PRACTICE

• Premiere strict secret* : BUCEGI — 9,1»—11,U în con
tinuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Ia grădină 19,30.
O Eddie Chapman, agent secret : UNIREA — 15,30 ; li, 
la grădină — 20.
• Taffy șl vinătorul : LIRA — 15,30 ; 18, la grădină — 20.
• K. O. 1 DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.

UMANISMUL

Interviu cu prof. arh. Ascanio DAMIAN,
rectorul Institutului de arhitectura „Ion Mincu*

• Planeta maimuțelor : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 ; 21,15, SALA PALATULUI — 17,30 (seria de bilete 
2568) ; 20,15 (seria de bilete 2558)
• Operațiunea San Gennaro : REPUBLICA — 9,15 ; 11,45 
14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15 ; FESTIVAL — 8,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, la grădină 19,30, STADIONUL DINAMO — 19,45.
• Surprizele dragostei : SALA CINEMATECA — 9,45 ; 12 J
14.15 ; 16,30, (bilete la casă).
© Winnetou — seria a ni-a : LUCEAFĂRUL — 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, FEROVIAR — 9—13,30 în
continuare ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 8,45 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN — 9,30; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 
13,30 ; 20,45, ARENELE LIBERTĂȚII — 19,30, GRĂDINA 
DOINA — 19,30.
© Neînțelesul : CAPITOL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la 
grădină — 19,30.
O Fratele doctorului Homer : VICTORIA — 8 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
• Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 15 ; 18,30 ; îl.
• Duelul lung : LUMINA — 9,15 —16 în continuare, 18,30 ; 
20,45.
0 Aventurierii : DOINA — 11,30 ; 18,45 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Inimă nebună, nebună d* legat: UNION — 15,30 ; 20,30 
— la ora 18 desene animate.
0 Graiul animalelor : TIMPURI NOI — 9—îl în 
nuare.
0 Trei copii „minune" : EXCELSIOR — 9,15 ; 11,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20.30.
0 Vin cicliștii : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20.30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
© Valea : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
17.45 ; 20.
® Prin Kurdlstanul sălbatic : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Viva Maria : DACIA — 8—15,30 în continuare ; 18,45 ; 
21, PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.

conti-

13,45 :
18,15 ;

O Tarzan, omul maimuță : GIULEȘTI — 15 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Roata vieții I FLOREASCA — 9,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30, TOMIS — I—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15, Ia gră
dină — 19.
© Piramida zeului Soare : VOLGA — 10—18 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30, RAHOVA — 15,30 ; 18, la grădină — 20.
© Rebus miraculos : AURORA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 
17,45 ; 20.
e Răzbunarea haiducilor : MOȘILOR — 18,30 ; 18, la gră
dină — 19,30.
O Infrîngerea lui Alexandra cel Mare : POPULAR — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© Intilnfre în munți : MUNCA — 18 ; 18 ; 20.
• Falsa liră de aur : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,18.
• Hatarl : FLACARA — 16 ; 19.
•
18

e

O

Șapte oameni d* aur : ARTA — 9 ; 11 ; 13,15 15,30 ; 
; 20,30.
Cel șapt» samurai : VITAN — 15,30 ; 19.
Zece negri mititel : FERENTARI — 15,30 ; 19 ; 20,30.
Dă laba, prietene : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Dacii : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Minunata Angelica : GRADINA AURORA — 19,30.
Ea va rîdo : GRADINA PROGRESUL-PARC : 19,30.
Minunile doamnei Venus t GRADINA VITAN — 19,30.

SOCIALIST
(Urmare din pag. I)

învătămîntul superior de arhitectură se caracterizează prin îmbinarea unor discipline tehnice cu altele umanistice, a disciplinelor teoretice cu activitatea practică, a- eeasta din urmă ocupînd mal mult de jumătate din totalul orelor prevăzute în programa școlară. Măsurile de perfecționare adoptate în ultimul timp în întregul învățămînt au avut un larg ecou șl în Institutul de arhitectură din București.— Documentele plenarei din aprilie a C.C. al P.C.R., noua lege a învătămîntulul aprobată de Marea Adunare Națională — ne-a spus prof. arh. Ascanio Damian, rectorul institutului — asigură condiții deosebit de favorabile pentru dezvoltarea tuturor ramurilor învățămîntu- lui superior în concordanță cu experiența școlii românești, cu cele mai importante realizări ale lnvă- țămlntului pe plan mondial, cu cerințele societății noastre socialiste. A- ceastă perioadă, marcată de măsurile de perfecționare amintite, a constituit pentru noi un prilej de analiză atentă a procesului instruc- tiv-educativ în Institutul de Arhitectură, pentru a-1 apropia cît mai mult de nobila misiune de a ajuta pe studenți să-și însușească cele mai înalte cuceriri ale științei și culturii, complexul arsenal al profesiunii, pentru ca mîine, la planșetă, să-și poată aduce din plin contribuția la ridicarea edificiului măreț al patriei socialiste. O asemenea misiune se poate realiza pe deplin numai în măsura în care, printr-o bună organizare a desfășurării procesului de învățământ, asigurăm accesul studenților noștri la cunoașterea și stăpînirea științei și tehnicii celei mai avansate, a unor largi mijloace de creație arhitecturală. Tocmai asemenea obiective am urmărit prin revederea atentă a programei școlare. Unul din -principalele cîștigurl realizate cu acest prilej este continuitatea, coordonarea șl ierarhizarea asigurate în gruparea pe cicluri și ani a diferitelor discipline. Ciclurile au fost clar definite șl înlănțuite logic de la un an la altul. Ciclul disciplinelor istorice, de pildă, nu mai începe, în anul întîi, prin predarea istoriei arhitecturii universale, ci cu o suită de prelegeri generale care, fără a recurge prea mult la citarea de nume sau ani, îngăduie proaspătului promovat în facultate formarea, de la bun început, a unei viziuni largi asupra producției universale de arhitectură, din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre. Un accent deosebit s-a pus pe corelarea disciplinelor tehnice care, în mod asemănător, încep și ele nu prin asimilarea detaliilor sau a unor calcule complicate, ci prin predarea u- nui curs cuprinzător de construcții, la - nivelul cunoștințelor de anul întîi, apelînd la intuiție și la experiența zilnică a fiecăruia, curs a cărui menire este familiarizarea cu funcția structurală a elementelor de arhitectură. In fine, aș dori să subliniez noua orientare ce se manifestă și în domeniul lucrărilor practice. Atelierul de desen și modelaj va fi pus mai direct în slujba formației arhitecturale, cu aplicare la studiul volumului, formei, materialelor, luminii, culorilor. Trecuta înclinație spre studiul pictural și sculptural va face loc unui efort pentru stăpînirea mijloacelor de expresie proprii arhitecturii. In privința atelierului de proiectare, de realizare a lucrărilor de sinteză, s-a pus la punct o asemenea succesiune a temelor care să permită o elaborare gradată, de la studiul de ansamblu, la rezolvarea funcțională și estetică a edificiilor componente, soluționarea tehnică și, în cele din urmă, detalierea obiectului prin studiul arhitecturii de interior și chiar al mobilierului. în acest fel se urmărește, în fapt, filiera logică ce caracterizează și în producție, în institutele de proiectare, elaborarea diferitelor proiecte.— în ultimii ani, proiectan
ta din întreaga tară au avut 
de rezolvat — și nor avea, de
sigur, în continuare — sarcini 
complexe și de mare însemnă
tate pentru promovarea noului 
în construcțiile urbanistice, de 
producție etc. Ce se întreprin
de pentru legarea mai strînsă 
a învățămîntului superior de 
arhitectură de aceste cerințe ?— Preocuparea noastră principală în acest sens este de a fixa ca teme de proiectare pentru lucrările de sinteză tocmai acele elemente care corespund sarcinilor concrete, de mare actualitate, ale producției. Locuința, de pildă, revine ca preocupare centrală în fiecare an de studiu, ca o problemă de cea mai mare importanță. Dat fiind caracterul de perspectivă al învățămîntului, uneori anticipăm, fixîndu-ne și asupra unor nevoi viitoare. Aș putea spune că nu există element al eforturilor întreprinse în cadrul institutelor de proiectare care să nu-și găsească un corespondent nemijlocit nu numai în capitolele respective ale unor discipline teoretice, dar și în lucrările practice, de sinteză, a căror realizare reprezintă la noi, după cum arătam, o pondere considerabilă. Aceasta se referă la o tematică largă — de 1st căile de asigurare a ocupării raționale a terenului construit, pînă la izvoarele specificului local în arhitectură sau stăpînirea celor mai eficiente procedee de construcție — ji la domenii extrem de variate: ur

banism, proiectare a obiectivelor industriale și agro-zootehnice, a locuințelor și dotărilor social-cultura- le. Desigur, nu toate programele din producție au o valoare didactică, preocuparea noastră este însă aceea de a-i pregăti pe studenți în așa fel îneît să poată soluționa cele mai complexe teme. Mi se pare însă că se acordă încă o atenție insuficientă aspectelor economice ale proiectării, și chiar celor tehnice, a căror importanță este evidentă. Realizarea economică și tehnică va trebui mai mult legată de posibilitățile existente, promovînd, bineînțeles, procedeele avansate, tehnica nouă, devansînd astfel producția și rezer- vînd specialiștilor de mîine posibilitatea de a o impulsiona. De asemenea, în cadrul disciplinelor teoretice existente la ora actuală este absolut necesar ca, în fiecare capitol în parte, comentariul critic să devină elementul principal al prezentării și nu înșirarea de date. Mă refer mai ales la necesitatea comentariului critic care să vizeze în special aspectele sociale, tehnice și economice care intervin în ansamblul aprecierilor.
— Este cunoscută diversitatea 

tot mai mare a domeniilor în 
care prezența arhitectului de
vine necesară, ca si numărul 

în continuă creștere de cadre cu 
pregătire superioară pe care 
producția le solicită. Cum re
flectă învățământul superior de 
arhitectură această evoluție a 
cerințelor?— In privința specializării, punctul nostșji de vedere este că preponderente rămîn, totuși, cunoștințele comune tuturor ramurilor, că 

o formație unitară' e mai corespunzătoare nevoilor actuale. Valabilitatea acestei teze este dovedită de faptul că, după cinci ani de pregătire comună și după cîteva luni de documentare în specialitate, candidați! reușesc să-și elaboreze proiectul de diplomă în ramuri extrem de variate — urbanism, clădiri destinate producției, locuințe, dotări so- cial-culturale, restaurări de monumente, arhitectură de interior — și o fac cu rezultate bune. Chiar proiectul de diplomă prilejuiește o a- numită specializare, accentuată în prezent și de prevederea, în anul șase, a unor discipline de strictă specialitate, cu frecventare facultativă sau la alegere. Practica a dovedit că absolvenții noștri sînt în stare să abordeze cu succes diapazonul larg de domenii unde contribuția le este solicitată. In ceea ce privește necesarul de cadre, pregătirea ar putea fi făcută la mai multe facultăți din țară sau dacă, se va menține forma actuală, ar prezenta interes posibilitatea recrutării, prin examen, direct în anul IV, a celor mai buni absolvenți ai școlilor tehnice de arhitectură, cu un stagiu strălucit în proiectare. Acesta este, desigur, un punct de vedere personal.
— Expunerea publică a unor 

lucrări de diplomă de o înaltă 
ținută artistică și arhitecturală 
prilejuiește o comparație în
tre posibilitățile de creație ale 
tinerilor absolvenți și producția 
curentă, la care și aceștia subscriu după încadrarea lor în in
stitutele de proiectări. Spre lau
da proaspeților purtători ai di
plomei de arhitect, comparația 
înclină nu o dată în favoarea 
lucrărilor de diplomă. Cum ex
plicați această „cădere de po
tențial" a unora din cei în 
funcție ?— Mai întîi o precizare: expunem lucrările cele mai bune, ai căror autori, repartizați la locul de muncă, obțin de obicei rezultate nu mai puțin remarcabile. Aceasta dovedește că, în fiecare an, avem o sumă de absolvenți vădind strălucite posibilități. Totuși, nivelul mediu — și el este hotărîtor — poate fi ridicat, școala ar putea interveni mai activ în diminuarea procentului de elemente slab pregătite, care dobîndesc totuși titlul de absolvent. In primul rînd, prin ridicarea continuă a exigenței, prin compararea lucrărilor nu între ele, ci cu cele mai înalte cerințe ale producției, ale proiectării de pretutindeni. Examenul de stat ar putea fi încă fortificat, atît prin controlarea mai strictă a paternității integrale a autorului lucrării de diplomă, cît și printr-o sporire a ponderei dialogului în aprecierea generală a lucrării. Utilitatea lucrării practice este indiscutabilă, ea a fost recunoscută și la facultăți cu profil abstract; consider însă că aceasta nu trebuie să diminueze cu nimic însemnătatea chestionării candidatului asupra unor implicații teoretice, tehnice și economice ale proiectului de diplomă pe care îl susține, chestionare aplicate în prezent cu excesivă moderație. Numai printr-o exigență neabătută, din primul an de studii și pînă la examenul de stat, diploma de arhitect va avea o acoperire deplină, contribuindu-se astfel la ridicarea continuă a calității întregii noastre arhitecturi. Și apoi, este vorba desigur de necesitatea perfecționării continue a arhitecți- lor, în raport cu exigențele mereu sporite ale practicii construcției socialiste.

Interviu realizai de 
arh. Gh. SĂSĂRMAN

18,15
20,30.
- 15,30

i

• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala Studio) : Re
gina de Navara — 19,30.
O Teatrul „C. Tănase* (la Sala Savoy) : Comici vestiți 
al revistei : N, Stroe — 19,30.

Miza oricărui film
ecurge din scenariu

Scenariul de film (corect zis, pentru film !) scenariul cinematografic, spre a folosi o expresie mai des în- tîlnită, s-a născut după ce cinematograful a căpătat adeziunea și recunoștința spectatorului, curînd după ce omul de pe stradă a fost silit să-și înfrîngă simpla curiozitate în fața pînzei albe populată de siluete asemănătoare-lui, și să înțeleagă că filmul îi poate prilejui aceleași emoții, surprinzătoare și neștiute emoții, ca șl lectura unei cărți, ca și audierea unei bucăți muzicale, ca și urmărirea unui spectacol de teatru sau de operă. Scenariul cinematografic s-a născut deci atunci cînd filmul s-a impus ca artă, atunci cînd această a șaptea artă a intrat, pe deplin și pentru totdeauna în grațiile omenirii. Insă, firește, aci nu are nici o importanță succesiunea, aci nu are nici o importantă dacă întîi a fost filmul și apoi scenariul, sau invers, sau concomitent, pentru că hotărîtoare a fost numai necesitatea unui program, a unui summum de idei sau de în- tîmplări sau de fantasme care să poată fi „trecute" pe peliculă, care să poată deveni într-un fel sau altul film, care să se rînduiască într-o „poveste" inteligibilă, lesne de percutat, capabilă să subjuge.Scenariul cinematografic s-a născut însă și în vremea în care cinematograful s-a transformat în industrie ; atunci cînd cinematograful s-a transformat într-o afacere, într-o posibilitate de a cîștiga mai ușor exploatînd sentimentele cuiva care visa la nesfîrșite călătorii, la nemaipomenite aventuri, la femei și mașini frumoase, la glorie și nepăsare, la vanitate și trufie.Scenariul cinematografic s-a născut și în vremea în care „pilulele" realiste ale lui Lumiere, cît și cele fanteziste ale lui Mălies erau material de arhivă. Și poate că primul scenarist al lumii a fost Melifes. Pentru că Meliăs a fost primul dintre cei care, descoperind potentele noului mijloc de expresie artistică, s-a străduit să-î surprindă particularitățile, s-a străduit să discearnă extraordinarele capcane emoționale și psihologice a- duse în întunericul sălii de vizionare, s-a străduit să pună tot ceea ce aflase, tot ceea ce bănuia, ceea ce credea în slujba talentului său. A depășit astfel, și în cele din urmă a absorbit complet, ceea ce realizase Lumiere, adică fapte brute, colcăind de viață, amestecul acela înduioșător de naiv, dar violent prin adevăr și autenticitate, firesc a fi așa și nu altfel, adică realitatea care uimise primii spectatori prin spectaculos, prin felul nou de a fi privită, cu alți ochi, mult mai atent, mult mai în amănunt.Astăzi pare a fi tuturor suficient de limpede că scenariul cinematografic nu este încă film. Cu atît mai puțin scenariul cinematografic este literatură, sau doar uneori este literatură viabilă, și atunci printr-un efort de „literaturizare", prin obținerea unei predominanțe literare cu ajutorul mijloacelor cunoscute, prin „ascunderea" valențelor cinematografice, prin supunerea lor specificității prozei. De unde și capacitatea intrinsecă a unor lucrări literare de a deveni film. De unde și imposibilitatea scenariilor cinematografice de a fi literatură. Aceasta însă nu exclude, ci presupune cu prisosință autenticitatea și originalitatea, vocația scenariului pentru a trece, în film, fondul de idei, de sentimente, adevărul situațiilor, adevărul tipologiei, adevărul artistic al tramei, puterea de semnificație a metaforei, curățenia sensurilor etice, încărcătura filozofică și contemporană a scriiturii, sinceritatea exprimării — tot ceea ce ar putea defini ca valoare artistică un text de cîteva zeci de pagini. Pentru că, filmul, asemenea oricărei modalități de expresie artistică, pentru că scenariul, asemenea oricărei creații artistice, nu poate șl nu trebuie cercetate cu alte mijloace decît cele obișnuite, asta cel puțin atîta vreme cît teoreticienii nu vor reuși să impună sau să descopere o estetică ridicată pe concepte și legi specifice celei de a șaptea arte. Dar, firește, numai dacă scenariul cinematografic este privit ca artă si nu ca mijloc de informare sau divertisment pur sau colecție de melodii de muzică ușoară.Fac aici o scurtă paranteză. De curînd a apărut în presă un material despre delapidările dintr-o mare întreprindere, numai, riu pe lua cu voltat, florea pînă la confuz st rizibil. îl dădea o coloratură de satiră socială — făcea totul pentru a ajunge la aceeași

concluzie Ia care deja ajunsese ziarul. cu diferența evidentă, și deloc de neglijat, că ziarul condamna și blama limpede, direct, fără posibilitatea echivocului, prompt, eficient. Comentariile sînt de prisos. Din punctul de vedere al artei, din punct de vedere estetic, scenariile cinematografice pot fi, și trebuie să fie în primul rînd, de actualitate. Este evident că noțiunea de actualitate nu se confundă, nu s-a confundat niciodată pur și simplu cu transcrierea momentului calendaristic care, lesne de observat, a fost curînd depășit de un alt moment ce n-a mai intrat dintr-un motiv sau altul, în zona cercetării artistice. Din sulta acelor momente, din fluxul lor continuu, din întrepătrunderea lor, din necesitatea și obiectivitatea lor, creația reține linia nodală esențială, bogăția de sensuri transfigurată artistic, redată cititorului sau, în cazul de față, spectatorului de film. In aceeași măsură de actuale sînt (sau ar trebui să fie !) și filmele istorice și filmele tratînd despre azi, acum : hotărîtor în această privință, rămîne, repet, summumul de semnificații actuale ale scenariului cinematografic, finalitatea socială a operei, a filmului desăvârșit, finalitate în care-și are loc atît eticul, cît și, mai ales, politicul. Ceea ce implică, evident, angajarea autorului, sau a autorilor, existența acelui impuls, a acelei necesități lăuntrice a artistului de a spune ceva, de a fi martor al epocii sale, de a-și împărtăși gîndurile, sentimentele, de a reacționa cu mijloacele artei sale la solicitările și la manifestările semnificative ale actualității. „Miza" oricărui film decurge din scenariu, afinitățile dintre scenarist și regizor sînt, sau ar trebui să fie, în primul rînd izvorîte din identitatea acestor impulsuri, din identitatea de poziție, de mesaj.Omul se află față de realitate, față de lume, și într-un permanent raport estetic. Tocmai această raportare conștientă, necesarmente conștientă, face posibilă emoția este-

tică, implicit creația artistică. Important găsesc a reaminti că numai artistul autentic poate crea aceasrtă raportare estetică, numai artistul autentic poate înnobila cu sufletul șl cu spiritul său fărîma de viață concretă, numai el poate smulge lumii acele străluciri ce fac posibilă comunicarea, ce fac posibilă creația. Numai astfel filmul poate tinde cu mari șanse de reușită la descrierea integrală a legăturii omului cu lumea lui. Este vorba despre claritatea ideii inițiale, despre premiza ideologică, despre resortul desfășurării dramatice a viitorului film. Abia după a- ceasta începe procesul gîndirii cinematografice menit să transforme sugestiile, atmosfera, ideea, tonurile, senzațiile, acumulările în cuvinte și fraze, într-un scenariu care să poată fi înțeles, recunoscut ca valoare artistică. Adică totul în termeni clari, convingători, despre încărcătura.- dorită a unui gest, a unei priviri, a unei fraze rostite așa și numai așa.Arta scenariului cinematografic, meseria de scenarist are nevoie de suportul adevărului vieții, de acea maturitate a cunoașterii de care depinde discernământul, capacitatea de selecție artistică. Transplantul artificial de atmosferă, înclinația spre aspecte proprii altor realități, dramatismul exterior și nu de substanță reflectă subaprecierea acestor cerințe esențiale.Filmul românesc a surprins în prea mică măsură — excepțiile confirmă — particularitățile lui ce-1 trăim, procesul de gare a umanității produs de ția socialistă, patosul auto-perfecțio- nării morale, gîndurlle nobile ce însuflețesc națiunea, poporul român. Este așteptată în filmul românesc autenticitatea, este așteptat adevărul, este așteptată silința spre desăvî-r- șire, spre dăruire totală, este așteptată deplina și hotărî ta angajare și responsabilitate.

fericite timpu- recîști- revolu-

Constantin STOIC1U

toare societății noastre socialiste. Ea reprezintă o sinteză dinamică a metodologiei și stilului de muncă proprii civilizației moderne, pe de o parte, și a criteriilor de valoare ale umanismului socialist, pe de alta. Din ansamblul acestor acțiuni se desprinde efortul continuu de perfecționare a activității de desăvîrșire a socialismului în țara noastră, adaptat cerințelor civilizației actuale, punînd în valoare cuceririle ei și oferind condiții potrivite pentru afirmarea deplină, în toate direcțiile, a personalității umane.Efortul de a realiza, așadar, criteriile de eficiență economică și operativitate tehnică-organizatorică nu sa inspiră dintr-o viziune tehnocrată în care omul se reduce la rolul de simplă unealtă pasivă a acțiunii sociale, executor orb și lipsit de omenie, ci dintr-o concepție umanistă militantă, critică și revoluționară, pătrunsă de respectul față de omul care se integrează în colectivitatea socialistă prin activitate constructivă, inițiativă, îndeplinirea competentă a îndatoririlor sale.Dacă în condițiile societății divizate în clase cu interese divergente, imperativul categoric, considerat de către Kant drept axă a eticii, apărea un principiu abstract, inoperant, în societatea socialistă el primește, după opinia noastră, un sens nou. După cum se știe, „imperativul categoric" constă în cerința de a acționa în așa fel îneît fapta ta să se poată încadra în norma generală de acțiune pentru fiecare membru al societății. în acest concept Kant a surprins esența datoriei, pivot al oricărei morale, dar care, de-abia în societatea socialistă dobîndește o semnificație reală, împlinind, în formă pozitivă, o concepție pe care înțelepciunea populară o fixase în zicala „cc ție nu-ți place, altuia nu-1 face" !Acest simț al datoriei, față de comunitatea națională socialistă și față de tine însuți, ca făuritor al destinului colectiv, se manifestă în concepția de ansamblu a directivelor șl hotărîrilor luate, ce se înscriu în programul de dezvoltare a României socialiste, elaborat de conducerea partidului. Fără ideea de datorie morală — sau în termenii activității concrete, de răspundere individuală — nici ideea de personalitate nu capătă consistență.Realizarea și elaborarea planurilor de dezvoltare socialistă — în stare să satisfacă, în același timp, cerințele omeniei socialiste, și cele de eficiență și operativitate ale civilizației moderne, — necesită un volum de inventivitate și competență cu greu, sau chiar imposibil de realizat în general de către un individ, oricît de dotat ar fi el. De aceea, cu deosebită stăruință promovează conducerea partidului principiul muncii colective, în îndeplinirea sarcinilor de conducere și decizie. Acest principiu nu se limitează însă numai la stilul activității organelor de conducere, de partid, stat și obștești, ci reprezintă un principiu de organizare a activității sociale în ansamblul ei.Se știe' că. Leriih -a definit sociăliș- ■ mul lui Marx ca teorie și metodologie a inițiativei istorice a maselor. Experiența construcției socialiste a ară- — tat necesitatea de a croi instituțiile și formele de organizare ale activității sociale în așa fel îneît să asigure și să stimuleze manifestarea nestingherită și continuă a inițiativei maselor. Să asigure, am spus, adică să creeze forme instituționale optimale pentru a pune masele în situația de a cunoaște problemele conducerii vieții sociale, la toate nivelele de activitate și de a decide în mod competent în privința soluțiilor. In această privință, socialismul nu a putut prelua pur și simplu formele de organizare ale democrației burgheze, ci a trebuit și va trebui în continuare să promoveze forme proprii de exercitare a conducerii. Sub acest aspect, măsurile luate de Conferința Națională reprezintă o remarcabilă operă de creație politică în domeniul democrației socialiste, corespunzătoare condițiilor specifice de viață ale poporului nostru, în care îndrăzneala de a promova metode de

acțiune moderne, bazate pe știința conducerii, pe cercetare operațională, precum și pe concepția materialist- dialectică și istorică se împletește cu preocuparea de a valorifica experiența națională din trecutul mai îndepărtat și mai apropiat, în privința organizării administrației publice.în contextul unei asemenea strategii de dezvoltare a inițiativei maselor, organizarea, în dimensiunile omeniei, eficienței și Operativității, a participării active a poporului, a fiecărui individ la răspunderile politice, economice și spirituale ale țării nu poate fi realizată la întîmplare, cu mijloace meșteșugărești, nici cu metode de lucru birocratice. Capacitatea de a stimula, organiza și conduce desfășurarea inițiativei creatoare cerc o raportare continuă a acțiunii sociale la criteriile de valorificare ale omeniei socialiste — atît de profund înrudită cu omenia ce caracterizează concepția poporului român despre rostul omului în lumea semenilor săi.După părerea mea, un colectiv de conducere nu poate fi considerat corespunzător dacă, pe lîngă criteriile de eficiență și operativitate, nu respectă cu strictețe și valorile conducătoare ale umanismului socialist pentru înfăptuirea cărora toți și fiecare sintem răspunzători în fața viitorului. De aceea, în pregătirea, formarea cadrelor de conducere se cer a fi mobilizate nu numai științele tehnice și economice, ci și disciplinele care studiază relațiile umane, organizarea și perfecționarea unor relații inter-individuale demne de proiectul dezvoltării noastre socialiste.Dacă în unele institute de cercetare și-au găsit loc preocupări legate de investigarea relațiilor umane și a perfecționării lor, Ministerul învățămîntului manifestă o întîrziere și nehotărîre nejustificată pentru includerea în formația de cultură generală a viitorilor ingineri, profesori, medici, juriști, funcționari administrativi ș.a.m.d. a unor cursuri consacrate temelor umanismului contemporan și mai ales studiului rel< - țiilor inter-individuale în cadrul cc lectivelor de muncă. Dacă un viitor medic sau inginer nu-și va însuși ideile diriguitoare ale umanismului, transformîndu-le în norme de activitate și nu va deprinde arta de a descoperi și de a stimula calitățile umane de creativitate, devotament și generozitate ale celor cu care vine în contact, misiunea lui socială și națională va fi mult diminuată.Din aceste motive, credem că șl cercetarea si învătămîntul nostru trebuie să depună un real și organizat efort pentru dezvoltarea disciplinelor științifice privind perfecționarea relațiilor umane. înființarea unor asemenea catedre în învătămîntul superior ni se pare tocmai de aceea de absolută necesitate. Ea rezultă din procesul adaptării continue a învățămîntului la cerințele vieții socialiste, în cadrul căreia politica partidului pune în lumină tot mai mult că progresul susținut pe căile socialismului înseamnă, în e- sență, devenirea noastră intru umanitate.
Ansambluri
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La cîteva săptămîni cineva a prezentat un scena- aceeași temă. „Scenariul" re- un ton pe drept cuvînt re- cazul relatat în ziar, îl în- pe ici, pe colo. îl complica

RetrospectivăALBERT NAGY
• O telegramă transmisă din Zako

pane anunță că ansamblul folclo
ric „Hora" din Suceava, care a re
prezentat țara noastră la Festivalul 
folcloric al ținuturilor din zona de 
munte — manifestare organizată în 
Polonia — a fost distins cu marele 
premiu „Toporașul de aur".• Două ansambluri de cîntece și 
dansuri românești se pregătesc să 
ia parte la manifestările organizate 
peste hotare. Ansamblul „Doina Ba
natului" din Caransebeș va fi prezent 
la tradiționala sărbătoare a culesu
lui viilor din localitatea Vrsac (Iu
goslavia), iar ansamblul folcloric 
de amatori „Maramureșul" din Baia 
Mare se va întrece cu formații asemă
nătoare în cadrul celui de-al treilea 
Festival internațional de cîntece și 
dansuri de la Zielona Gora (Polonia).

(Agerpres)Retrospectiva pictorului clujean Albert Nagy, găzduită în sălile Palatului Culturii din Tg. Mureș, impune prin sobrietate și echilibru, prin calma detașare cu care un artist își judecă (prin selecția întreprinsă) cei peste 40 de ani de activitate artistică. încă de la primul contact se remarcă această intenție de prezentare exhaustivă, înfăptuită atent, metodic, a coordonatelor între care artistul și-a înscris un e- fort creator atît de divers, căci între scenele de gen de un lirism intim eu inflexiuni elegiace, compozițiile celebrînd munca, ce degajă un sentiment de optimism, de robustețe si vitalitate, ori marile pînze alegorice impregnate de o gravă și filozofică responsabilitate în fața contemporaneității există un spațiu infinit pentru nuanțe, pentru sondaje adiacente, nu mai puțin profunde și semnificative, care recompun convingător personalitatea complexă a artistului.Deși sugestia e în general poetică, Albert Nagy rru o urmărește expres în lucrări, el respinge viziunea melodramatică, poematicul căutat și prețios ca scop al imaginii în sine. Pictorul este un scrutător atent al realității, al adevărului acesteia— și aci stă poate una dintre trăsăturile fundamentale ale structurii sale— care implică poezia. Mai întotdeauna peisajul e populat și vedem aici o necesitate de dinamică a- fectivă, de viață, (In

„Rapsodie de primăvară" exuberanța naturii înflorite e subliniată de gestul alert țin hilar al unei dine care își caută niile de pildă, iar legie", natura somnolentă, pregătită de toamnă se contopește în gestul tandru — de o ritmică compozițională statică — a doi bătrîni ce se îmbrățișează).Dintr-o neidilizare pe care o pictorul caută cele mai subiecte „După baie" ș.a.) sau unghiuri insolite ca în cele două variante ale „Maternității" sau în „învingătorul". Motivul e tratat adesea dur, într-o deformare expresionistă ce nu atinge fondul mesajului, și care nu frizează accentul grotesc, terifiant, deeît în cazuri izolate și întrucîtva justificate de temă („Doftoroaia"). O altă categorie de lucrări în centrul căreia stă direct, programatic omul, abordează relațiile sociale ale acestuia și pictorul ne aduce o suită întreagă, poate puțin prea ilustrativă, a meșteșugurilor („Timplar", „Geamgiu", „La topitul cînepii" etc.) dintre care cele mai convingătoare sînt: „Cariatide", „Reconstrucția" ș.a.Dacă în aceste lucrări realitatea transpare oarecum discursiv, există o altă categorie distinctă, a- ceea a marilor pînze alegorice cu virtuți de deco- rativist mural în care miturile antichității sînt re-

și pu- gospo orătă- în „E

dorință de 
a realității, remarcasem, aparent antlplastice („înviorare11,

înviate dintr-o perspectivă modernă, contemporană. Formația clasicistă a artistului transpare din a- ceste preocupări și e interesant de urmărit metamorfoza unei concepții a- similate prin datele culturii, dialogul, comparația permanentă la care îl o- bligă contemporaneitatea, îmbogățind în această ipostază simbolul antic, viziunea asupra antichității și relevînd în același timp elementele eterne, neperisabile din conștiința umană. Cînd Albert Nagy se folosește de cunoscuta replică a filozofului grec Diogenes pentru a înfățișa un muncitor plecat cu lampa în mînă, dimensiunea devine implicit monumentală. simbolică, de o măreață simplitate fiind în fond aspirația unui om către un ideal întrezărit și visat („Diogenes"). „A- riadna", personaj feminin angular și dureros contorsionat, după meandrele capricioase ale propriului fir care îl mobilizează, un simbol al limitei în a-și depăși propria condiție și egoismul individual, traduce o stare de anxietate pe care omul contemporan o încearcă, dar și împotriva căreia „Dilema lui nu judecata ris, cum ar ne Impună o vrescă), cunoscutele personaje mitologice evocă parcă o dispută subliniată în fundal de o arhitectură antică și una modernă, dintre valorile spirituale și morale ale acestor două civilizații. In aceste lucrări forța de generalizare ne-a apărut infinit

luptă. In Paris" (și lui Pa- fi firesc să sugestie li-

mai mare aci fiind solicitată în primul rînd ideea, un principiu activ al a- cesteia, din ele degajîndu- se o conștiință civică a- tentă la marile frămîntări contemporane de care nu înțelege să se izoleze. In acest sens, pictorul evocă momente ale luptei de e- mancipare a popoarelor („Africa", „Vietnam" etc.) sau figuri remarcabile de artiști contemporani ca Picasso, Ehrenburg sau Hemingway. In tot ce realizează, deși nu ține niciodată să fie demonstrativ, subzistă la el un dialog imaginar cu forțe obscure, cărora le opune încrederea sa în oameni, în valorile umanității, singure capabile să înnobileze e- xistența și arta. Creația sa este născută dintr-o necesitate trăire„Mulți — propune artistul ca motto al catalogului său și poate al întregii sale creații — își imaginează că arta este un divertisment superior. Ei nu știu că arta este viața însăși, plămădită cu trudă de gîndirea și inima artistului". Ca motto plastic al întregii sale expoziții noi am alege lucrarea „Phoenix", acea aspirație continuă pe verticală care rezistă dincolo de orice distrugeri și dezamăgiri. Albert Nagy este un poet al omului și existentei un comentator lucid conștiinței acestuia în mea contemporană.

de cuprindere și autentică a vieții.

lui, al lu
Cornel Radu 
CONSTANTINESCU

tv
PROGRAMUL I

10,00 — Tele 
Curs de limba 
tlnuarea ciclului 
cronica economică : Marca presti
giului (reluare) 12.00 — închiderea 
emisiunii de dimineață 17,00 — 
Polo pe apă : Steaua-Dinamo
București. 18,00 — TV pentru 'spe
cialiști. Ciclul „Medicină" : — 
Insuficiența respiratorie — Pre
zintă conf. dr. Coman Petrescu 
18,30 — Curs de limba rusă (con
tinuarea ciclului I) 19,00 — Studioul 
pionierilor : Cărți premiate ale 
Consiliului Național al organiza
ției pionierilor. 19,30 — Telejurna
lul de seară. 19,50 — Buletin 
meteorologic — Publicitate. 20,00 — 
Film serial : Lagardăre (III). 20,50 
— întrebări la care s-a răspuns, 
întrebări la care nu s-a răspuns 
încă... Emisiune de știință : 
seie arheologice ale ' " 
europene' ~
nlei, 
une 
între 
film realizat de Eugen Pop șl 
Ovidlu Drugă. 22,10 — Lira — 
album de poezie — „Porțl româ
nești" 22,30 — Arta plastică — 
Realismul (V) 22,50 — Telejurna
lul de noapte.

școală, 11,00 — 
germană (con- 
I) 11,30 — Tele-

„Sur- 
civllizațiel 

21,20 — Grădinile Japo- 
21,50 — Teleglob — emisl- 
de călătorii geografice : 

Rlo și Sao Paulo —

PROGRAMUL II

20,00 — Document : — Ciclonul ; — 
Flora Australiei ; — Fosile vii. 20,45 
— Teleimprimator 21,00 — „o samă 
de cuvinte..." — Toma Alimoș — 
Scenariu de Titel Constantinescu 
21,30 — Concert simfonic. In pro
gram : Concertul în sol minor pen
tru vioară șl orchestră de Jean 
Sibelius— Interpretează Orchestra 
simfonică a Cinematografiei. 22,00 
Vitrina discului
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LA PRINCIPIILE POLITICII EXTERNE

A PARTIDULUI SI GUVERNULUI
0

Din scrisorile sosite la redacție
De pe tot cuprinsul țării, din uzine și f abrici, cooperative agricole, 

șantiere, școli, un mare număr de oameni trimit zilnic pe adresa re
dacției noastre scrisori tn care își exprimă atașamentul profund ți înalta prețuire față de politica internă și externă a partidului și sta
tului nostru, ca și hotărîrea de a munci cu devotament și abnegație 
pentru înflorirea continuă a patriei socialista.„Noi, membrii cooperativei agricole din satul Oancea, comuna Ro- manu, județul Brăila, citind zi de zi ziarele și ascultînd știrile la radio și televiziune, constatăm cu mîn- drie că politica externă a statului nostru este o politică profund principială, justă, și că ea e strîns legată de munca creatoare ce se înfăptuiește în țara noastră, sub soarele socialismului — se arată într-o scrisoare adresată redacției și semnată de cooperatorul Burlacu Gh. Gheorghe. Declarația Marii Adunări Naționale, precum și recentele cuvîntări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale celorlalți conducători de partid și de stat oglindesc gîndurile și voința noastră, a întregului popor. De aceea, noi, membrii cooperativei agricole din satul Oancea, ne declarăm mai mult ca oricînd alături de partidul nostru și •intern hotărîți să ne sporim munca șl totodată modesta noastră contribuție pentru înfăptuirea sarcinilor mărețe ale celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. Căutăm să strîngem la timp șl fără pierderi recoltele de toamnă, să însămînțăm la timp pentru . a avea rod bogat anul viitor".,/> 'ături de comuniști, de toți oamenii muncii din țara noastră, îmi exprim totala adeziune față de ideile înțelepte și politica profund constructivă reflectate în declarația Marii Adunări Naționale și în cuvîntăriie tovarășului Nicolae Ceaușescu — scrie muncitorul Găină Petre de la exploatarea minieră Dîlja — Hunedoara. îmi exprim deplina aprobare față de politica internă și externă a partidului și guvernului nostru, care constă în aplicarea vie, consecventă, creatoare a învățăturii marxist-le- niniste, în transpunerea în viață a

principiilor internaționalismului socialist. Aprob fără rezerve politica partidului, a țării noastre de întărire a legăturilor frățești cu țările socialiste, de dezvoltare a colaborării și prieteniei cu toate popoarele. împreună cu toți oamenii muncii de la mina Dîlja mă angajez să-mi consacru toată energia pentru înflorirea continuă a României socialiste, pentru cauza socialismului și păcii".„Pe drumul cel drept conduși de partid" — își intitulează scrisoarea Man Eugen, elev în clasa a XII-a la Liceul nr. 3 din Sibiu. „Citind declarația Marii Adunări Naționale și urmărind cuvîntăriie tovarășului Nicolae Ceaușescu mi-am dat seama încă o dată de profunda principialitate ce stă la baza politicii partidului nostru. Ca utecist, e- ducat de partid în spiritul patriotismului și al internaționalismului socialist, sînt profund atașat politicii constructive duse neabătut de partidul și statul nostru și sînt hotă- rît să nu-mi precupețesc forțele pentru a contribui, alături de toți tinerii patriei noastre, la înfăptuirea idealurilor luminoase ale partidului".Tînărul tractorist Voicu M. Ion, de la ferma Mereni, județul Teleorman, ne scrie: „Mă alătur cu tot sufletul milioanelor de oameni ai muncii din țara noastră în a-mi exprima încrederea totală în politica internă și externă a partidului și guvernului, politică menită să a- sigure liniștea, securitatea și bunăstarea tuturor celor ce muncesc din patria noastră, să întărească forțele socialismului și progresului în lume".„Am 85 de ani. Am trăit multe în viața mea, am gustat mult amar în vremurile dinaintea eliberării. Am

\ ajuns la bătrînețe, ca pensionar, să duc, împreună cu familia mea, un trai omenesc — arată în scrisoarea sa Cherecheșu Scarlat din Focșani. De aceea, susțin cu toată dragostea, din toată inima, politica internă și externă pe care o duc partidul și statul nostru în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia îi dorim fericire și viață lungă".„Aprob din adîncul Inimii mele politica partidului și guvernului nostru, politică îndreptată spre înflorirea scumpei noastre patrii, spre întărirea unității țărilor socialiste, spre biruința ideilor socialismului și păcii în lume — arată în scrisoarea sa Iliescu Ion din București. Mă angajez să-mi îndeplinesc și de aici înainte sarcinile ce-mi revin la locul de muncă, știind că numai așa pot să contribui la opera de desă- vîrșire a orînduirii socialiste și la ridicarea patriei noastre mereu mai sus pe treptele civilizației".

La 18 septembrie a plecat 6pre 
New York Corneliu Mănesou, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, pre
ședintele celei de-a XXII-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

Corneliu Mănescu va conduce 
delegația română la cea de-a 
XXIII-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., care va începe la 24 
septembrie.

Din delegație fac parte : Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, locțiitor al șefului 
delegației, Gheorghe Diaconescu, 
ambasador, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Ro
mânia la O.N.U., Mia Groza, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Nicolae Ecobescu, ambasa
dor, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România la 
Oficiul O.N.U. — Geneva.

Membrii supleanți ai delegației

sînt Petre Tănăsje și Mircea Pre- 
descu, directori în M.A.E., Gheorghe 
Secarin, consilier juridic în 
M.A.E., și Ion Duma, consilier la 
Misiunea permanentă a României 
la O.N.U,

Delegația este însoțită de con
silieri.

★
In drum spre New York, to

varășul Corneliu Mănescu s-a o- 
prit, într-o escală tehnică, la Bel
grad. Pe aeroportul Surcin din ca
pitala R.S.F. Iugoslavia, ministrul 
de externe al României a fost sa
lutat de Marko Nikezici, secretar 
de stat pentru afacerile externe, 
Mișo Pavicevici, locțiitor al secre
tarului de stat pentru afacerile 
externe, și de alte persoane ofi
ciale. Au fost de față ambasado
rul României la Belgrad, Aurel 
Mălnășan, și membrii ambasadei.

(Agerpres)

SPORT
/n „Cupa campionilor europeni" la fotbal

Steaua București-
Spartak Trnava 3-1

0 politică realistă 
izvorită din coman
damentele majore
ale contempora

neității

Pentru realizarea aspirațiilor 

fundamentale ale poporului
Sînt numai cîteva săp- 

tămini de cind marele 
sfat al |Srii, într-o ședin- 
jă ‘ vică, a precizat din 
nou poziția partidului și 
statului nostru față de 
principiile de bază ale 
politicii externe a Româ
niei. Toți cetățenii pa
triei noastre își exprimă 
zilnic întreaga lor ade
ziune pentru înțeleaptă 
politică ce preconizează 
relații de colaborare și 
de respect reciproc în
tre toate națiunile, res
pectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî sin
gur destinele.

Alături de întregul nos
tru popor, sprijin cu 
hotărîre politica internă 
a partidului, care asigu
ră înflorirea continuă a 
țării, ca și politica sa 
externă, îndreptată spre 
întărirea prieteniei și 
colaborării cu toate ță
rile socialiste frățești, 
spre promovarea idealu
rilor socialismului și păcii 
în lume.

Activitatea mea de fie
care zi, strîns legată de 
dezvoltarea și progresul 
științei medicale, nu-și 
poate avea locul decîl

în cadrul unui climat de 
pace și prietenie între 
popoare, de colaborare 
între specialiști din toa
te țările.

împreună cu toți cola
boratorii mei, vom munci 
cu însuflețire și devota
ment pentru realizarea as
pirațiilor și idealurilor po
porului nostru, ale fiecă
ruia dintre noi.

Prof. dr. doc. 
N. CAJAL,
membru corespondent 
al Academiei, 
director al Institutului 
de inframîcrobiologie

Una din principalele premise ale politicii externe a partidului nostru este aceea a întăririi prieteniei și colaborării frățești cu toate țările socialiste. dublată de extinderea permanentă a relațiilor cu toate statele, indiferent de organizarea lor politică, socială și economică. Roadele acestei modalități, de abordare a relațiilor externe ale României se observă clar, cu precizie și eficiență, în toate domeniile de activitate internă:, și. internațională , . 3’’ țării noastre. Asigurarea unui’, climat’ d<^ pace, de respect și încredere reciprocă este o cerință fundamentală pentru dezvoltarea independentă și progresul națiunilor. Prin excelență, progresul științific nu poate fi conceput fără colaborare internațională, fără contacte foarte strînse șl active între oamenii de știință din toate țările lumii.Partidul și statul nostru, prin politica lor externă, asigură deosebit științifice lalte țări, lui didactic al iova, am avut în repetate rînduri prilejul să constat cu satisfacție e- fectul pozitiv al acestui climat în propriul progres realizat în specialitatea mea. Stabilirea și întreținerea unor legături științifice cu specialiști dintr-o serie de țări ca Franța. U.R.S.S., Austria, Cehoslovacia, S.U.A., precum și unele călătorii peste hotare fiu la realizări

de a Ca un climat colaborării cu cele- al corpu-favorabilRomâniei membruUniversității din Cra-

mi-au curent cu în ramu-
Expresie a năzuințelor 

si voinței noastre

de studiu permis să principalele ra de știință în care lucrez, să cunosc noi modalități de investigare științifică, să împărtășesc unor colegi de peste hotare din realizările științei românești, confruntînd, și sincer, eforturi avînd științific și uman comun. obiectiv un tel
1în urmă cu 5 ani am început să lucrez la Fabrica de confecții din Miercurea Ciuc, unde am satisfacția de a mă afla în mijlocul unui colectiv sîrguincios și unit, care, la locul său de muncă, își aduce contribuția la dezvoltarea continuă a economiei patriei noastre.întregul nostru colectiv muncește într-o întreprindere modernă, nouă, în condiții civilizate și ne bucurăm din inimă la gîndul că alte și alte unități industriale îmbogățesc profilul orașului nostru. Urmăresc cu cel mai viu interes documentele de partid și de stat, care izvorăsc din aspirațiile poporului nostru și exprimă voința lui, a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — reflectă năzuința lor spre progres în patria socialistă, mereu mai în

floritoare. Sprijin întru totul politica externă a țării noastre, pentru că ea reflectă pe plan internațional aceleași năzuințe spre progres, promovează relații frățești de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, nu precupețește nici un efort pentru întărirea pozițiilor socialismului și păcii în lume. Mă angajez ca, împreună cu întregul colectiv din care fac parte, să muncesc cu toată capacitatea mea, să exprim prin fapte atașamentul meu deplin față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, a României socialiste.
Biro ERZSEBET, 
muncitoare, 
Fabrica de confecfl 
Miercurea Ciuc

Iată de ce, printre altele, consider că partidul nostru duce o politică realistă, izvorîtă din comandamentele contemporaneității, din înseși necesitățile de dezvoltare a societății noastre și corespunzînd intereselor generale ale socialismului, progresului. Iată de ce îmi exprim și cu această ocazie adeziunea mea totală la principiile fundamentale ale politicii externe a României, reafirmate clar în declarația Marii Adunări Naționale, în cuvîntăriie tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ultimele documente ale partidului șl statului nostru sînt o chemare însuflețitoare la noi eforturi pentru înfăptuirea programului Congresului al IX-lea, chemare care găsește în rîndul nostru, al intelectualilor, ca și al întregului popor, un ecou fierbinte.
Conf. univ. ing. Silviu M. PUȘCAȘU
Facultatea de electrotehnică 
a Universității din Craiova

Partitura noua vremea
a muncii

(Urmare din pag. I)Alte biografii profesio
nale sînt la început. E și 
cazul Lui Vasile Nicolae. un 
tînăr care a debutat in 
același fel și la aceeași 
dată cu majoritatea covâr
șitoare a muncitorilor din 
noul atelier. A terminat 
școala profesională de pe 
lingă uzina „Timpuri noi" în acest an. A intrat încă 
de la început intr-un „con
flict" cu manualul după 
care a învățat la școală 
„secretele" laminorului. 
Faptul nu l-a dezarmat ; 
are în jur muncitori cu ex
periență, care-l inițiază, se
tea de a cunoaște și de a 
domina utilajul. „Conflic
tul" amintit îl pune direct

tn noile termene ale profe
sionalizării : ceea ce a în
vățat ieri în sala de clasă e 
azi depășit, în practica noas
tră dinamică. Întrecerea 
cu timpul e o realitate e- 
videntă, o încleștare vizi
bilă pentru oricine. Expe
riența pe care o trăiește azi 
este decisivă pentru perso
nalitatea sa viitoare.

...Laminorul este creația 
intelectuală a proiectanți- 
lor unui institut speciali
zat, care a dat prin aceasta 
un examen de maturitate 
decisiv. Materializarea sa 
este rodul colaborării din
tre uzinele „23 August", Reșița. Progresul-Brăila. 
Majoritatea muncitorilor cu 
experiență, care prelungesc 
actul de creație a lami

norului tn vîrsta sa pro
ductivă, provin din școala 
creată pe lingă uzina brăi- 
leană. Evidența împletirii 
biografiilor umane și industriale ale acestui o- 
biectiv este un proces ac
celerat, dominat de condi
ționări reciproce. Emanciparea marii noastre Industrii presupune și se condiționează de personalizarea fiecăruia dintre inginerii, maiștrii și muncitorii care-l slujesc. Noua reali
zare de la uzina „Republica". de pe una dintre 
marile artere ale industriei 
noastre. Bulevardul Mun
cii, confirmă și consolidea
ză acest principiu — motor 
ai mersului nostru înainte.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 și 22 septembrie. In (ară : vreme ușor instabilă, mai ales în cursul după-amiezi- lor. Cerul va fi variabil. Ploi slabe. Vînt potrivit. Temperatura în scădere la început, apoi staționară. Minimele vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar maximele între 18 și 28 de grade. In București : vreme ușor instabilă, mai ales în cursul după-amiezilor. Cerul va fi variabil. Ploi slabe. Temperatura în scădere la început, a- poi staționară.

în dezbatere 
asigurării și 

producțieiMiercuri a avut loc la Institutul central de cercetări agricole o ședință de lucru în cadrul căreia conducătorii organelor centrale și județene care răspund de producția agricolă, de valorificarea și de prelucrarea acesteia au analizat modul de Îndeplinire a planului pe acest an în ramurile de producție și sectoarele de activitate din agricultură, modul de valorificare șl industrializare a produselor agricole, precum și de formare a fondului central și realizare a sarcinilor de export.La ședința au participat tovarășii Iosif Banc, vicepreședinte al

— problema 
valorificării 
agricoleConsiliului de Miniștri, Vasile Vîl- cu, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Bucur Șchiopu, ministrul industriei alimentare, reprezentanți ai conducerii Comitetului de stat al planificării. Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene și ai altor organe centrale a căror activitate contribuie la îndeplinirea sarcinilor de plan în agricultură.In încheierea lucrărilor ședinței a luat cuvintul tovarășul Iosif Banc.

DESCHIDEREA CONFERINȚEI REPUBLICANE DE CHIMIE MACROMOLECULARĂ
La Iași au început miercuri lu

crările primei Conferințe republi
cane de chimie macromoleculară și 
ale celui de-al 3-lea Simpozion de 
chimia și tehnologia celulozei. La 
festivitatea comună de deschidere 
au participat academicieni, cadre 
didactice din institute de învăță- 
mînt superior, cercetători științi
fici, reprezentanți ai unor minis
tere și instituții centrale, alți spe
cialiști, precum și oameni de știin
ță de prestigiu din Austria, An
glia, Belgia, Birmania, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. P. D. Coreeană, 
Finlanda, Franța, R. D. Germană,
R. F. a Germaniei, Italia, Iugosla
via, Japonia, Olanda, Polonia,
S. U.A., Suedia, U.R.S.S., R. D. Viet
nam.

Festivitatea de deschidere a fost 
prezidată de acad. Șerban Țițeica, 
vicepreședinte al Academiei, care 
a adus salutul acestui înalt for 
științific. Au luat cuvîntul în con
tinuare Miu Dobrescu, președinte
le consiliului popular județean s 
prof. univ. Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului ; a- 
cad. C. D. Nenițescu, în numele 
Secției de științe chimice a Aca
demiei ; prof. univ. Ion Curievici, 
în numele Consiliului național al 
inginerilor și tehnicienilor; ing. Ni
colae Sîrbu, vicepreședinte al Con
siliului Național al Cercetării Ști
ințifice ; acad. Cristofor Simiones- 
cu, președintele filialei locale a 
Academiei.

în aula festivă a institutului 
politehnic s-a desfășurat o confe
rință plenară a ambelor reuniuni 
științifice în cadrul căreia prof, 
univ. G. Smets, șeful catedrei de 
chimie macromoleculară de Ia 
Universitatea din Louvain (Belgia),

a prezentat comunicarea „Poli
meri fotocromici și comportarea 
lor în soluție".

Lucrările vor dura pînă sîmbă- 
tă, 21 septembrie. în acest timp vor 
fi prezentate circa 250 de comuni
cări și referate.

Alte manifestări 
tehnico-științificeMiercuri dimineața, în sala de festivități a Institutului de construcții din București, și-a început lucrările cea de-a 4-a Conferință tehni- co-științifică textilă, organizată de Ministerul Industriei Ușoare și Consiliul național al inginerilor și tehnicienilor, în colaborare cu Institutul de cercetări textile, Institutul politehnic din Iași și Institutul de proiectări al industriei ușoare. Ca și manifestările precedente, organizate în perioada 1953—19G4, actuala conferință reunește la București specialiști, cercetători, cadre didactice și lucrători din uzine și fabrici din numeroase țări. Miercuri, prima zi a conferinței, după cuvîntul de salut rostit de ing. I. Popescu, adjunct al ministrului industriei u- șoare, au prezentat referate specialiști din Anglia, R. D. Germană, R. F. a Germaniei și România.

★La Mamaia s-au desfășurat, între 15 și 18 septembrie, lucrările unui simpozion cu tema „Protecția anti- corosivă a construcțiilor", organizat de C.S.C.A.S. și Consiliul Național al Cercetării Științifice. S-au dezbătut 25 de rapoarte și comunicări reflectînd preocupările cercetătorilor noștri pentru găsirea celor mai e- ficiente soluții de combatere a coroziunii. (Agerpres)
Cronica zilei

Miercuri după-amiază a plecat în R.S.F. Iugoslavia Matei Ghigiu, ministrul de construcții pentru industria chimică și rafinării, care va participa la deschiderea Tîrgului internațional de la Zagreb. La plecare, pe aeroportul Băneasa, se aflau reprezentanți ai conducerii Ministerului de Construcții pentru Industria Chimică și Rafinării, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, precum și membri ai ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București.
★Ambasadorul Italiei la București, Niccolo Moscato, a oferit miercuri seara o recepție cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației municipalității din Roma, în frunte cu Rinaldo Santini, primarul Romei. La recepție au luat parte Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, Ion Cosma, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Octav Livezeanu și Alecu Cos- tică, vicepreședinți ai I.R.R.C.S., precum și membri ai Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, funcționari superiori din M.A.E.Miercuri dimineața, Rinaldo Santini, primarul Romei, și persoanele o- ficiale italiene, împreună cu Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, însoțiți de reprezentanți ai organelor locale de stat din municipiul Brașov, au vizitat cartierul de locuințe noi „Steagul roșu". In drum spre Capitală au fost vizitate stațiunile de odihnă de pe valea Prahovei. In a-

ceeași zi, oaspeții au făcut o vizită la Muzeul Satului.
★Miercuri seara s-a înapoiat în Capitală Octavian Groza, ministrul energiei electrice, care a participat la festivitățile ce au avut loc cu prilejul zilei oficiale a Republicii Socialiste România — 13 septembrie 1968 —organizată în cadrul celei de-a 49-a ediții a Tîrgului național de la Lausanne, unde țara noastră a fost invitată ca oaspete de onoare. Printre persoanele oficiale aflate la sosire, pe aeroportul Băneasa, se afla și Charles- Albert Dubois, ambasadorul Elveției la București.
★Miercuri, în sălile secției de artă plastică ale Muzeului municipal din Brăila a avut loc vernisajul unei expoziții de artă contemporană turcă. Expoziția cuprinde zeci de lucrări de pictură, sculptură și grafică.
★Miercuri după-amiază a sosit în Capitală o delegație de profesori de geografie de la universitățile din Paris, Tours, Strassbourg, Lille, Aix-en Provence — condusă de geograful de renume internațional Philippe Pinche- mel de la Sorbona. Oaspeții vor lua parte la Colocviul de geografie româ- no-francez, organizat de Ministerul învățămîntului în colaborare cu Institutul de geologie-geografie al Academiei, care va avea loc între 19 și 30 septembrie. Această reuniune științifică, aflată la cea de-a doua ediție (în toamna anului trecut s-a desfășurat la Paris Colocviul de geografie franco- român), va dezbate una din problemele importante ale geografiei con-

Ieri după-amiază, pe stadionul „23 
August" din Capitală echipele de fotbal 
Steaua București și Spartak Trnava au 
susjinut primul lor meci programat în 
cadrul „Cupei campionilor europeni". 
Partida, încheiată cu scorul de 3—1 
(2—0) in favoarea formajiei bucureșfene, 
a prilejuit o întrecere sportivă priete
nească, lucru oglindit de altfel și de 
cvasiabsenja obsfrucjiilor și a infrac
țiunilor de joc.

La ora 15,45, în aplauzele publicului 
spectator, pe teren s-au aliniat urmă
toarele formafii :

Steaua : Suciu — Sătmăreanu, Dumi
tru Nicolae, Hălmăgeanu, Vigu — Je
nei, Negrea — Panfea, Constantin, Voi
nea, Crăiniceanu.

Spartak : Gerik — Dobias, Majernik, 
Jarabek, Hagara — Kuna, Hrusecky — 
Martinkovici, Kravarik, Adamec, Fandel.

Superioritatea în joc, verva deosebită 
a bucureșfenilor au fost evidente încă 
de la primele schimburi de pase. Ofen
siva manifestă a steliștilor a beneficia’ 
apoi de un jucător în mare formă — 
Constantin — căruia de altfel i se da- 
toreșfe, în cea mai mare parte, clarviziu
nea jocului liniei de atac. Steaua a 
deschis scorul în minutul 18, prin Crăi
niceanu. O centrare a lui Sătmăreanu, 
la un corner de pe partea dreaptă, pă
rea să se irosească, însă cu un șut pu
ternic, prin surprindere, de la vreo 
20 m lateral, pe partea stingă, Crăini
ceanu a trimis mingea în plasa lui Ge
rik. Autorul celui de-al doilea gol a 
fost Voinea, în minutul 31, la o fază în 
care mingea a urmat traseul Constan
tin — Crăiniceanu — Voinea. Deși 
conduși cu 2—0, oaspefii au căutat să 
echilibreze jocul. Jn cîteva rînduri, 
atacurile lor i-au dat de lucru lui Su
ciu. In minutele 35 și 36, portarul 
bucureștean a salvat două goluri ca și 
marcate. După pauză, echipa ceho
slovacă a insistit mai mult în atac. Dar 
tot steliștii sînt cei ce înscriu, prin Con
stantin (poate că acest gol îl va deter
mina să fragă mai des la poartă...). In 
continuare, Spartak face eforturi pentru

a modifica scorul. Și reușește aceasta, 
cu un sfert de oră înainte de fluierul 
final. Șutind extrem de puternic din a- 
tara careului de 16 m, mijlocașul Kuna 
l-a surprins pe Suciu nepregătit : min
gea a intrat în plasă pe sus, prin coi
ful din stingă.

Spartak Trnava a venit la București 
cu o frumoasă carte de vizită : în ca
litate de campioană a Cehoslovaciei ■— 
țară ocupînd un loc de frunte în ierar
hia fotbalului mondial — de cîștigătoare 
a „Cupei Europei centrale’ și a „Cupei 
Cehoslovaciei". A fost însă evident că 
ieri echipa nu s-a prezentat la valoa
rea reputafiei sale, vădind un insuficient 
antrenament. Totuși, în multe momente 
ale meciului și mai ales în final, fotba
liștii oaspeți au construit acțiuni de 
bună valoare tehnică, elalînd frumoase 
posibilităfi. S-au remarcat mal ales 
Adamec, Hagara, Martinkovici.

Fotbaliștii noștri au jucat foarte bine 
în repriza întîi — alături de Constan
tin, evidenfiindu-se Pantea, Dumitru Ni
colae, Sătmăreanu, Hălmăgeanu, parțial 
Jenei — dar in repriza secundă, mai 
precis din minutul 50 (cînd conduceau 
cu 3—0), echipa in totalitate s-a schim
bat complet la fală. Explicațiile sînt cit 
se poate de diferite. Majoritatea au in 
vedere modificările produse în forma
ție. La cîteva minute după ce a mar
cat golul al treilea, Constantin a fost 
înlocuit cu D. Popescu și pufin mai apoi 
Sorin Avram i-a luat locul, pe extrema 
dreaptă, tînărului Pantea. Am fi fost 
tentafi să subscriem și noi la o aseme
nea explicație, insă, se știe, Steaua a 
avut un final greoi și în meciul de du
minica trecută, cu Universitatea Cluj...

Oricare ar fi explicafia, scăderea de 
ritm, neclaritatea acțiunilor, pasele gre
șite, ca și pufinele și imprecisele șuturi 
la poartă — vizibile în ultima jumătate 
de oră — nu pot fi de conceput In jo
cul nici unei echipe, dar mai ales al 
acelor formafii (din rîndul cărora face 
parte și „Steaua") ce se află angrenate 
în competiții internaționale de prim 
rang.

L DUMITRIU

Golul lui Voinea Foto : M. Andreeseu
ÎN „CUPA ORAȘELOR TÎRGURI"

O. F. K. Beograd — Rapid 6-1
(după prelungiri)

La Belgrad s-a disputat ieri partida 
retur dintre echipele O.F.K. Beograd și 
Rapid București. Gazdele au învins, după 
prelungiri, cu scorul de 6—1 și s-au 
calificat astfel cu punctajul general de

temporane — „Amenajarea teritorială".
★în cadrul Memorandumului de colaborare dintre academiile Republicii Socialiste România și Statelor Unite ale Americii, ne vizitează țara doi cu- noscuți oameni de știință americani : profesorii E. R. G. Eckert, specialist în domeniul științelor tehnice de la Universitatea din Minneapolis, și Clai- boume E. Griffin, specialist în domeniul științelor chimice de la Universitatea din Pittsburgh. Oaspeții vor vizita institute de cercetări și facultăți tehnice din București și alte centre universitare românești și vor ține conferințe de specialitate în fața cadrelor didactice și studenților.
★în cadrul marilor aniversări culturale recomandate de UNESCO, miercuri seara a avut loc în sala Dalles o festivitate consacrată aniversării a 400 de ani de la nașterea filozofului și scriitorului italian Tommaso Campanella, autor, printre altele, al celebrei utopii socialiste „Cetatea soarelui". Festivitatea a fost organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Uniunea scriitorilor și Comisia națională română pentru UNESCO. După cuvîntul de deschidere, rostit de Pop Simion, vicepreședinte al Uniunii scriitorilor, prof. dr. docent Alexandru Bălăci, membru corespondent al Academiei, vicepreședinte al C.S.C.A., secretar general al Comisiei naționale române pentru UNESCO, a vorbit despre personalitatea și opera marelui filozof și scriitor italian. Festivitatea s-a încheiat cu un recital din poezia lui Tommaso Campanella, după care a rulat un film artistic. (Agerpres)

7—4, în turul următor al „Cupei orașe
lor tîrguri".

Soarta meciului părea să se fi decis 
după primele 13 minute de joc, cînd 
belgrădenii conduceau cu 3—0 I Golu
rile fuseseră înscrise de Santraci (2) și 
de Turudia, iar acțiunile conduse de 
Milutinovici și Sekularaf continuau să 
provoace panică în apărarea giuleș- 
teană. Dar, treptat, Rapid și-a revenit, 
a înscris un gol prin Codreanu (min. 29) 
și a mai avut și ghinionul ca șuturile lui 
Angelescu și Ștefan să izbească barele.

In prelungiri, după ce șutul lui Neagu 
a întîlnit iar bara (I), în numai nouă mi
nute gazdele au marcat alte trei go
luri, toate prin Santraci.

A

In cîteva rînduri• La Miinchen a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea programului meciurilor noilor ediții ale „Cupei campionilor europeni" și „Cupei cupelor" la baschet. In „C.C.E." la masculin, echipa învingătoare din meciul Dinamo București și campioana Cehoslovaciei va întilni campioana Austriei. In competiția feminină, Politehnica București va avea ca adversară echipa învingătoare dintre campioanele Iugoslaviei și Suediei. In „Cupa cupelor", reprezentanta României va juca cu învingătoarea dintre reprezentantele Israelului și Italiei.• In runda a 13-a a turneului internațional „Memorialul Capablan- ca“, care se desfășoară în prezent la Havana, șahistul Dolfi Drimer (România) l-a întîlnit pe liderul clasamentului, marele maestru sovietic Holmov. Partida s-a încheiat remiză la mutarea 54. In clasament continuă să conducă Holmov (U.R.S.S.) cu 10 puncte, urmat de Stein, Suetin (U.R.S.S.) 9,5 puncte, Damianovici (Iugoslavia) 7,5 puncte, Antoșin (U.R.S.S.) 7 puncte, Drimer (România) 6,5 puncte etc.
PRONOEXPRESNumerele extrase la concursul nr. 38 din 18 septembrie 1968.EXTRAGEREA I : 23 41 22 48 38 4 — 39 18.EXTRAGEREA a Il-a : 44 46 20 13 15 19 — 35 5
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Lucrările Comitetului spe
cial al O.N.U. pentru codi
ficarea principiilor de drept 
internațional

NEW YORK 18 (Agerpres). — La 
New York continuă lucrările Co
mitetului special al O.N.U. pentru 
codificarea principiilor de drept 
internațional privind relațiile prie
tenești și cooperarea dintre state, 
care examinează principiile nere- 
curgerii la forță în relațiile inter
naționale, egalității în drepturi și 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, precum și 
principiul neintervenției în trebu
rile interne ale altor state.

In cuvîntul său, reprezentantul 
român, Aurel Cristeseu, a subliniat 
că țara noastră sprijină codifica
rea și dezvoltarea progresivă 
a normelor fundamentale de 
drept internațional care formează 
obiectul lucrărilor comitetului și 
desfășoară o perseverentă activi
tate pentru promovarea legalității, 
înțelegerii și cooperării internațio
nale. El a prezentat sugestii pen
tru îmbunătățirea formulării prin
cipiului nerecurgerii la forță care 
se află în prezent în dezbaterea 
comitetului.

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că Uniunea 
Sovietică a propus să se înscrie 
pe ordinea de zi a celei de-a 
23-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., ca principală problemă 
urgentă, memorandumul guvernu
lui U.R.S.S. privind unele măsuri 
imediate pentru încetarea cursei 
înarmărilor și dezarmarea.

Scrisoarea ministrului afacerii or 
externe al U.R.S.S., Andrei Gro- 
mîko, adresată secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, în care 
cere includerea acestui punct pe 
ordinea de zi a fost difuzată la 
O.N.U. ca document oficial al A- 
dunării Generale. Năzuind spre 
rezolvarea cît mai urgentă a pro
blemei dezarmării — se arată în 
scrisoare — guvernul U.R.S.S. 
cheamă guvernele tuturor statelor 
membre ale O.N.U. să 
cu atenția cuvenită la 
23-a sesiune a Adunării 
acest memorandum.

Guvernul sovietic este 
că analizarea acestui : 
dum, care cuprinde măsuri ca in
terzicerea folosirii armei nuclea
re, încetarea producției de arme 
nucleare, reducerea și lichidarea

stocurilor, limitarea și reducerea 
ulterioară a mijloacelor de obți
nere a armelor strategice cores
punde intereselor tuturor popoare
lor.

geneva Conferința statelor—------------- ,

CARACAS 18. — Trimisul spe
cial Agerpres, V.' Oros, transmite : 
Delegația guvernamentală română, 
condusă de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, continuă convorbirile cu 
reprezentanții guvernului venezue- 
lean.

La întîlnirea cu primul ministru 
și ministru al relațiilor interne, 
Reinaldo Leandro Mora, ca și la 
cea cu ministrul afacerilor externe, 
Ignacio Iribarren Borges, s-a sub
liniat evoluția' pozitivă a relațiilor 
bilaterale.

A avut loc, apoi, o întîlnire cu 
ministrul minelor și hidrocarburi
lor, Jose Antonio Mayobre. In se
siuni de lucru, membrii și experții

delegației române, împreună cu 
omologii lor venezueleni, exami
nează, în spirit de bunăvoință reci
procă, posibilitățile concrete de 
dezvoltare a relațiilor de colabo
rare româno-venezuelene.

La invitația Corporației venezue- 
lene a petrolului vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Rădulescu, însoțit de Grigore Băr- 
găoanu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, de 
alți membri și experți ai delegației 
române au vizitat pădurea de sonde 
de pe lacul Maracaibo, cel mai im
portant centru petrolifer al Vene
zuela.

pe care minis- Belgiei, Pierre în țara noastră, care un belgian

analizeze 
cea de-a 
Generale

convins 
memoran-

neposesoare 
de arme nucleare

GENEVA 18 — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : 
In cea de-a doua comisie princi
pală a conferinței statelor nepose- 
soare de arme nucleare au început 
dezbaterile asupra problemei ex
ploziilor nucleare în scopuri paș
nice. Au luat cuvîntul reprezen
tanții Irlandei, Afganistanului, Bo- 
liviei, Pakistanului și Africii de 
sud, precum și delegatul român 
Mircea Rebreanu.

Ședința Prezidiului C. C.
al P. C. din Cehoslovacia

PRAGA 18 (Agerpres). — Agen
ția C.T.K. anunță că la 17 septem
brie, la Praga a avut loc o ședință 
a Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, prezidată de Alexander 
Dubcek, prim-secretar al C.C. al 
P.C.C., în cadrul căreia au fost 
examinate probleme curente ale 
politicii interne și externe.

Prezidiul consideră necesar să 
se pregătească Congresul al XIV-

lea extraordinar al P.C.C. și a dis
cutat directivele politice ale siste
mului juridic-statal al R.S.C., le
gea privind sistemul federativ al 
Cehoslovaciei unmînd să fie adop
tată în preajma aniversării a 50 
de ani de la proclamarea Repu
blicii Cehoslovace.

0. Cernik l-a primit

blemelor financiare în suspensie. Perspective bune de dezvoltare au schimburile cultural-științifice ca și cele turistice, de ambele părți raanifestîndu-se dorința de a le încuraja și în viitor, datorită contribuției pe care ele pot să o aducă la mai buna cunoaștere și apropiere.Bilanțul pozitiv al convorbirilor romăno-belgiene evidențiază utilitatea vizitei ministrului de externe belgian pentru evoluția relațiilor dintre cele două țări. Privită în cadrul larg al relațiilor internaționale, semnificația acestei vizite are, de asemenea, importanța sa, dezvoltarea raporturilor între România și Belgia fiind de natură să contribuie la dezvoltarea procesului de destindere, de colaborare internațională în Europa, de consolidare a păcii în lume. Este cunoscut că, pu~nd în centrul relațiilor sale externe prietenia și colaborarea frățească cu țările socialiste, țara noastră dezvoltă relații cu toate statele lumii, indiferent de orîndui- rea socială, pe baza principiilor independenței și suveranității internaționale, egalității în drepb neamestecului în treburile interne' și avantajului reciproc. In concepția partidului și statului nostru, dezvoltarea unor astfel de relații are o deosebită importanță atît pentru țările care le promovează, cît și pentru cauza progresului general, pentru destinderea și pacea internațională.In cadrul cu ministrul s-a apreciatsitatea continuării și intensificării eforturilor în vederea creării unui climat de înțelegere și respect reciproc în relațiile dintre state, conform principiilor Cartei Națiunilor Unite. Țara noastră, se știe, a depus și este hotărîtă să depună șl de acum înainte eforturi perseverente pentru zădărnicirea încercărilor cercurilor imperialiste de a reînvia epoca „războiului rece”, de a învenina viața politică pe arena mondială, pentru dezvoltarea multilaterală a colaborării între state, pentru soluționarea tuturor conflictelor între țări pe baza tr tativelor, respectîndu-se dreptul f cărui popor de a-și făuri propriul său destin. Vizita în România a ministrului de externe al Belgiei, Pierre Harmel, rezultatele ei pozitive constituie o contribuție importantă la strîngerea relațiilor dintre cele două țări, la cauza destinderii și păcii internaționale.

Vizita oficială trul de externe al Harmel, a făcut-o prima vizită pe nistru de externe face în România, a constituit eveniment pozitiv în evoluția relațiilor dintre cele două țări. Inscriin- du-se în cadrul larg al contactelor oficiale, tot mai numeroase în ultimii ani, dintre România și Belgia, vizita oaspetelui belgian a dat valențe noi colaborării bilaterale, economice, tehnice și culturale, a contribuit la o mai bună cunoaștere reciprocă între țările noastre.în timpul șederii la București, ministrul de externe al Belgiei a fost primit de președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de președintele Consiliului de Miniștri, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, și a avut convorbiri cu omologul său, ministrul de externe Corneliu întrevederile, cît rile, desfășurate feră cală — ca și dente româno-belgiene — au prilejuit o examinare aprofundată a relațiilor bilaterale și trecerea în revistă a evoluției situației internaționale. S-a remarcat, în primul rînd, cu satisfacție, faptul că relațiile româno-belgiene s-au dezvoltat multilateral. în ultimii ani, între țările noastre au fost semnate un număr important de acorduri și înțelegeri, care creează un cadru larg contractual relațiilor bilaterale. Schimburile economice au cunoscut o evoluție ascendentă, s-au intensificat la rîndul lor legăturile cultural-științifice.Constatînd evoluția favorabilă, rezultatele pozitive ale acestor relații, convorbirile au reliefat, totodată, hotărîrea celor două părți de a căuta, în continuare, noi mijloace în vederea intensificării și diversificării raporturilor de colaborare baza avantajului reciproc, egalității în drepturi, lui
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expuse 84 de și 21 de sculp- 
unui

culturii românești
pe lingă Uniunea zia
riștilor sovietici. Ex
poziția înfățișează pu
blicului moscovit pes
te 90 de fotografii ar
tistice, majoritatea 
distinse cu premii la 
diferite concursuri in
ternaționale.

Joi va avea. ........................  loc spectacolul de gală al 
Teatrului „Constantin 
Tănase" din București 
pe scena Teatrului de 
estradă din Moscova 
cu „Revista dragos
tei" în regia lui Ni-

Concertul orchestrei 
de cameră din Cluj, 
susținut 'miercuri sea
ra în sala mare a 
conservatorului „Ceai
kovski" din Moscova, 
a inaugurat „Zilele 
culturii românești" în
U. R.S.S.

In sală se aflau
V. I. Popov, locțiitor 
al ministrului culturii 
al U.R.S.S., membri ai 
conducerilor unor u- 
niuni de creație, re
prezentanți de seamă 
ai vieții muzicale 
vietice, numeroși 
bitori ai muzicii 
capitala sovietică.

Concertul s-a bucu
rat de un deosebit 
succes,, asistența răs
plătind cu vii aplauze 
arta interpretativă a 
solilor muzicii româ
nești. Avînd ca di
rijor pe Mircea Cris- 
tescu și ca soliști pe 
violonistul Ștefan Ru- 
ha și cornistul Ale
xandru Podutin, or
chestra clujeană pre
zintă, în capitala so
vietică, șapte concer
te, cuprinzînd. lucrări 
de Vivaldi, Corelli, 
Bach, Bartok, Britten, 
Paul Constantinescu, 
Țăranu, după ca
re își va continua tur
neul la Riga, Lenin
grad și Minsk.

La Casa ziariștilor 
din Moscova s-a des
chis o expoziție de 
fotografii artistice rea
lizate de artiști foto
grafi români, organi
zată sub auspiciile A- 
sociației „Orbita" de
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colae Dinescu, dirijori 
H. Mălineanu și Gelu 
Solomonescu. Din dis
tribuție fac parte: 
Stela Popescu, Doina 
Badea, Gică Petrescu, 
George Bunea, Radu 
Zaharescu, Horia Că- 
ciulescu și alții. Spec
tacolele de la Mosco
va încheie turneul 
teatrului bucureștean 
în U.R.S.S., început la 
Kiev și continuat a- 
poi la Leningrad.

La 20 septembrie va 
avea loc o altă ma
nifestare importantă 
în cadrul „Zilelor cul
turii românești" și a- 
nume, vernisajul ex
poziției de pictură și 
sculptură contempora
nă românească, găz
duită de Salonul ar-

tiștilor 
strada 
Vor fi 
picturi 
turi aparținând 
număr de .36 de pic
tori și sculptori, prin
tre care Corneliu Ba
ba, Ion Jalea, Schweit
zer — Cumpăna, Ma
rius Bunescu, Boris 
Caragea, Henry Ca- 
targi, Ion Irimescu, 
Ligia Macovei, Brăduț 
Covaliu, Anastasiu A- 
nastase, Ion Gheor
ghiu, Constantin Pl- 
liuță, Ion Bltan, Ion 
Pacea, Ion Vlaslu și 
alții: Reunind un mă
nunchi dintre cele mai 
bune realizări ale 
școlii românești con
temporane de pictură 
și sculptură, expoziția 
este una dintre cele 
mai reprezentative 
manifestări de acest 
gen organizate în ul
timii ani în Uniunea 
Sovietică în baza pla
nului de colaborare 
culturală și științifică 
dintre cele două țări.

Tot în cadrul „Zile
lor culturii româ
nești". în Uniunea So
vietică vor mai avea 
loc și alte manifestări, 
printre care turneul 
Circului de stat din 
București în orașele 
Odesa, Kiev și Lvov, 
conferințe 
realizărilor 
socialiste, 
lectori ai 
pentru răspindirea cu
noștințelor culturale 
și științifice „Znanie" 
și altele.

consacrate 
României 

ținute de 
Asociației

Pavilionul mașinilor și utilajelor din Tirșul internațional de la Brno (Ceho
slovacia)

Principalele jaloane ale
politicii externe olandezeHAGA 18 (Agerpres). — Marți au fost reluate lucrările parlamentului olandez. în mesajul tradițional, rostit la deschiderea parlamentului, regina Juliana a Olandei a trasat principalele jaloane ale politicii interne și externe a guvernului. In politica externă, mesajul subliniază că Olanda va depune eforturi pentru intensificarea colaborării cu toate statele europene. Totodată, se precizează că Olanda se pronunță în continuare pentru menținerea N.A.T.O. Mesajul precizează că Olanda va sprijini in-

trarea Angliei șl altor țări în Piața comună. După ce subliniază faptul că Olanda își va spori contribuția acordată țărilor în curs de dezvoltare, mesajul a- nunță că guvernul a elaborat în acest scop un program pe mai mulți ani. Se precizează, de asemenea, că guvernul olandez se află în contacte strînse cu Indonezia și O.N.U. în problema organizării referendumului în Irianul de Vest (fosta Guinee Olandeză) căruia îi acordă o importanță deosebită.

PRAGA 18 (Agerpres). — O. Cer- 
nik, președintele guvernului R. S 
Cehoslovace, l-a primit la Praga 
pe M. A. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care face o vizită în Ceho
slovacia. Leseciko a fost primit, de 
asemenea, de F. Hamouz, vicepre
ședinte al guvernului R. S. Ceho
slovace.

sovietice către Austria
VIENA 18 (Agerpres). — In loca

litatea Baumgarten din Austria a 
avut loc o festivitate cu prilejul 
începerii oficiale a livrărilor de 
gaze naturale sovietice către Aus
tria. La festivitate au participat 
Alexei Kortunov, ministrul indus
triei gazelor al U.R.S.S., care face 
o vizită oficială în Austria, L. 
Weiss, ministrul comunicațiilor al 
Austriei, și alte persoane oficiale.

Primele livrări de gaze sovietice 
către Austria, în baza contractului 
pe termen lung încheiat între cele 
două țări, au încăput la 1 sep
tembrie. Austria va primi zilnic 
un milion mc de gaze, iar prin 
intrarea în funcțiune, la sfîrșitui 
lunii septembrie, a unei stații de 
compresoare, livrările de gaze vor 
crește la 3 milioane mc pe zi. Pînă 
la sfîrșitui acestui an, U.R.S.S. va 
livra Austriei 280 milioane mc de 
gaze naturale.

româno-belgiene, pea respectu- pentru suveranitatea națională. Acordînd o importanță deosebită dezvoltării schimburilor comerciale, părțile au subliniat, așa cum se arată în comunicatul comun, necesitatea adoptării unor măsuri adecvate menite să asigure dezvoltarea echilibrată a acestora, în interes reciproc. Pentru a stimula dezvoltarea colaborării economice, în timpul vizitei a fost semnat un acord de cooperare economică, industrială și tehnică. De asemenea, s-a convenit să se reia negocierile în vederea rezolvării pro-

schimbului de vederi de externe al Belgiei, de comun acord nece-

Radu BOGDAN

Patrioții controlează două treimi
din teritoriul Guineei „portugheze"

ALGER 18 (Agerpres). — Parti
dul african al independenței din 
Guineea „portugheză" și Insulele 
Capului Verde controlează în pre
zent două treimi din teritoriul ță
rii, a declarat secretarul general 
al partidului, Amilcar Cabrai, în- 
tr-o conferință de presă la Alger. 
Relevînd că și în restul teritoriilor 
Guineei „portugheze" patrioții afri
cani continuă acțiunile împotriva 
trupelor coloniale, Cabrai a arătat 
că partidul pe care îl conduce „se

pregătește activ în vederea unei 
noi etape, pentru desfășurarea u- 
nor acțiuni ofensive în Insulele 
Capului Verde.

Luptele din Nigeria

Convorbirile oficiale 
de la Paris 

dintre delegațiile 
R.D. Vietnam și S.U.A.

PARIS 18 (Agerpres). — Miercuri 
la Paris a avut loc cea de-a 22-a 
ședință plenară a convorbirilor o- 
ficiale între reprezentanții R. D. 
Vietnam și cei ai Statelor Unite.

Cyrus Vance, în absența șefului 
delegației americane Averell Har
riman, a încercat în această șe
dință să denatureze realitățile din 
Vietnamul de sud.

Reprezentantul R. D. Vietnam, 
Xuan Thuy, referindu-se Ia mă
surile menite să ducă la rezolva
rea problemei vietnameze, a amin
tit cu acest prilej că secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a de
clarat la 16 septembrie că „pri
mul pas esențial este încetarea 
completă și necondiționată a bom
bardamentelor împotriva Vietna
mului de nord". De asemenea, re
prezentantul nord-vietnamez a a- 
mintit și declarația recentă a mi
nistrului afacerilor externe al Fran
ței, Michel Debre, care s-a pro
nunțat în același sens.

In încheierea intervenției sale, 
Xuan Thuy a condamnat bom
bardarea de către aviația america
nă a digurilor din regiunile afec
tate de ploi torențiale și taifunuri 
din R. D. Vietnam.

agențiile de presă transmit
A

Camera Comunelor a Ca
nadei a respins moțiunea 
de neîncredere în guvemui primului ministru Pierre Elliott Trudeau, depusă de deputății opoziției cu 145 voturi pentru și 101 împotrivă. Moțiunea critica guvernul pentru ceea ce a denumit „eșecul acțiunilor guvernamentale în problemele locuințelor, șomajului și pauperizării".

Un tribunal militar boli
vian a început interogato
riul fostului ministru de in
terne, Antonio Arguedas, în legătură cu acuzațiile de trădare care îi sîut aduse de către guvernul bolivian. Agenția U.P.I. anunță că Arguedas a protestat pentru faptul este deținut și judecat de către tribunal militar. El a cerut să transferat jurisdicției civile.

că un fie
La Roma a încePut marU Pri* ma sesiune a Comisiei O.N.U. pentru pescuitul în apele oceanului In-

dian, la care participă reprezentanți din 27 de țări.
Starea sănătății lui Sa

lazar este foarte gravă - relevă presa portugheză de miercuri dimineața, citind declarațiile medicului primului ministru al Portugaliei. La Lisabona au fost luate măsuri speciale de securitate pentru a se face față oricărei eventualități.
Ministrul economiei al 

R.F.G., dr. Karl Schiller, a 
sosit la Zagreb.E1 a fost Primil de dr. Savka Dabcevici-Kuțar, președintele Vecei Executive a Croației, și de Cedo Grbici, vicepreședinte al Skupștinei croate. Ministrul vest- german, sosit în capitala Croației cu prilejul Tîrgului internațional de la Zagreb, va avea convorbiri cu reprezentanții organelor economice și ai guvernului iugoslav.

Vemisajul „Expoziției de 
gravură românească" a avut

loc la Montevideo, în sala de expoziții a municipiului. Au participat oficialități și membri ai corpului diplomatic acreditați la Montevideo.
Guvernul Arabiei Saudite a anunțat că a hotărît să ia măsuri economice împotriva regimului rasist din Rhodesia, refuzînd importul oricărui produs din această țară.
Miercuri a început oficial 

campania electorala în vederea alegerilor parțiale pentru Senatul francez, care vor avea loc duminică. Pentru desemnarea celor 38 000 de „mari electori", care la rîn- dul lor vor alege 95 de senatori, urmează să se pronunțe corpul electoral din mai multe departamente.
Președintele Filipinelor 

a semnat o lege care Prevetle ca teritoriul Sabah, situat în regiunile de est ale Malaieziei, să fie trecut sub suveranitatea filipineză.

La Vama se desfășoară 
cea de-a 56-a sesiune a Fe
derației internaționale de 
stomatologie, la care participă 50 de țări, între care și România. Cu această ocazie a fost inaugurată o mare expoziție internațională cuprinzînd a- parataj, instrumente medicale și dicamente folosite în stomatologie.

Parlamentul belgian a 
amânat ratificarea acordu
lui de asociere a Nigeriei 
Ia Piața comună. Cererea a fost formulată de deputatul socialist Fernand Dehousse, invocînd în acest sens războiul civil care se desfășoară de peste un an în această țară.

LAGOS 18 (Agerpres). — Trupe 
federale nigeriene se îndreaptă în 
prezent spre Umuahia, ultimul o- 
raș deținut de forțele biafreze, 
transmite din Lagos, citînd surse 
informate, corespondentul agenției 
Reuter. Toate forțele de care mai 
dispune în prezent liderul biafrez 
Ojukwu se află în momentul de 
față în zona orașului Umuahia.

Referindu-se la ofensiva fede
rală în direcția acestui oraș, pos
tul de radio Vocea Biafrei a a- 
nunțat marți că bombardierele ni
geriene au efectuat raiduri asupra 
unor zone populate din Umuahia, 
soldate cu numeroși morți și ră
niți.

Tribunalul din Guanaba- 
ra a suspendat drepturile 
de „habeas corpus" ale fostu- lui guvernator al acestui stat, Carlos Lacerda, și l-a condamnat la 10 zile închisoare pentru defăimarea autorităților. Laccrda este zilia ca exponent extremă dreaptă.

La Tokio aucelui de-al 35-lea Congres extraordinar al sindicatului corpului didactic din Japonia. Delegații examinează, între altele, programul campaniei de toamnă a profesorilor în sprijinul satisfacerii revendicărilor acestora.'

cunoscut în Bra- al cercurilor de
început lucrările

Nigeria. Refugiați biafrezi își părăsesc căminele în urma dezastrelor răz
boiului
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