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controlului nedistructiv 
tot mai largă sferă de

ren- 
însă 
asu- 
ocu- 
tre-

cate I De curînd, a fost pre
dat mandatarilor. Și... sur
priză ! Chiar și acest lo
cal, de la care nimeni nu

dr. ing. loan FACĂOARU 
Institutul de cercetări 
în construcții și economia 
construcțiilor — București

sîutwa umană —de consum și alte 
sute în sistema

acestor unități e

păcat.' Pentru Că
— cum spuneam

în studiu 
de mo- 
încheiată. 

prins

de mandatari, în 
Covasna 2—3

omului. Căci regimul 
poate îngădui ca un

o concluzie. Nici 
modului cum s-a 
de acest local în 
cum l-a organizat, 
l-a menținut în si- Ulmeni ar avea o dotare aido- 

cu cea a liceului „Gh. Lazăr“ 
București. Este adevărat. Exis- 
deosebiri în dotarea școli- 
în repartizarea importantelor
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Tovarășul holae Ceaușeo

La începutul Investigațiilor anche
tei, ni s-a spus : „In industria tex
tilă nu există rebuturi". (Toți cei cu 
care am discutat s-au ferit să 
folosească acest cuvînt, să accepte 
existența lui sau să gîndească ceea 
ce reprezintă). Există cupoane, ca
pete, fîșii. Există bonificații. Dar 
nu... rebuturi 1 Așa să fie, în reali
tate. situația ? In trei trimestre, în 
unitățile din nomenclatura Direcției 
generale a industriei bumbacului, vo
lumul cupoanelor a însumat 7 534 000 
mp, iar bonificațiile acordate bene
ficiarilor s-au ridicat la multe mi
lioane lei. Să vedem : ce deosebire 
este între rebuturi și cupoane ? Ni 
s-a răspuns : „Rebuturile nu pot avea 
întrebuințare. Cupoanele, da". Insă, 
la vînzarea cupoanelor, prețului i se 
aduc unele „amendamente" : reduceri 
între 15—40 la 
sută. Raportate la 
volumul imens de 
cupoane, aceste 
reduceri provoa
că'^— și, după 
cijBf se vede, în 
moli substanțial 
— diminuarea a- 
cumulărilor cuvenite bugetului sta
tului.

Nu ne pronunțăm încă dacă fî
șiile, cupoanele, capetele sînt sau 
nu rebuturi, sau dacă, așa cum ni 
s-a argumentat, în industria bumba
cului e inerent să se obțină și astfel 
de produse declasate. Cert este că 
în comparație cu 1967, în primele 
nouă luni ale acestui an, procentul 
de cupoane consemnat în întreprins 
derile industriei bumbacului a în
registrat o sensibilă creștere. Și, mai 
reținem că acestea nu au apărut de 
la sine. Ele au fost generate de cauze 
bine cunoscute, care nu acționează 
de ieri, de alaltăieri, dar care, acum, 
șl-au manifestat consecințele lor cu 
mai mare intensitate. Să analizăm 
cîteva din aceste cauze, cîțiva din 
factorii purtători ai unei nefavora
bile influențe asupra eficienței eco
nomice.

Mai întîi. e vorba de calitatea ne
corespunzătoare a unor importante 
caiftități de materii prime, conținînd 
asjț^^jea defecte, ca blende și stri- 
uri, 'eu un grad de alb sub pres
cripțiile tehnologice. Aceste cantități 
de materii prime nu au fost recep
ționate ? Au intrat singure, în mod 
automat, în procesul prelucrării ? 
Punem această întrebare, avînd în 
vedere concluziile unei ședințe a Co
legiului Ministerului Industriei U- 
șoare, privind calitatea producției 
care arată că... „în unele unități eco
nomice, documentele de recepție se 
completează și se semnează formal, 
astfel că de la început se creează pre
mise pentru producerea unor semi
fabricate și produse finite de calitate 
necorespunzătoare". Și, în continuare 
se spune...... în unele întreprinderi,
actele normative, care reglementea
ză activitatea comisiilor de recepție, 
nici nu mai sînt cunoscute, după 
cum nu mai sînt cunoscute nici răs
punderile ce revin acestor comisii, 
conducerilor întreprinderilor și orga
nelor de control tehnic de calitate".

Orice obiecție a unor specialiști 
cu care am discutat — și care erau 
tentați să susțină că nu recepția ar 
fi de vină — este deci neîntemeiată. 
Fără îndoială, nu întotdeauna ma
teria primă livrată de unii furni
zori a fost de calitate corespunzătoa
re. însă modul — de multe ori de- . 
fectuos — în care se efectuează ope-

rațiunea de recepție a permis ca, în 
loc să fie refuzate, loturi întregi 
de materii prime inferioare calitativ 
să primească „drum liber" pentru in
trarea în fabricație. Șl aceasta, în 
pofida indicațiilor clare desprinse 
din concluziile ședinței amintite — 
care a avut loc în 2 aprilie a.c. — 
unde se preciza „se va interzice in
troducerea in procesul de fabricație 
a materiilor prime șl materialelor 
necorespunzătoare calitativ". Pot 
conducerile întreprinderilor din sis
temul Direcției generale a bumbacu
lui să justifice de ce au încălcat un 
ordin, o dispoziție date de conduce
rea Ministerului Industriei Ușoare?

Vorbind de influenta materiilor 
prime și materialelor asupra procen
tului ridicat de cupoane, trebuie spus 
că o contribuție are în această pri

vință și disconti
nuitatea în apro
vizionarea cu co- 
loranți și chimi
cale.

— In trimestrul 
III — ne spunea 
tov. ing. Ion Var
ga, șeful serviciu

lui plan al uzinei textile „30 De- 
cembrie“-Arad — lipsa, în unele pe
rioade, a coloranților, nefurnizați la 
timp de baza de aprovizionare a mi
nisterului, a determinat neritmicitate 
în realizarea producției, ceea ce, la 
rîndul său, a facilitat obținerea de 
cupoane.

Adresăm întrebarea conducerii ba
zei de aprovizionare amintite : „dacă 
nu asigură livrarea promptă, la ter
men, a coloranților și a altor mate
riale, atunci care este rațiunea exis
tenței ci 7 Dar, să urmărim ce se 
intimplă, în continuare. în procesul 
de producție propriu-zis. Ce facili
tează aici apariția de cupoane, capete, 
fișii și, în general, a produselor ce 
se vînd la un preț mai scăzut, sau 
nu se desfac deloc ? Tn această prin
cipală fază a activității întreprin
derilor — așa cum ne-a spus tov. 
ing. Ioana Coșeru. din Direcția ge
nerală a industriei bumbacului. — 
un rol determinant îl are organiza
rea optimă a fabricației pentru a 
se realiza operativ comenzile, mai 
ales la produsele destinate expor
tului. Ca urmare, nimic nu poate 
justifica pregătirea neatentă a maie- 
riei prime — clasarea bumbacului pe 
loturi și țesături — neglijența în re
medierea și reglarea promptă n 
utilajelor de către maiștri și aju
toarele lor, sau controlul tehnic 
neexigent, uneori, greșit „înțelegă
tor", cauze care în situația uzinei din 
Arad au făcut ca, în primele trei 
trimestre ale anului, procentul de 
cupoane să fie aproape dublu față 
de nivelul mediu obținut pe ansam
blu! industriei bumbacului.

Disciplina în producție, cea teh
nologică nu permite manifestarea 
unor asemenea deficiențe, chiar dacă 
la uzinele textile „30 Decembrie" din 
Arad. tov. inginer-șef Vasile Leb, 
încerca să... argumenteze : „In fa- 
frica noastră, multe muncitoare sînt 
noi, în activitate". Tocmai pentru că 
sînt noi, trebuie obișnuite de la bun 
început cu normele înaltei calități a 
producției, care exclude rabatul și 
trecerea cu vederea a actelor ce 
mai provoacă pierderi uzinei. De 
fapt, tov. Ion Dumitrescu, inspector 
la Banca Națională, ne spunea :

Dan MATEESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit luni la amiază pe tovarășul 
Kurt Fichtner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane.

La primire a luat parte tovarășul 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

A fost de față Ewald Moldt, am
basadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

în cadrul întrevederii, care s-a
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost discutate probleme 
de interes reciproc privind dez
voltarea colaborării între cele 
două țări.

după-masă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a primit pe 
Juan Bosch, președintele Partidu
lui Revoluționar Dominican, care 
face o vizită în țara noastră.

La primire a participat tovară
șul Costică Alecu, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

în cursul convorbirii, desfășu
rate într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme ale dezvol-

tării relațiilor economice dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Dominicană, ale situației 
internaționale actuale și luptei for
țelor progresiste, democratice, anii 
imperialiste contemporane.

A REZULTATELOR CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Creșterea enormă a producției, ca 
și a complexității producției în 
societatea industrială modernă pune 
cu o deosebită acuitate și sub mul
tiple aspecte problema calității pro
duselor. Produsul de calitate superi
oară, pe lingă eficiența cu Cjire râs-., 
punde la solicitările propriei 'econo
mii naționale, prezintă și o competi
tivitate sporită pe piața internațio
nală. De aici, preocuparea pentru 
găsirea unor tehnologii și metode de 
control a producției care să asigure 
o permanentă îmbunătățire a indici
lor de calitate, ceea ce explică, în 
bună măsură, prestigiul de care se 
bucură produsele unor întreprinderi.

in industria constructoare de ma
șini și în construcții îndeosebi, cer
cetarea științifică a relevat, în ulti
mii ani, marea eficiență a controlu
lui nedistructiv al calității prin fo
losirea radiațiilor penetrante și a ul
trasunetelor, care oferă posibilitatea 
cunoașterii structurii intime a pro
duselor, fără a le altera integritatea. 
La orice semnal de abatere de la 
normă, se pot lua apoi măsuri în- 
consecință. De aceea, nu este de mi
rare că, în țările industrial avansa
te, metodele 
își cîștigă o 
aplicare.

Desigur, și

(Continuare în pag. a III-a)

O nouă secție la Rafinăria din Cîm- 
pina

Foto : Sorin Dan

tarii
AȘENDA VÎEȚH JUDE
ȚENE © Aprovizionarea 
populației 
mai oră a 
popular ® Subordonări 
cure încorsetează iniția
tiva ® Funcționalitatea 
dialogului cu cetățeanul

- atribuție 
consiliului

Comerțul a inițiat cu un 
an-doi în urmă o 
de deșablonizare 
timentului culinar 
de diversificare 
taților alimentației 
Paralel, s-au 
parțiale pentru cointeresa
rea lucrătorilor 
mentatia 
sificarea 
linare, 
creșterea 
ducerea 
perisabilităților, a cheltuie
lilor de circulație, de între
ținere ș.a.m.d. Totodată, a 
apărut și o formă nouă de 
comerț — mandatariatul. 
Noua formă se înscria, cel 
puțin teoretic și ca intenție, 
pe orbita măsurilor luate în 
vederea diversificării re
țelei comerciale, creșterii 
rentabilității ei, îmbunătă
țirii serviciului. Unii man
datari au obținut rezultate 
economice superioare, dînd 
statului — în comparație 
cu rețeaua, s-o denumim

acțiune 
a sor- 

și, deci, 
a uni- 
publice. 

luat măsuri
din aii- 

publică în : diver- 
preparatelor cu- 
buna deservire, 
rentabilității, re
ia maximum a

„clasică" — beneficii uneori 
de două ori, de trei ori mai 
mari. Cofetăria „Colombo" 
din București — ca să dăm ------------ -- --
numai un exemplu — rea- mai aștepta șă încaseze un 
lizează acum beneficii mult 
mai mari. Au fost înființate 
cîteva zeci de astfel de u- 
nități în sistema comercială 
O.N.T., vreo 800—900 în
sistema comercială a coope
rației 
cîteva ___ _____
M.C.I. In unele părți nu
mărul 
însă simbolic. In tot jude
țul Ilfov n-au fost deschise 
decît patru unități admi
nistrate 
județul 
ș.a.m.d.

Și e 
metoda 
— s-a dovedit viabilă. La 
Pitești, de pildă, a fosl 
construit, cu 4 ani în urmă, 
un local în valoare de 5 
milioane. „Gigantul" este 
frumos, arătos, dar a lucrat 
4 ani cu pierderi planifi-

leu, a devenit imediat 
tabil. Trustul n-a tras 
nici 
pra 
pat 
cut, 
cum 
tuația deficitară, nici_ asu
pra condițiilor create', „ca 
prin minune" bunului 
mers al restaurantului în 
cauză.

Dar la minister ? Aici 
sînt limpezi lucrurile ? A- 
flăm că se mai lucrează 
încă, după un an de la ela
borare, la... modificările in
strucțiunilor de funcționare. 
Șl la O.N.T., M. F., CEN- 
TROCOOP, mai precis la 
direcțiile comerciale și la 
serviciile de specialitate ale 
acestor instituții, lucrurile 
se tărăgănează. O.N.T.-ul,

de pildă,' a ținut 
aceste propuneri 
dificări o lună

Mandatarii au 
pulsul. Au aflat — chiar de 
la forurile comerciale — că 
se pregătesc la minister 
instrucțiuni „grele". Urma
rea : unii au lăsat pentru 
moment localurile în pa
ragină. Alții, cei mai slabi 
de înger, au cerut deja or
ganizațiilor comerciale re
zilierea contractului de 
mandatar. Cei mai mulți 
însă s-au așternut temeinic 
pe căpătuială. Au și ei o 
idee tactică : „Să tragem 
tare, cît merge". Și acești 
„jupîni" despre care am 
mai scris o dată în coloa
nele ziarului practică, sub 
ochii inspectorilor comer
ciali, specialiștilor din trus
turi și direcții comerciale 
regionale, tot soiul de me-

GH. GRAURE

sfert populația
noastre învață în școli și insti
tuții de învățămînt superior. După 
generalizarea, în următorii ani, a 
școlii obligatorii de 10 ani, elevii 
înscriși la această formă de în
vățămînt vor reprezenta aproxi
mativ 17 la sută din întreaga popu
lație a României. Comparativ cu a- 
nul 1938, numărul studenților a cres
cut de cinci ori, respectiv, la 140 000. 
Concludente în sine pentru dinamica 
noastră social-culturală, datele ci
tate dobîndesc semnificații aparte în 
contextul statisticilor mondiale. Căci, 
potrivit acestora, doar a șaptea 
parte a populației globului este cu
prinsă în școli și facultăți, iar față 
de 1939 promoțiile studențești abia 
s-au dublat.

Accesul neîngrădit în școli e la 
noi pe deplin garantat. Gratuitatea 
învățămîntului. de toate gradele, a 
manualelor pentru toți elevii din în
vățămîntul general și liceal, nume
roasele burse și noi construcții șco
lare și universitare, asigurarea unui 
plasament cert pentru toți absolven
ții școlilor profesionale și al învăță
mîntului superior permit satisfacerea 
dorinței firești a tineretului apar- 
ținînd tuturor categoriilor sociale 
de a se afirma. Acest larg de
mocratism școlar conjugă țeluri ac
tuale cu dezideratele dezvoltării na
țiunii socialiste, ale umanismului so
cialist și, implicit, ale formării „o- 
mului total", definit de K. Marx ca 
avînd drept ideal realizarea plenară 
a valorilor sale.

Umanismul socialist e în Româ
nia o realitate, o plină prezență, în
truchipată de mase tot mai largi, iar 
școala de toate gradele — un instru
ment al ei. Datorită victoriei socia
lismului au fost lichidați toți fac
torii sociali care determinau sub
jugarea omului și îl condamnau, în 
ultima instanță, la dezumanizare. 
Concepțiile noastre umaniste derivă 
din poziția de clasă a partidu
lui, din sensurile învățăturii mar- 
xist-leniniste despre autentica liber
tate și egalitate ce trebuie s-o asi
gure orînduirea socialistă print,r-un 
proces revoluționar. în acest spirit, 
cunoscutele directive stabilite de Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Român și noua legislație școla
ră au validat dezvoltarea și moder
nizarea procesului instructiv-educa- 
tiv, vizînd și crearea condițiilor pen
tru plămădirea cu mai multă reușită 
a trăsăturilor omului nou — per-

sonalitate creatoare și. multilaterala, 
cu un profil spiritual și moral su
perior, profund atașat patriei socia
liste.

Evident, învățămîntul nostru e pre
gătit pentru o asemenea înaltă me
nire. Dar există o tablă de valori a 
școlilor, întocmită, frecvent, după 
numărul absolvenților care izbutesc 
să treacă prin „furcile caudine" 
ale concursurilor de admitere. Ase
menea statistici comportă, desigur, 
o anumită aproximație, dar ea nu 
estompează cît de cît un fapt dese
ori relevat de examinatori : există 
încă discrepanță între nivelul de 
pregătire științifică și umană asi
gurat în liceele cu tradiție din Bucu
rești și din alte localități și în unele 
licee de la sate ori din localități 
mai îndepărtate de centrele de ju
deț, din centre muncitorești și chiar 
din. cartiere 
talei. Necesitatea 
discrepanțe e determinată nu 
considerente de orgoliu ale 
E un obiectiv ce se 
în contextul major al 
parii conducerii partidului și sta
tului nostru de a crea cele mai largi 
posibilități pentru dezvoltarea demo
crației socialiste, pentru cultivarea și 
afirmarea 
nostru nu 
tînăr sau aîtul, deși dotat și ca
pabil, să nu urce treptele cele mai 
înalte ale școlarității doar pentru că 
a avut neșansa de a fi fost elev al 
unei școli unde se învață mai puțin. 
Omogenizarea procesului instructiv- 
educativ este una din căile concrete 
ale realizării exigențelor umaniste 
ale societății noastre.

Firesc, problema e deseori dezbă
tută în cercurile pedagogice. Unii 
consideră că totul s-ar schimba ca 
prin farmec dacă, bunăoară, școala 
din 
ma 
din 
tă 
lor, . _ ___ . ____
fonduri alocate an de an de sta
tul nostru în acest scop, și, actuali
tatea unui studiu temeinic menit să 
curme acest neajuns e cît se poate 
de evidentă. Dar, a reduce coordo
natele problemei la atît înseamnă a 
simplifica. înlăturarea diferențelor în 
nivelul de pregătire al absolvenților 
din diferite școli presupune în mod

Al. POPESCU

pare pentru organizarea unui control 
eficient al producției, dar ea este 
încă departe de a fi atins amploarea 
din alte țări. Controlul nedistructiv 
pătrunde numai arareori din sfera 
cercetării în cea a producției, iar 
problema unor cursuri de speciali
zare în metodele moderne ale con
trolului nu a fost încă ridicată.

în construcții, de nildă, cercetarea 
a abordat două direcții principale, în 
funcție de materialul examinat: 
construcții metalice și construcții din 
beton, beton armat sau precompri- 
mat. în primul caz, controlul ne
distructiv se referă la defectosco- 
pia materialului de bază, a su
durilor, la gradul de coroziune ; în 
al doilea, la compaeiitatea materia
lului, așezarea armăturii, rezistența 
mecanică etc. Tehnicile aplicate sînt 
îndeosebi radiografia cu raze X sau 
gamma, examinarea cu ultrasunete 
în metoda de impuls, prin trans
misie și prin reflexie, folosirea re
zonanței ultrasonice etc. Pentru 
aceste metode pledează o se
rie de considerente ce atîrnă greu 
în balanță : consum de materiale — 
zero (tocmai datorită caracterului 
nedistructiv) ; cheltuială de timn — 
redusă (o măsurătoare prin ultra
sunete — un minut, o radiografie 
industrială — expunere cinci mi
nute) ; investiții în aparatură — mo
derate și cu o rapidă posibilitate de 
amortizare ; pregătirea cadrelor se 
poate face chiar în țară.

Deși aceste metode au dat rezul
tate valabile, totuși, se mai poartă 
discuții în privința aplicabilității și, 
mai ales, în comparație cu controlul 
distructiv. Consider însă că cele 
două metode, departe de a se ex
clude, se completează reciproc, lăr
gind mult domeniul investigațiilor 
posibile. Se impune doar un anumit 
discernămînt, pentru a se aprecia 
întotdeauna corect care este metoda 
potrivită în cazul potrivit.

reportai
de llie TĂNĂSACHE

Trei ape se întrec să delimite
ze acest pămînt : Șiretul, Prutul, 
Dunărea. Calm și maiestuos, 
fluviul adună undele tuturor și 
le cară liniștit spre mare. La 
Tulucești, așezare nu departe de 
Galați, căutăm pe fostul țărm 
de nisip și clisă al Brateșului 
urma chervanelor de negustorie 
ale lui Petru Rareș. Vîntul 
timpului a spulberat aspru și 
pe aici. A rămas trainic digul 
durat acum douăzeci de ani, dig 
ce a obligat la o nouă existentă 
pămînturile acestea încremenite 
în adîncuri de ape de la facerea 
lumii. Peste 
vanelor se 
camioanelor 
cegi" și ale 
morci pline vîrf cu știuleți.

Sîntem în apropierea 
munei Măstăcani 
nea în mișcare

mărginașe ale Capi- 
lichidării acestor 

de 
școlii, 

înscrie 
preocu-

co-
și imagi- 
a porum- 

C bului apt pentru hambar ne
> amintește remarca unui inginer
> tînăr ce-a frămîntat cîțiva ani
< pământul acestor locuri : „Aici,
< la Măstăcani, lucrurile au stat 
C așa : mai întîi s-au cumpărat
> două instalații de aspersiune.
> Cam 60 de hectare s-au irigat în
> acel an. Acum, astfel de insta- 
« lății sînt peste douăzeci, iar su-
< prefața de porumb irigat întrece 
C 500 de hectare...“ Rememorările
> trezesc reacții în lanț. Era vară,
> vremea udatului, și digul de 
# aici,, destinat irigațiilor, a cedat.
< Apa rupea, era pericol de mari
< stricăciuni. Primul cooperator
> ce-a trecut pe la locul cu pricina
> a scos iute un dulap de la că-
> ruță, l-a așezat pe spărtură, 
£ fixindu-1 cu umărul. Apa țîșnea

turbată, au sărit și alții în aju
tor ; uzi din cap și pînă-n pi
cioare, oamenii se constituiseră 
într-un grup statuar emoționant, 
de o vigoare ce impunea...

Privită de sus, cîmpia dreaptă, 
îmbrăcată toată în hainele poli
crome ale toamnei, sclipește cu 
fîșiile de apă ale canalelor care 
brăzdează suprafața ca o amin
tire tardivă a fostei împărății 
acvatice. Pe aceste pămînturi, 
aflate sub zodia unui nou destin, 
hărăzit de om și timpul său, 
locul hectarelor sufocate de bal
tă este definitiv luat de dinastia 
porumburilor fertile. Joacă în 
apele calme ale amiezii dealu
rile proaspăt culese și proaspăt 
arate, salba de sate albe, repe
zite pe muchii., Ijdileni, Frumu- 
șița, Foltești... Sate ale Moldo
vei, pierdute cîndva în anoni
matul reliefului, pomenite din 
cînd în cînd în istorie drept 
locuri unde s-a mai dat cîte-o 
bătălie și unde cutare domn a 
învins sau a murit murmurînd 
numele țării care l-a născut. 

Zăbovim la Șivița. Comuna 
se arcuiește pe coasta unui deal 
în care iarna crivățul bate ca 
într-o tobă. Ni se înfățișează în 
cuvinte simple cutezanța omu
lui de a smulge naturii partea 
Ce i se cuvine pe drept. 350 ha 
din vatra comunei se aflau la 
bunul plac al inundațiilor. Azi, 
aceste pămînturi — înconjurate 
de un dig trainic și fertilizate 
de știința și tehnică agricolă — 
restituie omului, drept recunoș
tință, venituri, care, adunate, sa 
socotesc cu milioanele.

(Continuare în pag. a III-a)



APROVIZIONAREA POPULAȚIEI -
ATRIBUȚIE MAJORA
A CONSILIULUI POPULAR

în acest an, în județul Dolj s-au 
înregistrat indicatori ridicați în acti
vitatea comercială — reflectare sem
nificativă a realizărilor consemnate 
în dezvoltarea economică, a schimbă
rilor survenite în structura socială 
și în creșterea veniturilor populației. 
Concomitent, s-au produs schimbări 
de ordin calitativ în structura măr
furilor solicitate. A crescut ponderea 
produselor de folosință îndelungată 
și a celor cu valoare nutritivă ridi
cată. De un mare folos în asigurarea 
unei aprovizionări ritmice și în can
tități corespunzătoare de produse di
verse, a fost studierea cererii de con
sum a populației, care s-a făcut atît 
în cadrul rețelei comerciale din ora
șe, cît și în unitățile cooperației de 
consum. Ne-am preocupat, de ase
menea, de introducerea și extinde
rea unor forme avansate de deser
vire, în funcție de specificul local, 
de evoluția preferințelor. S-au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea rela
țiilor dintre industrie și comerț, pen
tru asigurarea unor forme de legă
tură simple, directe și operative, ca
pabile să răspundă mai prompt mo- e 
dificărilor survenite în structura con
sumului.

Problema rețelei unităților co
merciale și aspectele legate 
de îmbunătățirea activității de 
deservire au făcut obiectul unor am
ple dezbateri în comitetul executiv 
și în ultima sesiune a Consiliului 
popular județean provizoriu Dolj. S-a 
relevat importanța construirii de noi 
obiective comerciale la orașe și la 
sate. Numai în cadrul municipiului 
Craiova, de pildă, s-au executat 6 
complexe comerciale și depozite, iar 
în rețeaua cooperației de consum au 
fost construite 12 magazine univer
sale. De asemenea, cu contribuția 
membrilor cooperatori au fost exe
cutate și date în folosință 8 unități 
comerciale, altele 5 fiind în curs de 
construire. In același timp, analiza 
structurii rețelei a evidențiat faptul 
că ea este mult subdimensionată. Am 
analizat, totodată, posibilitățile de 
eliberare a tuturor vadurilor comer
ciale, care în prezent au altă desti
nație, am stabilit măsuri concrete 
pentru activitatea de viitor în do
meniul asigurării obiectivelor comer
ciale în toate cartierele municipiului 
Craiova, ca și în localitățile urbane 
șl rurale unde lipsesc asemenea 
spații.

Măsurile stabilite de către sesiune 
s-au dezbătut și cu marea masă a 
cumpărătorilor, în cadrul unor cons
fătuiri pe cartiere, inițiate de către 
Consiliul popular al municipiului 
Craiova în colaborare cu direcția co
mercială județeană. La aceste cons
fătuiri au participat numeroși cetă
țeni, activiști obștești, cadre cu 
munci de răspundere din comerț și 
lucrători din unitățile de desfacere 
deputați din circumscripții, președinți 
și membri ai comitetelor de cetățeni 
In adunările ce au avut loc la Ro
manești, Bariera Vîlcii, zona central? 
a municipiului Craiova, Brazda lui 
Novac, Valea Roșie, Rovine- etc., 
peste 1 200 de cetățeni au luat parte 
activă la dezbaterea aprofundată a 
problemelor esențiale ale aprovizio
nării și deservirii. Desfășurarea aces
tor consfătuiri a oferit organelor co
merciale posibilitatea concretă a cu
noașterii anumitor deficiențe. Obser
vațiile critice, propunerile și suges
tiile consumatorilor constituie pentru 
noi un îndreptar plin de învățămin
te. Lucrătorii din comerț și condu
cătorii organizațiilor comerciale au 
fost puși astfel față în față cu con
sumatorii, au recepționat „pe viu" 
opinia acestora. Deosebit de utilă s-a 
dovedit a fi discutarea cu cetățenii 
a prevederilor pentru construcțiile de 
unități comerciale, problemă care a 
stîrnit un interes unanim, partici- 
panții angajîndu-se să dea tot spri
jinul realizării noilor obiective care 
vor deschide perspective largi comer
țului și urbanizării cartierelor noas
tre. A fost elaborat un plan de mă
suri cuprinzînd sarcinile ce revin în 
direcția dezvoltării rețelei comerciale 
în orașul Craiova pînă în anul 1970, 
măsuri ce prevăd defalcarea pe zone 
a necesarului de valori și spații co
merciale impus de exercitarea unui 
comerț civilizat.

O serie de probleme ridică activi
tatea comercială din mediul rural. 
In unele sate lipsesc unități solici
tate : bufete, birtuti, cofetării etc. La 
acest capitol s-au prevăzut, de ase
menea, o serie de măsuri pe care le 
apreciem ca utile, eșalonate pînă în 
ultimul an al actualului plan cinci
nal. Acestea sînt menite să ducă la 
delimitarea teritorială a rețelei în 
funcție de frecvența de cumpărare a 
mărfurilor, profilul și puterea eco
nomică a localităților respective.

Pentru asigurarea aprovizionării 
populației cu produse agro-alimenta- 
re, comitetul executiv al consiliului 
popular al județului a urmărit solu
ționarea cît mai eficientă a proble
melor ridicate în centrele publice de 
desfacere. In cadrul celor 30 de piețe 
și tîrguri existente în județ s-au 
executat lucrări pentru asigurarea 
bazei tehnico-materiale corespunză
toare. Cu toate acestea, trebuie să 
spunem că, din punctul de vedere 
al suprafeței de expunere, sistemati
zării și dotării edilitar-gospodărești, 
piețele existente în județ prezintă 
încă neajunsuri : unele spații de de
servire sînt insuficiente, multe din 
ele fiind destinate altor scopuri ; în 
numeroase locuri lipsesc dotările e- 
dilitare, iar spațiile frigorifice sînt, 
în unele cazuri, necorespunzătoare. 
Pe baza consultării consumatorilor și 
specialiștilor, a studierii dinamicii 
dezvoltării cartierelor și localităților, 
s-a stabilit trecerea la elaborarea u- 
nor planuri de sistematizare și orga-

Ing. Ștefan DUȚÂ 
vicepreședinte 

al Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean provizoriu Dolj

nizare a tuturor piețelor din județ. 
Asemenea studii vizează, de aseme
nea, organizarea tîrgurilor.

Preocupările complexe pentru so
luționarea problemelor ridicate în 
dezvoltarea vieții comerciale a jude
țului au contribuit, desigur, la rezol
varea multor neajunsuri. Dar tot atît 
de adevărat este faptul că în unită
țile comerțului de stat și în cele ale 
cooperației de consum mai există 
deficiențe. Au fost înregistrate ne- 
realizări ale sarcinilor de plan, ge
nerate de lipsa unui fond de marfă 
corespunzător cererii de consum atît 
sortimental cît și calitativ, de unele 
defecțiuni în organizarea și aprovi
zionarea rețelei, în prezentare și re
clamă.

Unele dificultăți în aprovizionarea 
populației sînt provocate și de între
prinderile producătoare care nu-și 
respectă obligațiile contractuale. La 
30 septembrie a.c. 10 întreprinderi 
aparținînd Ministerului Industriei 
Ușoare aveau restanțe de sute și 
chiar mii de bucăți confecții.

In ceea ce privește spațiile comer
ciale trebuie spus că deși am identi
ficat numeroase localuri cărora li 
s-a schimbat destinația, nici la nivel 
de județ și nici la nivelul munici
piului nu au fost întreprinse acțiuni 
eficiente pentru a le reda comerțu
lui. Astfel, în prezent uzinele „7 No- 
iembrie11, C.E.C., Direcția regională 
C.F.R. și alte instituții dețin astfel 
de clădiri. Deși am preconizat schim
barea lor, lucrările de redare comer
țului se desfășoară mult prea încet. 
Există și localuri care, deși sînt de
ținute de comerț, nu sînt eficient fo
losite. Comitetul executiv al consi
liului popular provizoriu județean nu 
a urmărit îh suficientă măsură felul 
în care direcția comercială județeană 
își desfășoară activitatea. Aceasta ex
plică de ce se mai întîlnesc situații 
cînd anumite mărfuri căutate lipsesc 
din rețeaua comercială, deși ele se 
găsesc în depozite.

Explorarea sistematică a vieții co-

Vedere panoramica a modernului cartier Ploiești-Nord (Foto : Gh. Vințilă)

Documentele plenarei C.C. al 
P.C.R. din aprilie a. c. subliniază din 
nou, cu toată fermitatea, datoria tu
turor organelor de partid și de stat 
de a-și spori preocuparea și răspun
derea pentru soluționarea cererilor 
și sesizărilor oamenilor muncii.

Una din condițiile esențiale o con
stituie rezolvarea problemelor cu o 
cheltuială de muncă și de timp pe 
cît posibil mai mică, economiile în 
această direcție răsfrîngîndu-se în 
mod direct asupra timpului și chiar 
,a confortului cetățeanului. Este, deci, 
important să fie cruțat, deopotrivă, 
atît timpul cetățeanului, cît și cel 
al lucrătorului jiin organul admini
strativ de stat.

Iată de ce, încă de la constituirea 
sa, Comitetul executiv al Con
siliului popular județean provi
zoriu Harghita s-a străduit să deter
mine rezolvarea operativă și califica
tă a tuturor problemelor ce intră în 
competența sa și, în mod deosebit, a 
cererilor legitime ale cetățenilor, ve
ghind la respectarea cu strictețe a 
legalității socialiste. Am căutat să 
imprimăm aceste idei și direcțiilor 
consiliului popular județean, precum 
și președinților și secretarilor comite
telor executive ale consiliilor populare 
comunale și orășenești, folosind în 
acest scop instructajele, ca și convor
birile personale. Am subliniat că 
înapoia fiecărei scrisori și cereri se 
află o părticică a vieții de toate zi
lele. aspecte care frămîntă oamenii, 
probleme care. în momentul formu
lării lor, ocupă poate locul cel mai 
important. în existența aceluia care a 
conceput cererea. Totodată, sesizările 
și propunerile constituie un sprijin de 
mare preț în activitatea organelor 
locale. Trăgînd concluzii cu carac
ter generalizator de pe urma unor 
sesizări individuale sau grupate, a 
unora care se repetă, organele locale 
se pot orienta rapid în direcția or
ganizării cît mai judicioase a muncii 
în diferite sectoare ale vieții econo
mice și sociale pentru eliminarea u- 

merciale solicită inițiativă și răspun
dere, acțiuni bine chibzuite, a căror 
eficiență să conducă, în ultimă ins
tanță, la aprovizionarea din abun
dență a rețelei comerciale cu măr
furile solicitate de masa largă de 
cumpărători. Este imperios necesar 
ca toate conducerile organizațiilor 
comerciale din județ să treacă la in
tensificarea formelor actuale de stu
diere a cererii, valorificînd mai bine 
rezultatele consemnate în sondajele 
întreprinse, organizînd expoziții de 
mostre, consfătuiri cu cumpărătorii 
pe cartiere ; unitățile producătoare 
ale industriei locale, cooperației meș
teșugărești, unitățile de industriali
zare a laptelui și cărnii, C.A.P.-urlle 
si unitățile I.A.S., întreprinderea de 
legume și fructe etc. vor trebui să 
permanentizeze expunerea și vînza- 
rea mărfurilor prin magazinele spe
cializate, studiind în permanență 
preferințele cumpărătorilor în vede
rea îmbunătățirii structurii sortimen
telor și calității produselor proprii. 
Pentru studierea și cunoașterea per
manentă a structurii cererii de con
sum, cît și a modificărilor interve
nite în ceea ce privește moda, se
zonul, formele cele mai corespunză
toare de deservire și reclamă, soco
tim că ar fi util ca, pe lingă direcția 
comercială, să se organizeze un nu
cleu de cercetare comercială, care 
să lucreze în strînsă colaborare cu 
Institutul de cercetări comerciale.

Probleme majore ridică actualul 
ritm de dezvoltare a comerțului și 
în domeniul creșterii, calificării și- 
specializării cadrelor. De asemenea, 
vor trebui luate măsuri pentru cali
ficarea unor specialiști care să lu
creze cu bunurile de folosință înde
lungată, a unor mecanici frigotehniști 
și specialiști în reclame și firme lu
minoase, iar la nivelul organizațiilor 
comerciale, pentru vitrinieri.

Pe lîngă concluziile practice, pe 
care comitetul executiv, organele 
noastre de specialitate le-au tras de 
pe urma cercetării atente a activi
tății diferitelor compartimente ale 
comerțului, aș vrea să insist șl asu
pra uneia cu caracter mai deosebit: 
a reieșit clar că una din principalele 
căi de a ne îmbunătăți munca este 
organizarea unui permanent dialog 
cu consumatorii, dialog pe care ne 
vom strădui să-1 facem cît mai viu, 
cît mai eficient.

nor deficiențe, a încălcărilor sau a- 
buzurilor de orice natură.

Pornind de la aceste principii, în 
județul nostru rezolvarea scrisorilor 
și sesizărilor cetățenilor a fost încre
dințată cadrelor celor mai calificate, 
în primul rînd membrilor comitete
lor executive ale consiliilor populare 
județean, municipale, orășenești și co
munale. în acest sens, scrisorile ce- 

Funcționalitatea 
dialogului cu cetățeanul

tățeniloi- sînt, de obicei, repartizate 
spre cercetare și soluționare vicepre
ședinților, ca și șefilor de direcții și 
de servicii județene, stabilindu-se 
termene precise de rezolvare. Toți 
aceștia au obligația de a informa per
sonal pe președinte despre felul cum 
au rezolvat scrisorile ce le-au fost 
repartizate.

în perioada care a trecut de la or
ganizarea acestei activități și pînă de 
curind, pe adresa Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
provizoriu Harghita au sosit nume
roase scrisori. La marea majoritate 
s-a răspuns, iar altele sînt în curs 
de rezolvare. Totuși, trebuie spus că

Subordonări care
încorsetează inițiativa

9

întreprinderea

de gospodărire orășenească
în desfășurarea acțiunilor gospo- 

dărești-edilitare, consiliile populare 
orășenești dispun de fonduri prevă
zute în buget și de sprijinul mase
lor de cetățeni. Pot afirma că noul 
cadru organizatoric, creat în urma tra
ducerii în viață a hotărîrilor parti
dului privind îmbunătățirea împărți
rii administrativ-teritoriale a țării, 
oferă consiliilor populare orășenești 
condiții să desfășoare o activitate 
rodnică de stimulare a inițiativei 
și hărniciei cetățenilor, aceasta con
tribuind la obținerea unor realizări 
însemnate în gospodărirea și înfru
musețarea orașului. Referindu-mă 
concret la orașul nostru — Pașcani 
— țin să menționez că valoarea lu
crărilor executate în acest an prin 
munca patriotică a cetățenilor se 
ridică la peste 3 700 000 lei. Dezbate
rea problemelor gospodărești în se
siunile consiliului popular, în întâl
nirile deputaților cu cetățenii, recep
tivitatea manifestată față de propu
nerile acestora, buna organizare și 
îndrumare au făcut ca la acțiunile 
întreprinse de consiliul popular oră
șenesc să participe mii de cetățeni.

Desigur, o seamă de obiective im
portante s-au realizat din fondurile 
prevăzute în buget : 78 apartamente, 
spații comerciale, amenajări de 
străzi și spații verzi etc. Trebuie să 
arătăm însă că, în executarea unor 
lucrări gospodărești-edilitare din 
fondurile ce le are la dispoziție, con
siliul popular orășenesc întîmpină 
dificultăți, unele greu de depășit. 
Din ce cauză ? Au apărut forme or
ganizatorice și relații de subordonare 
care limitează foarte mult compe
tența consiliului popular orășenesc. 
Deși s-a mai vorbit despre aceasta, 
socot că trebuie insistat pînă se vor 
găsi soluții corespunzătoare. Nu este 
firesc ca întreprinderi create anume 
pentru a executa lucrări sau servicii 
într-un oraș să fie subordonate di
rect unui organ județean mai ales 
că, așa cum arată practica, acesta 
lasă pe ultimul plan interesele ora
șului, punînd consiliul popular în si
tuația de a nu-și îndeplini obligațiile 
ce-i revin. Voi exemplifica teferin- 
du-mă la I.G.O. Pașcani, întreprin- 

la unele scrisori s-a depășit terme
nul de rezolvare. Menționez că îm
potriva tendințelor de tărăgănare a 
rezolvării unor scrisori și sesizări 
s-au luat măsuri energice.

Aruncînd o privire asupra „mate
rialului" ce .ne-a fost adus prin poș
tă, constatăm că acesta ne-a ajutat 
în cunoașterea realității din județ, 
în rezolvarea unor probleme de in

teres obștesc, ca și în eliminarea 
unor lipsuri. Gama acestor proble
me este extrem de diversă — de la 
sesizări privind unele abuzuri sau 
propuneri privind buna gospodărire 
a comunelor și a orașelor pînă la 
cereri de clarificare a situației unor 
pensionari sau privind alte multe și 
diverse situații personale. In urma 
acestora, bunăoară, la Sărmaș și la 
Toplița au fost luate măsuri de îm
bunătățire a deservirii în cadrul uni
tăților comerciale, la Miercurea Ciuc, 
prin direcția tehnică a consiliului 
popular județean, s-a deschis o nouă' 
stradă, în stațiunea balneo-climate- 
rică Tușnad s-au îmbunătățit con- 

dere care trebuie să execute lucră
rile de gospodărie în cadrul orașului. 
Această întreprindere, a cărei rază 
de activitate a fost extinsă la Hîr- 
lău, Tg. Frumos și Băile Strunga, 
aparține de Direcția de gospodărie 
comunală a județului. Consiliul 
popular orășenesc Pașcani este, în 
cadrul relațiilor actuale, un client 
oarecare, căruia această întreprin
dere îi execută lucrări pe bază de 
contract și dacă... banii sînt virați 
la bancă dinainte în contul ei. Dacă 
lucrările nu sînt executate în ter
men sau dacă sînt de proastă cali
tate, consiliul popular orășenesc nu 
poate interveni direct ci trebuie să 
facă demersuri la Direcția județeană 
de gospodărie comunală. Și încă un 
lucru. Oricît m-aș strădui, nu pot în
țelege în virtutea cărei rațiuni

puncte de vedere
I.G.O. încasează automat din buge
tul orașului nostru sume importante 
pentru acoperirea așa-ziselor chel
tuieli indirecte, cheltuieli care nu 
au un echivalent productiv pe raza 
orașului nostru.

Așa stînd lucrurile, propun ca 
I.G.O. să fie unitate subordonată di
rect consiliului popular orășenesc. 
In felul acesta consiliul popular ar 
putea să dirijeze direct activitatea 
acestei întreprinderi în interesul îm
bunătățirii activității de gospodărire 
și înfrumusețare a orașului. S-ar 
mai putea adopta și o altă solu
ție : să se creeze un serviciu de gos
podărie la consiliul popular orășe
nesc care, fără îndoială, va putea 
realiza din aceleași fonduri prevă
zute în buget rin volum mult mai 
mare de lucrări decît cel executat 
actualmente prin I.G.O.

Ion PANAINTE
secretar al comitetului de partid, 
primar al orașului Pașcani

dițîile de cazare și deservire, unele 
cadre de răspundere fiind chiar sanc
ționate pe cale disciplinară pentru 
delăsarea de care au dat dovadă la 
un moment dat. In afară de cele 
arătate, pe baza cererilor s-au acor
dat ajutoare ocazionale din bugetul 
consiliului popular județean, au fost 
internați în cămine 72 de bătrîni și 

au fost trimiși în școli speciale unii 
minori cu situații familiale deose
bite.

Contribuind, așa cum cere partidul, 
la desfășurarea procesului neîntre
rupt de perfecționare a formelor de 
conducere și administrare în toate 
compartimentele vieții economice și 
sociale, cetățenii se arată a fi ne
îngăduitori cu cei care, într-un 
loc sau altul, nu-și fac dato
ria cum se cuvine, nu răspund în
crederii ce le-a fost acordată. De 
exemplu, un număr de scrisori s-au 
referit la abuzuri săvîrșite de că
tre secretarii Consiliilor populare din 
comunele Bilbor și Praid, de preșe-

Direcția industriei locate
Direcția gospodăriei 

comunale
In județul nostru, Teleorman, nu

mărul relativ redus de întreprin
deri, ca și volumul mic de activi
tate, nu justifică, după părerea mea, 
existența direcțiilor economice — 
industrie locală și gospodărie co
munală — în cadrul consiliului 
popular județean. în momentul de 
față, aceste, direcții se mulțumesc 
doar cu înregistrarea rezultatelor 
primite de la întreprinderi, cu ve
hicularea datelor spre și de la or
ganele centrale. Ele nu au devenit 
centrele de concepție și de condu
cere sperate ci, dimpotrivă, consti

tuie de multe ori o frînă în ac
tivitatea economică. Nu o dată, di
recțiile de industrie locală și gospo
dărie comunală au dat întreprin
derilor dispoziții care contraveneau 
normelor stabilite de organele cen
trale de resort. Pentru evitarea u- 
nor asemenea situații, precum și a 
întîrzierilor în transmiterea sarcini
lor prin mijlocirea direcțiilor eco
nomice, direcția de planificare a 
consiliului popular județean a tre
buit să lucreze de multe ori direct 
cu întreprinderile. Mai trebuie a- 
dăogat și faptul, deloc neglijabil, 
că, la volumul actual de activitate, 
aceste verigi intermediare sînt prea 
costisitoare. ' Activitatea întreprin
derilor ar fi mai eficientă și ar 
răspunde mai operativ și mai bine 
cerințelor dacă s-ar adopta o altă 
formulă de organizare și dirijare. 
Care ar putea fi aceasta ?

dintele de la Vlăhița, precum și de 
vicepreședintele Consiliului popular 
Borsec. In baza cercetărilor între
prinse — care au confirmat sesizările 
cetățenilor — secretarul de la Praid 
și președintele de la Vlăhița au 
fost trecuți în alte munci, iar secre
tarul de la Bilbor și vicepreședintele 
de la Borsec au fost trași la răs
pundere pe cale disciplinară.

Desigur, nu toate sesizările sînt 
întemeiate. Sînt și cereri care nece
sită un timp îndelungat pentru re
zolvare. Important este că, și în a- 
ceste cazuri, se urmărește ca fiecare 
cerere să fie cercetată cu atenție, fie
care cetățean să fie ascultat cu grijă, 
cu atenție, explicîndu-i-se cu răb
dare motivul datorită căruia proble
ma ridicată nu poate fi soluționată 
în mod favorabil sau poate primi o 
rezolvare numai într-o perioadă mai 
îndepărtată.

Cu toată preocuparea față de re
zolvarea promptă a cererilor și se
sizărilor cetățenilor, am întâlnit și 
cazuri de nepăsare, de tărăgănare.

Consider că direcția de planificare 
a consiliului popular județean este 
în măsură să dirijeze direct activi
tatea întreprinderilor subordonate, 
în acest scop, ea ar avea nevoie de 
două servicii de specialitate — in
dustrie locală și gospodărie comu
nală — de un serviciu de organi
zare științifică a producției și a 
muncii și de întărirea biroului său 
de aprovizionare. Acest lucru e per
fect realizabil prin încadrarea di
recției de planificare cu circa 9 eco
nomiști bine pregătiți și cu expe
riență și cu 3 ingineri, ceea ce 
reprezintă, numeric, aproape ju
mătate cît au actualmente cele două 
direcții economice la un loc.

Eficiența legăturii directe și ca
lificate a direcției de planificare, 
la nivelul tuturor serviciilor sale, 
cu întreprinderile este indiscutabilă 
și ea va fi întărită de colaborarea 
strînsă pe care planificarea o va 
avea cu administrația financiară și 
cu. direcția județeană de statistică. 
Pe lîngă o mai bună dirijare a Ac
tivității întreprinderilor, s-ar rea
liza economii importante, precum și 
o mai judicioasă folosire a cadre
lor.

Situații similare mai sînt, proba
bil, și în alte județe. Cred că ele 
ar trebui analizate și, în funcție de 
realități, să se stabilească nu forme- 
șablon de organizare administra
tivă, ci forme diversificate, adaptate 
cît mai bine cerințelor vieții.

Paul ȘERBANESCU 
economist principal 
direcția planificării
Consiliul popular județean 
provizoriu Teleorman

după cum mai sînt și funcționari 
care tratează oamenii cu aroganță, 
cu răceală și lipsă de înțelegere, vă
dind concepția profund greșită potri
vit căreia tratarea birocratică, înche
iată cu punerea la dosar a unui act, 
înseamnă o, soluționare. Aseme
nea fenomene, ca și faptul că 
avem un număr însemnat de scrisori 
rezolvate cu depășirea termenelor, ne 
dau de gîndit și nu ne permit să afir
măm că în munca de soluționare a 
scrisorilor și cererilor cetățenilor din 
județul nostru totul este în ordine, 
că toți cebcare au obligații în acest 
sens și le îndeplinesc în mod exem
plar. Considerăm că, în această acti
vitate, secretarul comitetului execu
tiv — ca funcționar de răspundere 
— are un rol bine determinat, putînd 
aduce o contribuție mai valoroasă.

Un alt mijloc important și direct de 
legătură cu masele îl constituie au
diențele. Problemele cu care vin oa
menii la consiliul popular județean 
ajung direct la comitetul executiv, 
ceea ce facilitează soluționarea lor 
cu operativitate și competentă. Măsu
rile de bună organizare luate și în 
această direcție, ca și preocuparea 
față de aspectele de conținut ale se
sizărilor, au' contribuit la întărirea 
prestigiului și autorității comitetu
lui executiv.

Consider că, pe baza experienței 
acumulate pînă în prezent în privința 
muncii cu scrisorile și sesizările oa
menilor muncii, vom putea învinge 
greutățile și lipsurile existente încă 
în acest domeniu. încît și pe această 
cale să creăm un cadru propice 
manifestării părerilor oamenilor 
muncii, valorificării depline a iniția
tivei lor creatoare.

Alexandru BERTALAN
secretar al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean 
provizoriu Harghita



PAGINA 3SC!NTE!A~- marți 22 octombrie 1968

8
Gospodărește așa este: cînd te 

apuci de un lucru, fă-1 bine și la 
vreme ! Dar, sînt gospodari între... 
gospodari. Bunăoară, constructorii 
noii Fabrici de conserve de la Cara
cal numai gospodari nu pot fi numiți, 
pentru că nu au înălțat acest obiectiv 
nici la timp și nici bine. Mai precis, 
au pus întreprinderea în producție pe 
bază de provizorat (nici un obiectiv 
nu era definitiv terminat) ceea ce a 
atras după sine un întreg cortegiu 
de consecipțe păgubitoare pentru e- 
conomia națională. Despre aceste 
neajunsuri am scris în „Scînteia" 
nr. 7506 din 28 octombrie 1967, 
în articolul intitulat : „Ce în
seamnă uneori dat în funcțiune", 
articol care semnala unele grave 
deficiențe ale activității acestei 
fabrici de conserve din Caracal. 
La 28 decembrie 1967, redacția a 
primit un răspuns din partea foruri
lor de resort din Ministerul Indus
triei Alimentare, în care se spune : 

„Aspectele sesizate în articol, le
gate de o întreținere și gospodă
rire necorespunzătoare a secțiilor de 
producție și depozite, sînt juste și 
ele se datoresc atît constructorului 
care nu a terminat integral lucrările 
de finisaje la interior și exterior, cît 
și conducerii întreprinderii care nu 
a depus toate străduințele în vede
rea educării personalului nou anga
jat în acest an la începerea campa
niei". în continuare, răspunsul sem
nat de ing. I. Cristea, director gene
ral al Direcției generale a industriei 
conservelor, precum și de ing. C. Ma- 
noliu, director al Direcției investiții, 
se referii la greutățile în asigurarea 
cu materiale și oameni care au pro
vocat mari întîrzieri atît la partea 
de construcții, cît și la cea de insta
lații și montaj, la faptul că fostul 
sfat popular al --- *™-“ r"*—"
început cu mare 
dej alimentare 
-w Ministerul 
tare a făcut 
vențjl în această direcție. De ase
menea, se prezintă modul în care 
s-a desfășurat montajul utilajelor, 
necorelările în acest domeniu, în 
sensul că la începutul campaniei de 
producție din anul trecut, utilajele 
conducătoare erau montate. însă 
fără a se fi terminat integral lucrările 
de finisaje în interior. în încheierea 
răspunsului se relatează : „La data 
de 30 octombrie 1967 s-au analizat la 
șantier cu factorii interesați aspec
tele sesizate, stabilindu-se măsurile 
neeesare ca tonte lucrările restante 
la începerea campaniei să se termine 
pînă la 31 decembrie 1967".

Dar, aceste asigurări nu au fost 
realizate. Nici constructorul (în
treprinderea 6 Construcții Craio
va), nici beneficiarul (M.I.A.) și nici 
proiectantul (I.P.I.A.) nu și-au în
deplinit angajamentele. In februarie 
1968, la insistențele întreprinderii 6 
Construcții Craiova, în calitate de 
antreprenor general, a avut loc re
cepția provizorie a lucrărilor.

'jva observații în acest sens. La 
înto&mirea procesului verbal de re
cepție nu s-a ținut seama de preve
derile legale în vigoare, în sensul 
că diferite documente obligatorii la 
recepția provizorie nu au fost pre
tinse de comisie. Pe de altă parte, 
s-au supus la recepție și anumite o- 
biective cu lucrări necorespunzătoare 
sau incomplete, fără însă să fie eva
luate pentru a putea fi urmărite și 
retrase sumele din contul construc
torului. Apoi, așa cum ne informa 
directorul fabricii, de la recepție a 
lipsit chiar președintele comisiei.

ing. I. Cristea. Măsurile stabilite 
atunci și ulterior în diferite ședințe, 
pentru terminarea lucrărilor incom
plete și remedierea celor necores
punzătoare, au fost tărăgănate, in
tervenind o adevărată tîrguială în
tre beneficiar, constructor și proiec
tant în ce privește respectarea răs
punderilor ce i și-au 
ora actuală, 
de procurat utilaje (încărcătoare, 
transportoare, pasteurizatoare) 
valoare de 5 200 000 lei, 
ce mai multe benzi 
toare sînt demontate și 
lîngă platforma de depozitare a am
balajelor. Alte utilaje sînt montate 
pe jumătate (de pildă, instalația de 
pasteurizare, stațiile de automatizare 
și autoclave), iar turnul de recircu- 
lație a apei, gata de un an, func
ționează sub capacitate, datorită lu-

asumat. La
beneficiarul mai are

în 
în timp 

transpor- 
aruncate

LA
DE
DIN

crărilor 
instalație 
a fost 
o singură 
apei, în 
râtul s-a 
respectivă

FABRICA
CONSERVE

CARACAL

slabă calitate. Ode
de la linia de tomate

regiunii Oltenia a 
întîrziere lucrările 
cu apă potabilă, 
Industriei Alimen- 
numeroase inter-

pusă în funcțiune cu 
pompă de recirculație a 
loc de 3, și provizo- 
răzbunat — instalația 

___  a fost deteriorată. Fabri
ca duce lipsă, după cum am arătat 
mai înainte, de anumite utilaje de 
strictă necesitate ; în același timp, 
se constată că utilaje în valoare de 
645 000 lei (elevatoare, buncăre etc.) 
nu sînt necesare procesului de pro
ducție, deși inițial au fost prevăzute 
în documentație, fiind date acum 
disponibile. întrucît lipsesc unele u- 
tilaje, iar altele nu au fost puse la 
punct, procesul de producție nu este 
mecanizat și automatizat în propor
ția prevăzută de proiect. Din această 
cauză, anumite operațiuni se fac 
manual, cu un consum suplimentar 
de forță de muncă, cu risipă de ma
terie primă, ceea ce are repercusiuni 
negative asupra- călițățiî produselor, ■■ 
productivității muncii și nivelului 
prețului de cost.

Constructorul — șantierul 614, 
ca antreprenor general — nu și-a 
onorat toate îndatoririle, chiar dacă 
ing. Tiberiu a încercat să justifice : 
„La ora actuală fabrica nu suferă 
din cauza noastră". Firește, nu mai 
insistăm asupra faptului că fabrica 
a fost pusă în funcțiune — cu mari 
neajunsuri — cu întîrziere de un 
an, pierzîndu-se campania de pro
ducție din 1967. însă, nici pînă a- 
cum șantierul nu a efectuat reme
dierile și nu a terminat lucrările cu
prinse în procesul verbal de re
cepție. După aspect. fabrica arată 
destul de „îmbătrînită" de pe acum. 
De ce ? Pentru că constructorul nu a 
montat aici burlanele de scurgere, 
apa infiltrîndu-se în pereți. Iar cînd 
a făcut-o, a instalat burlanele cu ori
ficiul de scurgere a apei la... teme
lia clădirii. Drumurile de acces _ în 
fabrică sînt impracticabile de cînd 
au fost amenajate. Totuși, el a înca
sat banii ! Chiar și necinstit : de pil
dă, Ia filiala locală a Băncii de In-/ 
vestiții ni s-a spus că constructorul

IN DISCUȚIE:

Controlul calității producției
Luni dimineața, în sala C.N.I.T. 

din Calea Victoriei, au început lu
crările colocviului pe tema „Me
tode moderne de control nedisțruc- 
tiv al îmbinărilor sudate, al piese
lor turnate, forjate și laminate", 
organizat de Consiliul național al 
inginerilor și tehnicienilor, în co
laborare cu Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Partici- 
panții — specialiști din producție, 
cercetători din laboratoarele uzi
nale, departamentale și ale Aca
demiei — vor dezbate, timp de pa
tru zile, aspecte actuale ale meto- 
dologiilor de control defectoscopic 
nedistructiv pentru calitatea dife-

ritelor produse industriale. Refe
ratele prezentate cu acest prilej, 
care tratează, printre altele, cali
tatea imaginii în radiografie, apa
ratura și accesoriile pentru defec- 
toscopia cu ultrasunete, controlul 
nedistructibil cu pulberi și sus
pensii magnetice, defcctoscopia ul- 
trasonică a pieselor forjate etc. vor 
fi însoțite de demonstrațiî prac
tice la uzinele „Vulcan", Fabrica 
de țevi sudate, întreprinderea „E- 
lectromontaj" și Laboratorul cen
tral al Ministerului Construcțiilor 
pentru Industria Chimică și Rafi
nării.

a încasat în plus pentru lucrări ne
executate, cît și prin erori de calcul, 
circa 1,5 milioane lei.

De răspundere nu poate fi scutit 
nici proiectantul (I.P.I.A.), șef de 
proiect ing. T. Petroni. Ne refe
rim la supradimensionarea unor hale 
— ca cea intermediară — ale cărei 
spații de. producție nu sînt folosite 
integral. Linia pentru conserve de 
castraveți a fost dată în 
ploatare cu o mare întîrziere, 
oarece proiectantul nu 
plasamentul în funcție 
lajelor achiziționate.

Consecințele tuturor
junsuri sînt de proporții. Fabrica a 
realizat planul producției globale pe 
9 luni cu un minus de 9,5 milioane 
lei. în 8 luni planul nu a fost rea
lizat integral la nici unul din sorti
mente ; cele mai mari rămîneri în 
urmă s-au consemnat la planul de 
export care a fost realizat doar în 
proporție de 26 la sută. Cu toate că 
a fost planificată să dea beneficii, 
în 8 luni a înregistrat pierderi. 
Din analiza preliminară rezultă că 
unitatea va încheia activitatea 
economică din acest an cu o 
pierdere totală de cel puțin 8 mili
oane lei, față de un beneficiu plani
ficat de 2 milioane lei. Cauze ? Ne- 
utilizarea la întreaga capacitate a 
nici unuia din utilaje, fiindcă nu 
sînt complete sau se defectează prea 
repede (așa cum este cazul liniilor 
de tomate, ale căror instalații func
ționează cu intermitențe). De aici și 
greutăți în folosirea forței de 
muncă, în preluarea materiei pri
me de la cooperativele agricole de 
producție și întreprinderile agricole 
de stat, perturbații în ce privește ca
litatea produselor. Sare în ochi in
disciplina în muncă : maiștri și 
muncitori care stau degeaba ori se 
plimbă de colo-colo, pentru că ni
meni nu se ocupă să le organizeze 
munca, să le controleze activitatea, 
în fabrică există multă dezordine. în 
jurul platformei de depozitare se află 
munți înalți de lădițe și alte amba- 

' laje deteriorate peste care trec ca
mioanele, în timp ce directorul fa
bricii, G. Ștefan, se plînge că nu e 
aprovizionat cu ambalaje. La fel de 
defectuos sînt păstrate și depozitate 
materia primă, cît și produsele fi
nite.

Despre aceste deficiențe am discu
tat îndelung cu tov. 1. Constanti- 
nescu, secretarul organizației de 
partid al fabricii. în esență, el se si
tuează pe poziția recunoașterii lip
surilor și... critică comitetul de di
recție („că nu are nici plan de 
muncă") constructorul și ministerul. 
Nu ne-a putut spune nimic despre 
aportul organizației de partid, care 
numără peste 120 comuniști, la re
dresarea situației din fabrică. Un 
calificativ negativ se poate da și 
sprijinului acordat de Comitetul oră
șenesc de partid Caracal (prim-se- 
cretar, Gh. Duligeanu), mai ales dacă 
ținem seama de faptul că fabrica 
de conserve este cea mai însemnată 
unitate industrială din oraș. Insufi
cient sprijin pentru îndreptarea si
tuației a acordat pe parcurs și comi
sia economică a Comitetului jude
țean Olt al P.C.R. De curînd, la ini
țiativa biroului comitetului județean 
de partid s-a făcut o analiză apro
fundată a situației existente la acest 
obiectiv, la care au participat factori 
de răspundere din partea beneficia
rului, constructorului și proiectan
tului ; cu acest prilej s-a stabilit un 
plan concret de măsuri, vizînd pu
nerea la punct a liniilor tehnologice, 
recrutarea și pregătirea cadrelor etc.

Neîndoielnic, răspunderea mate
rială și morală pentru grava situație 
a fabricii din Caracal revine specia
liștilor din sistemul Ministerului In
dustriei Alimentare care de-a lun
gul anilor au fost trimiși să ajute 
unitatea, dar nu și-au făcut datoria, 
limitîndu-se la promisiuni și asi
gurări formale. Nu ar fi util să fie 
trimiși Ia Caracal să lucreze acei spe
cialiști care au încurcat lucrurile 
și care poartă răspunderea pentru | 
neajunsurile activității fabricii ? 
Concomitent cu soluționarea acestei S 
probleme, conducerea Ministeru- | 
lui Industriei Alimentare ar tre- “ 
bui să recupereze de la cei vinovați e 
daunele aduse economiei naționale, | 
iar organele și organizațiile de partid g 
locale să tragă la răspundere pe cei g 
care nu-și îndeplinesc atribuțiile, | 
șă mobilizeze pe comuniștii și în- g 
tregul colectiv al fabricii, în redre- „ 
sarea grabnică a activității ei pro- H 
ductive și financiare.

a stabilit 
de cotele

ex- 
de- 
am- 
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acestor nea- |
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(Agerpres) Gh. CÎRSTEA 
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Un pescăruș săgetează 
infinitul albastru. Se ro
tește leneș deasupra locu
rilor fostelor revărsări și 
bălți și vîslește agale spre 
alte meleaguri. Poate n-a 
mai recunoscut nimic din 
imaginea de altădată, poate 
se răzbunau în această de
rută vechile deprinderi ce 
țineau de lumea fabuloasă 
a apelor. Ridicarea la o 
nouă condiție de existentă, 
în anii noștri, a acestor 
locuri a cerut eforturi știin
țifice. Să ne gîndim la ce 
era Valea Homicei, cu dea
luri roșii și repezi, cu o apă 
prizărită și năzuroasă — 
Chineja — gata să adune 
toate puhoaiele primei 
ploi și să le năpusteas
că bezmetică peste tot ce 
întîlnea în cale ! Pe aici, pe 
aproape, s-a născut și ură- 
tura de an nou, dramatică 
prin adevărul ei: „De urat 
am mai ura, / Dar nu sîntem 
de ici-colea, / Sîntem de la 
Cuca, / Unde-i mămăliga 
cît nuca / De-o păzesc doi
sprezece cu măciuca...".

Trecem în revistă aceste

dealuri. Știm cum se înfă
țișau privirilor în urmă cu 
ani. Imaginea veche este 
încă proaspătă. Muchii ari
de, măcinate de ploi și vîn- 
turi pînă la roca mumă... 
Ciulini bezmetici z.burînd 
toamna peste coclauri. Rare 
oaze de verdeață — singu
rul copac ce rezista pe aici 
era salcîmul...

Realitățile obligă ele în
sele la confruntări... Hăr
nicia, un vast arsenal al 
tehnicii agricole, dar mai 
ales cutezanța omului — 
întemeiată pe convingerea 
că stă în puterea lui să 
trăiască mai bine — au 
născut proaspetele podgorii 
în trepte ale Bujorului, au
reolate de faima cîtorva 
medalii obținute la presti
gioase concursuri ale vinu
lui și strugurilor. (O re
marcă se face necesară : în 
ultimii ani, în județul Ga
lați s-au terasat și plantat 
cu vie și pomi circa opt 
mii de hectare de astfel de 
teren vlăguit, supus unui 
rapid și îngrijorător proces 
de degradare. Calculul eco
nomic arată că noile pod
gorii pe terase au dat pro

ducții între 5 900 și 9 000 kg 
de struguri, argument ce a 
tras greu în balanța hotă- 
rîrii de a mai planta și în 
viitor mii de hectare de 
astfel de terenuri...)

Ajungem la Smulți, în 
crucea amiezii. Amiaza e 
calmă, prin grădini se coc

mint îmbucătățită altădată 
de însurăței în fîșii ce nu 
se mai puteau împărți. Cum 
arată acum Dealul Gineri
lor ? Priviți.

Brîie ruginii urcă pînă-n 
vîrf pe unde iarna aleargă 
zănatic crivățul. Culesul 
s-a terminat, strugurii își

întreprinderea agricolă 
de stat Dunărea, situată în 
apropierea Brăilei, are un 
pronunțat caracter legu
micol. îi conferă acest 
profil condițiile pedocli
matice favorabile, fertilita
tea ridicată a solului, bo
gatele resurse de apă pen
tru irigat. Suprafața ocu
pată de cultura legumelor 
— 1 400 ' '
această 
loc din 
tele în 
nu sînt pe măsura posibi
lităților. Așa se face că, 
în ultimii trei ani, între
prinderea a fost planificată 
cu pierderi în valoare de 
2,5 milioane lei, pierderi 
care au fost depășite ajun- 
gînd la 15 milioane lei. A- 
ceastă situație a dus la în- 
cetățenirea unei concepții 
dăunătoare, potrivit căreia 
o unitate cu profil legu
micol nu poate 
rentabilă.

După plenara 
P.C.R. din martie 
cut cu privire la îmbună
tățirea conducerii planifi
cării, finanțării și organi
zării unităților agricole de 
stat, la I.A.S. Dunărea s-a 
reactualizat un studiu teh- 
nico-economic mai ’ 
propunîndu-se soluții 
me, raționale, pentru 
tabilizarea activității 
nomice. Pe acest an 
mai fost planificate, 
deri. Dar iată că, 
cele trei trimestre care au 
trecut, bilanțul indică din 
nou rezultate nefavorabile. 
Este adevărat, pierderile 
nu sînt de proporția ace
lora înregistrate anul tre
cut. Cum se explică a- 
ceastă situație ? în primul 
rînd, prin aceea că mă
surile preconizate în stu
diul amintit n-au început 
să fie finalizate. De fapt, 
de anul trecut ' și pînă a- 
cum, exceptînd organizarea 
fermelor în locul brigăzilor, 
nu s-a întreprins nimic 
pentru a fi depășită situa
ția critică în care se gă
sește această unitate.

„în aplicarea studiilor de 
profilare și specializare a 
unității — ne spunea ing. 
Constantin Drăgliicescu, di
rectorul întreprinderii — 
se întîmpină multe greutăți, 
cele mai multe fiind de 
ordin subiectiv. în afară 
de legume, întreprinderea 
cultivă încă o gamă largă 
de cereale, are un sector de 
creștere a vacilor și tinere-

drept, întreprinderea dispu
ne în prezent de o seră 
în suprafață de 10 000 mp 
și de 30 000 mp răsadnițe 
cu încălzire tehnică. Aceste 
investiții n-au fost însă 
rațional fructificate în anii 
din urmă. Atît în seră, cît 
și în răsadnițele cu încăl
zire tehnică s-au cultivat 
trufandalele, fiind prevăzute 
prin planul de producție, 
dar care, scoase tîrziu la 
piață, s-au vîndut cu pre
țuri scăzute, întreprinderea 
înregistrînd pierderi. Anul 
acesta s-au produs răsaduri 
și în seră, dar prețul lor 
de cost se menține totuși 
ridicat.

Sînt și alte cauze care în
cetinesc rentabilizarea a- 
cestei unități. Mecanizarea 
lucrărilor în Iegumicultură 
se extinde anevoios. Multe 
mașini de mare productivi
tate, precum și mijloacele 
de transport nu sînt folo
site rațional.

Multe greutăți sînt deter
minate de întîrzierea refa
cerii sistemului de eva
cuare a excesului de apă. 
După cîte am aflat, lucrările 
se găsesc de mai multi ani 
tot în stadiul de documen
tație. Atît conducerea în
treprinderii, cît și a trus
tului I.A.S. Galați nu cu
nosc nici astăzi precis cînd 
vor începe practic lucrările. 
Multe dintre cele 11 ferme 
legumicole ale întreprinde
rii, cînd timpul este ploios, 
sînt izolate, drumurile de 
acces devin impracticabile 
îneît nici tractoarele nu pot 
răzbate prin noroaie pentru 
a face aprovizionarea cu 
materiale sau pentru a 
transporta produsele recol
tate. Și această problemă 
este demult cunoscută de 
către forurile centrale, dar 
rezolvarea ei este mereu tă
răgănată.

Măsurile tehnico-econo- 
mice stabilite pentru ren
tabilizarea acestei între
prinderi, acceptate de con
ducerea trustului I.A.S. și 
de către departament, sînt 
bune, ele țintesc tocmai 
spre înlăturarea neajunsu
rilor semnalate. De ce nu 
se trece atunci la îndepli
nirea lor ? Se ridică, după 
cum vedem, probleme a 
căror rezolvare depășește 
capacitatea conducerii în
treprinderii. Este nevoie a- 
cum, la stabilirea planului 
și pregătirea producției a- 
nului viitor, de un sprijin 
concret, operativ și com- 

•. geamuri, etc. .'.patent din partea, forurilor
’tiilui'tauriri pentru care fu- ' bricile'de conserve,'comer- S-a calculat că dac'ă'.'răsă-' * • • - • ■
rajele se aduc de la alte u- 
nități. Se preconiza ca din 
suprafața de teren pe care 
o deține întreprinderea 
— 2 284 hectare — 1000 
hectare să fie cultivate cu 
grîu, lucernă pentru să- 
mînță și mazăre, plante 
care, în condițiile locale,

hectare — situează 
unitate pe primul 
țară. Dar rezulta- 
sporirea producției

sînt socotite ca cele mai 
bune premergătoare pentru 
legume. Deși noi am soli
citat cu insistentă respec
tarea acestor cerințe, mă
surile respective n-au fost 
aplicate. Se preconiza, de 
asemenea, transferarea sec
torului zootehnic la o altă 
unitate. A existat în 1967 
chiar un ordin al departa
mentului I.A.S. în acest 
sens, dar trustul teritorial 
Galați nu l-a dus nici a- 
cum la îndeplinire".

Dar acestea nu sînt sin
gurele obstacole în calea

dică anual la circa 2,5 mili
oane lei.

Prețurile de cost planifi
cate la principalele produ
se — roșii, vinete, ardei, 
varză și altele — sînt sis
tematic depășite. Una din
tre principalele cauze este 
costul ridicat la care se 
obțin răsadurile. Fiind vor
ba despre o exploatare le
gumicolă de proporții mari, 
metoda clasică de obținere 
a materialului săditor, în 
răsadnițe cu încălzire bio
logică, este perimată, 
neeconomică. După calcule-

(Urmare din pag. I)
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— Fluctuația și justificarea „ce 
vreți, muncitorii sînt nou angajați" 
au devenit pentru unele sectoare ale 
industriei ușoare un refugiu, ori de 
cîte ori se pune problema răspun
derii'pentru rezultate mai slabe în 
domeniul calității producției. De ce 
nu se pune o dată „piciorul în prag", 
de ce nu se întreprind măsuri efi
ciente în vederea întăririi discipli
nei tehnologice, numai forul de re
sort știe și poate da explicații...

De ce forul de resort trebuie să 
dea explicații ? Cel puțin din cauză 
că nu a asigurat extinderea experien
ței pozitive acumulate în întreprin
derile unde necesitatea întăririi dis
ciplinei tehnologice a fost privită cu 
toată seriozitatea, ca în cazul uzine
lor „7 Noiembrie" din Capitală. Tov. 
Ecaterina Stancu, directoarea fabri
cii, ne relata în acest sens :

— Calificarea temeinică și, în a- 
celași timp, operativă a noilor mun
citoare, dublată de imprimarea unei 
discipline intransigente față de cali
tatea producției au făcut ca procen
tul de cupoane să se reducă sistema
tic, fiind cu mult mai scăzut decît 
media consemnată în întreg sectorul 
industriei bumbacului.

Aceeași exigență sporită a fost im
primată aici șl controlului tehnic do 
calitate, activitate menită să depis
teze în cursul fabricației — interfa- 
zic — sau în final cauzele care de
termină apariția pierderilor, a pro
duselor ce nu îndeplinesc condițiile 
necesare de calitate. Ce trebuie să 
întreprindă C.T.C.-ul, care îi sînt a- 
tribuțiile esențiale se cunoaște și la 
uzina din Arad.

— In esență, e vorba de controlul 
dirijării judicioase, atît în filatură,

rentabilizării. întreg teri
toriul întreprinderii este si
tuat într-o incintă îndiguită 
cuprinsă între Dunăre și 
Șiret. Sistemul defectuos de 
evacuare a excesului de 
apă contribuie la întîrzierea 
lucrărilor în cîmp. Drept 
urmare, cantitățile de le
gume timpurii ce se obțin 
aici sînt minime. Nu poate 
fi vorba nici de o eșalo
nare rațională a recoltei de 
legume. De aici alte nea
junsuri. în lunile august- 
septembrie se creează vîrf 
de producție. Ca urmare, 
legumele, îndeosebi roșiile, 
nu pot fi recoltate la timp, 
unitățile beneficiare — fa-

le făcute, la tomate, un 
singur fir de răsad costă 
0,50—0,60 lei. De unde pro
vin aceste cheltuieli exa
gerate ? Pentru a-și pregăti 
răsadurile după metoda cla
sică folosită și în prezent, 
întreprinderea își procură 
anual, de la alte unități 
agricole din județele Brăila 
și Galați, 30 000 tone gunoi 
de grajd pentru care se 
cheltuiesc circa două mi
lioane lei.
mai sînt necesare aproape 
35 000 rogojini, a căror va
loare depășește un milion 
lei, nemaivorbind de cele
lalte materiale, cum sînt 
cheresteaua.

De asemenea,

Chestiunea 
cupoanelor 
se cere

tul — nu pot prelua inte
gral cantitățile contractate. 
De asemenea, în această 
perioadă prețul de vînzare 
al legumelor este cel mai 
scăzut din tot cursul anu
lui. Se irosesc pe cîmp, 
nerecoltate, tone de legu
me a căror valoare se ri

durile s-ar produce în ră
sadnițe cu încălzire teh
nică, prețul lor de cost s-ar 
reduce de 3—4 ori. Cu alte 
cuvinte, într-un singur an 
s-ar. economisi mai mult de 
3 milioane lei, avînd în ve
dere și cotele de amortizare 
ale investițiilor făcute. Ce-i

în drept, nu de sfaturi 
binevoitoare și promisiuni 
formale, care nu-i obligă la 
nimic pe reprezentanții a- 
cestor foruri care trec a- 
proape zilnic prin această 
întreprindere.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii

La Brașov a avut loc ieri 
vernisajul expoziției 

Organizarea științifică 
a producției și a muncii

In saloanele Casei Armatei din Bra
șov a avut loc luni vernisajul expo
ziției „Organizarea științifică a pro
ducției și a muncii — realizări și 
perspective în economia județului 
Brașov".

Expoziția oferă un amplu mate
rial documentar cu privire la stadiul 
actual al acțiunii de organizare ști
ințifică a producției și a muncii, în 
principalele ramuri ale industriei ju
dețului. Prin conținutul bogat, ea de
monstrează totodată marile rezerve 
existente încă în întreprinderile ju
dețului.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte Gheorghe Pană, prim-se- 
'cretar al Comitetului județean Bra
șov al P.C.R., președintele consiliu
lui popular județean, Ion Mărcuș, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, activiști de partid, 
directori de întreprinderi și institu
ții, cercetători științifici, cadre di
dactice.

(Agerpres)

reconsiderată

„Mai întîi, cu creta și 
creionul. Ziceau unii : ce 
rost are să ne chinuim, să 
răscolim rîpele astea în 
care se coc șerpii ? Si așa 
sînt bătute de dumnezeu ; 
dealuri cu „prispe", cine a 
mai văzut ?“

Prea își trecuseră oame-

de nimic, nu izbutea. S-a 
tras linie și s-a sintetizat : 
un hectar de astfel de „te
ren" nu oferea decît cel 
mult un venit de 600 de lei. 
Transformat însă în terase 
și plantat cu vii, el era 
obligat să restituie omului, 
tot într-un an, de la 13 000

gutuile și toamna lasă peste 
tot o bucurie și-o nostalgie 
de aur. Printre „ferestrele" 
de timp disponibil ne în
treținem cu Vasile Tofan, 
președintele cooperativei 
agricole.

— E greu de spus dacă 
cineva dintre noi se gîndea 
vreodată că va deveni viti
cultor. Primele terase 
le-am început De Dealul 
Ginerilor. O muchie de pă-

urmează circuitele stator
nicite. Mai apoi, în înse
rarea albăstrie a amurgului, 
la Suceveni, sat împînzit 
domol pe un relief la fel 
de neașteptat, ni se ține 
o adevărată lecție de isto
rie a teraselor și proaspe
telor podgorii bujorene.

„începutul nu l-am făcut 
direct, pe dealuri, după 
cum s-ar crede".

„Dar cum 7“

nii pe aici necazurile, ca o 
ștafetă, din tată în fiu, pen
tru a nu exista îndoiala în 
revitalizarea acestui pă- 
mînt urgisit ce nu-i pri
copsise niciodată. De aceea, 
a fost nevoie să se înceapă 
cu... începutul. Argumente
le — orînduite logic, cu cre
ta pe tabla neagră. Cifrele 
erau chemate în ajutor 
pentru a exprima ceea ce 
cuvîntul simplu, neînsoțit

de lei în sus, după cum sînt 
recoltele. Deci, dealurile 
meritau efortul de a fi în
nobilate...

Unii ieșeau și noaptea și 
lucrau la lumina felinare
lor. Cum o fi arătat în acele 
nopți relieful contorsionat 
de răsucirile geologice, 
brăzdat de lumini mișcă
toare, cutreierat de zvonul 
de unelte ? Acum, la Su
ceveni, viile coboară în

vaste amfiteatre pe coas
tele îngălbenite, bătute de 
soare de dimineață și pînă 
la asfințit. Toamnele s-au 
lungit și prin aceste locuri 
pentru că podgoria a obli
gat dintotdeauna la o nouă 
longevitate acest anotimp.

Am intrat pentru o clipă 
în curtea lui Alecu Bașa. 
(Bașa locuiește într-o parte 
nouă a satului, acolo unde 
acum cîțiva ani doar Ion 
Tuțuianu își durase, pri
mul, casa). Curtea lui Bașa. 
gătită cu gust. în locul gră
dinii din spatele casei, bu
tași pe rod.

— Am pus vie pe coasta 
asta. Locul era rău și zăcea 
fără folos.

Bem un pahar să aflăm 
tăria... terasei. Vinul roșu, 
ușor, concurent al celui de 
Nicorești, e rece și are gus
tul plăcut care înșală...

— Dacă o să mergeți la 
alde Mitrofan, Ciupitu, Fa
solă, la fel o să vedeți : te
rase cu vii, cu pomi, în o- 
grăzile urcate pe coaste.

Toamnele noastre aduc 
acum pe aici rodul greu al 
strugurilor... Meleagurile

Bujorului nu mai sînt niște 
podgorii în devenire, ci o 
realitate concretă, care a 
obligat firesc la restructu
rarea preocupărilor. La 
Roșcani, la Șivița, la Bă- 
leni, la Bujoru, la Smulți, 
puncte geografice pe valea 
Horincei, noul destin al a- 
cestor pămînturi a deter
minat construcția unor u- 
zine de vinificație cu in
stalații moderne.

....Dacă o să mergeți la 
alde..."

Imaginea ogrăzilor în 
trepte sugerează un vast 
proces pe toate planurile. 
Brîie de verdeață, de vita
litate, făurite de mîna omu
lui, pe locul vechilor cărări 
ale turmelor... Trepte de 
fertilitate izvorîte din ari
ditatea galbenă. Asaltate 
în urmă cu cîțiva ani, pă- 
mînturile acestea trăiesc 
plenai- un destin geografic 
nou — laudă a puterii și 
hărniciei cooperatorilor an
gajați într-o însemnată ac
țiune de interes comun 
menită să le răsplătească 
eforturile, să-i îndemne și 
la alte asemenea înțelepte 
înfăptuiri.

cît și în țesătorie, a materiei prime, 
pe amestecuri și numere metrice de 
fir, al încadrării în normele inter
ne și, în general, al respectării stric
te a proceselor tehnologice, a opinat 
tov. ing. Maria Rujan, șef serviciu 
C.T.C. la „30 Decembrie" Arad.

Și totuși, U.T.A. primește încă 
multe returnări de mărfuri din par
tea beneficiarilor, iar volumul de 
cupoane este încă ridicat. La remar
ca noastră, răspunsul primit a con
stituit mai mult o justificare, potri
vit căreia „exigența și pretențiile 
mult mai mari ale beneficiarilor ar 
fi de vină". Oare ridicarea perma
nentă a ștachetei exigenței de către 
beneficiari nu este o cerință fireas
că, dictată de înseși evoluția gustu
rilor și pretențiilor consumatorilor ? 
De ce nu se iau în considerare aces
te cerințe, precum și repetatele sesL 
zări ale controlului tehnic de calita
te 7 Ignorîrid aceste cerințe, acesta 
sesizări, comitetul de direcție de la 
uzinele din Arad se lipsește singur 
de aportul C.T.C.-ului lâ analiza a- 
profundată a cauzelor și, mai ales, 
la stabilirea celor mai potrivite căi 
de lichidare a pierderilor din cu
poane, fîșii, capete — toate fiind 
urmări ale calității necorespunză
toare a producției. Inginerul șef al 
uzinei arădene ne spunea :

— Cînd stabilim că vom produc» 
o anumită cantitate de produse, în
totdeauna programăm și un plus ; 
procentul de cupoane, capete, fîșii.

Iată, deci, că în loc să se intervină 
pentru lichidarea cauzelor ce pro
voacă astfel de neajunsuri, ele chiar 
se' „legiferează", „se prevăd" prin 
planurile interne de producție.

în legătură cu aceste practici șl 
neajunsuri ne-am adresat și tov. ing. 
Constantin Popescu, director general 
în Ministerul Industriei Ușoare, cara 
ne-a relatat:

— Nu trebuie să se înțeleagă că, 
din punctul de vedere al pierderilor, 
întreprinderile au scăpat de sub con
trolul forurilor de resort. La noi, 
rezultatele obținute de unitățile sub
ordonate în diminuarea procentului 
de cupoane se evidențiază prin ur
mărirea îndeplinirii planului valoric 
al producției globale.

Da, dar o asemenea „urmărire" a 
pierderilor este defectuoasă. De alt
fel, în concluziile amintite ale cole
giului ministerului se arată : „Faptul 
că indicatorul „cupoane" nu se mai 
raportează a contribuit la slăbirea 
atenției acordate problemei îmbună
tățirii calității, înlăturării cauzelor 
care generează defecte".

Se impune, deci, reconsiderarea 
problemei cupoanelor, capetelor, 
fîșiilor și bonificațiilor, pornind 
de la realitatea că în indus
tria textilă, chiar dacă nu exis
tă rebuturi în adevăratul sens al 
cuvîntului, există în schimb pierderi 
de proporții. Atunci cînd cauzele — 
dintre care unele au fost prezentate 
în această anchetă — ce provoacă 
aceste pierderi sînt înlăturate dispa
re și „fatalitatea" apariției lor.

întreprinderile din industria bum
bacului și forul lor de resort tre
buie să curme neajunsurile care 
grevează asupra calității producției 
și dau naștere la pierderi.
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în Expoziția de arfă
la Ploiești

9

Este de obicei foarte greu 
să sintetizezi intr-un sin
gur cuvînt, într-o singură 
expresie valoarea, orienta
rea, sensul unei expoziții. 
Cu atît mai dificilă pare 
operația în cazul întrunirii 
mai multor personalități, a 
unor variate talente artis
tice care converg în reali
zarea unei expoziții colec
tive. Și totuși tentația de a 
caracteriza 
județeană 
sculptură, 
decorativă 
iești este reală, datorită în 
primul rînd unității ei de 
ansamblu. Am putea-o ca
racteriza astfel ca o expo
ziție a exactității viziunii. 
Si este așa, pentru că ma
joritatea artiștilor partici
pant! demonstrează prin 
prezența lor o aplecare 
susținută de rezultate cer
te, în definirea cît mai 
exactă a personalității pro
prii, a coerentei stilistice 
determinate, în ultimă in
stanță, de efortul transfe
rului către privitor a sen
surilor implicate în lucră
rile expuse. Dominantă în 
mod plenar în expoziția 
ploieșteană este reala ca
pacitate de înțelegere a ar
tei plastice ca un vehicul 
dintre cele mai nobile de 
transmitere â preocupări
lor statornice care însufle
țesc creația — sensul cel 
mai direct și întruchiparea 
cea mai fermă a umanis
mului. Mijloacele care con
curează la realizarea preg- 

a acestui ideal 
dintre cele mai di- 
scopul rămîne, însă,

astfel expoziția 
de pictură si 
grafică și artă 
a orașului Plo-

nantă 
sînt 
verse, 
unic.

Așa 
selecția lucrărilor are fără 
îndoială destule merite, dar 
cel esențial este în primul 
rind de reprezentare. Ex
poziția oglindește întregul 
itinerar de valori existente 
în orașul Ploiești, efortul 
artiștilor- plo.ieșteni de a-și 
contura exact locul și de 
a-și delimita prezența, de 
a-și reliefa participarea 
din punct de vedere etic la 
edificarea unui organism 
artistic armonios.

Fără a exprima neapărat 
o ordine de preferințe, nu
mele și lucrările consem
nate,. vor fi — sperăm — 
argrțtnente ale conturării 
mai ■distincte a tuturor ca
lităților pe care le amin
team la începutul acestor 
rînduri. Privind lucrările 
pictorului Nicolae Bălaj. 
impune în primul rînd, din
colo de această afirmare a 
calităților personale, pro
funzimea gîndului artistic 
care animă creația. Cele 
două lucrări expuse repre
zintă două cicluri în care i 
se structurează preocupări
le, „Nicolae Iorga" din ci
clul „Martirii patriei" și cea 
intitulată „Maramureșenii".

„Maramureșenii" des
chide în mod necesar o dis
cuție asupra simbolului, a- 
supra definirii lui ca motiv 
pictural generator de sen
suri — întrucît în desfășu
rarea ritmică a siluetelor 
de dansatori, în ritmica 
dansului maramureșean, N. 
Bălaj a intuit de fapt o tră
sătură definitorie a carac
teristicilor stilistice ale ar
tei populare, a modului de 
viață și civilizație a ținu
tului. Monomul în desfă
șurarea lui este expresia 
simetriei simple, dar esen
țiale a artei maramureșene. 
Sensul logic, echilibrat, al 
compoziției în care silue
tele dansatorilor se supra
pun peste un fond croma
tic de o sobră consistentă, 
fond divizat în aparență 
dar unitar în ceea ce pri
vește concepția lui — din 
motive stilistice ornamen
tale — este afirmat cu gra-

cum este concepută,

vitate. „Maramureșenii" 
sintetizează un mod de 
existență picturală, unul 
din multiplele posibile — 
dar acesta propus de pic
tor, al ordinii și rigurozi
tății, al calmului grav se 
impune.

Portretul lui Nicolae Ior
ga iese prin mod de com
punere din obișnuitul, ba
nalul conventionalism. Nu 
este un simplu portret, o 
ipoteză fizică sau chiar o 
interpretare, este o încer
care de proiecție mitică 
printr-o sintetizare cu va
loare de efigie. Este o în
cercare temerară care me
rită a fi aprofundată.

Un pictor foarte tînăr — 
ca multi dintre expozanți
— a cărui concepție și sti
listică posedă însemnele 
maturității este Ion Lăzea
nu. Deprins să înțeleagă 
din oferta plenară a rea
lului valoarea poetică, sem
nificația lirică, el face 
dovada. unei capacități 
de infuzare elegiacă a 
subiectului construind pîn- 
ze în care emoția este 
relevantă. „Nud șl pasăre", 
„Case și curcubeu", „Doi"
— sînt exemplele probante 
ale acestei originale viziuni. 
Ion Lăzeanu posedă o se
rioasă vocație a tratării 
spațiului, rod al frecven
tării 
rilor 
turii 
care 
sprijin în 
tică.

Un alt 
pe care-1 
expoziție 
povici. 
pînze cu care este prezent 
în expoziție se detașează 
cu o reală virtute a coloris- 
mului, intens, organic a- 
daptat cerințelor subiectu
lui — peisajele din Tara 
Moților și din Breaza — ca 
și o subtilă „Natură sta
tică". Darurile sale de co
lorist pun în evidentă o 
structură de pictor în plină 
formare, pe un suport cul
tural foarte întins ca frec
vență.

Cunoscut și apreciat una
nim de critica de artă pen
tru surprinzătoarea înțele
gere a modelelor istorice
— deci pentru o abordare 
a istoriei cu mijloace 
subtile și variate, Vladimir 
Zamfirescu are în expozi
ția ploieșteană o prezență 
mai puțin revelatoare pen
tru adevăratele sale cali
tăți. Portretul Anei Ipătes- 
cux impune însă prin aceeași 
sensibilă înțelegere a per
sonajului, văzut, de data a-

evidente a ansamblu- 
monumentale ale cul- 
noastre medievale, din 
și-a făurit punctul de 

evoluția sa artis-

pictor de talent 
consacră această 
este Petru Po- 

Dintre cele cinci

ceasta nu în aureola ei de 
eroină, ci înconjurată de 
nimbul calităților ei mo
rale. Tehnica picturală este 
și ea acordată cu scopul 
propus — un gri-albastru 
calm și sever totodată, cu- 
prinzînd întreg tabloul.

Multe din lucrările ex
puse depășesc sfera intere
sului ocazional. Am putea 
cita, astfel, închegata com
poziție istorică a lui Ion 
Hoeflich — „Mihai Vitea
zul la Alba Iulia" animată 
de o trainică știință a dia
logurilor dintre tonuri, lu
crările lui Ovidiu Paștina
— tinzînd spre o decorati- 
vitate în care simplitatea 
raporturilor cromatice se 
impune în primul rînd, su
flul melancolic pe care îl 
degajă o lucrare ca cea a 
pictoriței Zipser Katharina 
intitulată „Sirenă mică".

Surprinzătoare este pre
zenta tapiseriei în expozi
ție. Deși reprezentată doar 
de doi artiști, locul ei este 
nu doar de simplă partici
pare. Astfel, lucrările Lilia- 
nei Lăzeanu ne prilejuiesc 
întîlnirea cu o remarcabilă 
știință a genului — cu o 
viziune autentică de tapi- 
sier. Lucrarea „Ștefan cel 
Mare" este o splendidă e- 
vocare a domniei marelui 
voevod. Din textura lu
crării înnobilate de fire de 
broderie se desprind figu
rile voevodului, ale oște
nilor săi în postura 
bolică a eroilor de 
Aceleași calități le 
compoziția „Pămînt" 
fibrele textile refac un iti
nerar simbolic al valorilor 
spirituale ale muncii. Ovi
diu Paștina, autor al tapi
seriilor „Viață" și „Pasăre"
— cu o înțelegere deosebită 
a materialului, a sensului 
decorativ al genului — de- 
săvîrșește impresia favora
bilă, pe care tapiseria ne-a 
lăsat-o în această expoziție.

Dintre participanții la 
grafică se impune Dan Știr- 
bu, un artist tînăr, original 
prin îndelunga exersare 
a posibilităților și în ace
lași timp 
care le 
populară, 
intitulată 
este un 
gător al continuității stilis
tice, probă a unei seriozi
tăți artistice ce șe cere sub
liniată.

în sculptură, o prezență 
remarcabilă este Ilica Oc
tavian. Tripticul „La curtea 
domnească" refuză cu bună 
știință o grandilocvență 
ipotetică impunînd o tra
tare sobră, dar viguroasă

a lemnului în care, pentru 
sugestii* de costum, artis
tul își asociază metalul, 
realizînd autentice valori 
sculpturale.

Un cap de expresie inte
resant expune tînărul sculp
tor Iustin Bratu. Reliefu
rile în lemn lustruit cu te
matică 
Kruch Nicolae 
che Ecaterina 
să constituie 
artistică dacă

istorică
Și 

ar 
o 

abundenta 
lor, similitudinea subiecte
lor și a materialului și de 
multe ori superficialitatea 
tratării nu le-ar plasa mai 
degrabă într-o arie destul 
de convențională.

încercînd ■ să privim încă 
o dată această expoziție — 
restrînsă ca număr de pie
se dar valoroasă prin cali
tatea ei artistică — nu

hiper- 
basm. 
relevă 
: unde

a sugestiilor pe 
conține gravura 
Lucrarea expusă, 
„Căii Soarelui" 

exemplu convin-

Vera Cruz : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15. 
Săptămîna filmului britanic — REPUBLICA.
Samuraiul : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 

~ 9—15,45 în continuare, 18,15 ; 20,30.

ale lui 
Tudora- 
fi putut 
realizare

putem să conchidem fără 
a arăta 
toate 
dică la 
sus a 
e însă 
observația noastră, se refe
ră la posibilitățile artistice 
remarcate. Dacă unele lu
crări se mențin în tonurile 
unei picturi intimiste — nu 
este mai puțin 
să prezența spirituală 
omului contemporan, 
mai ales a omului din locu
rile în care trăiesc înșiși 
artiștii, este mai puțin preg
nantă. Este astfel destul 
de surprinzător că nu am 
găsit prea decis în lucră
rile expuse — accentele ca
pabile să ne facă să simțim 
transformările petrecute în 
peisajul uman, industrial, 
chiar natural, al regiunii, 
sursă aproape inepuizabilă 
de forme noi, de 
mente moderne, 
un artist, uriașele 
biuri industriale, 
mele lor contemporane, 
noua înfățișare a sensibili
tății celor care le stăpî- 
nesc — pot oricînd garan
ta viabilitatea operei. Efor
tul către înțelegerea aces
tor transformări și oglin
direa lor în artă trebuie 
făcut cu mai multă insis
tență chiar dacă acum — 
ceea ce este relevabil — 
dimensiunea umană este 
prezentă cu pregnanță, 
în expoziția ploieșteană. 
Este un drum de cieație 
nobil, dar în același timp 
dificil tocmai pentru exi
gența deosebită care o im
pune. Reușita 
este un semn 
unei pasionante 
artistice și el 
salutat.

totuși că 
lucrările se 
treapta cea mai de 
măiestriei. Ceea ce 
oarecum tonic în

Iulian

nu 
ri-

adevărat
a
Și

senti- 
Pentru 

ansam- 
cu for-

expoziției 
viguros al 

angajări 
merită a fi

MEREUfA

e
e
•
TOMIS . ______________ ________ _ ____
• Mărturisirile unui domn cu cameră mobilată : SALA CINE
MATECA — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
» Fiul Iul Tarzan : LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 10,15 ; 12,15 ; 14,15 ;
16.15 ; 18,15 ; 20,15, FESTIVAL — 9,15 ; ,15 ; 15,15 ; 17,15
19.15 ; 21,15, FEROVIAR — 8,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 19
21, EXCELSIOR — 9,45 -----
20, MELODIA — 8,45 ;
18.30 ; 20,30.
o Veșnicul întîrziat :
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
o prințesa : CENTRA:
16 ; 20,45. _________
• Vară capricioasă : CENTRAL — 18,30.
• Suflete tari (ambele serii) : LUMINA —
9—15,45 în continuare, 19,45.
• Roata vieții : DOINA — 11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA — 9—10.
• Viva Maria : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Totul pentru ris — Mlhaela — Tineretul român la Festivalul 
de la Sofia : TIMPURI NOI — 9 ; 10,30 ; 12,15 ; 14 ; 15,45 ; 17,30 ; 
19,15 ; 21.
• Frumoasele vacanțe : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.30 ; 17,45.
• Tarzan, omul-malmuță : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, VIITO
RUL — 15,30 ; 18.
e Winnetou (seria a IlI-a) : DACIA — 8—16,30 în continuare ;

20,45,

Testamentul
; 11,45 ; 13,45 ; 15,45 ; 18

10,30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30
CAPITOL -- 8,45 ; 11
MIORIȚA -- 9 ; 11,15
MODERN — 9,30 ; . 11,45
L — 8,30 ; 11 î 13,30

0
 Comitetul de Stat pentru 

Cultură și Artă a oferit luni, 
in saloanele restaurantului 
Athenee Palace, un cocteil cu 
prilejul turneului întreprins în 
țara noastră de colectivul Tea
trului „Powszechny" din Varșo
via. - ■ ■ 
aflau Ion Moraru, 
dinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, func

ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă. Au luat parte, 
de asemenea, Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Po
lone la București, și membri ai 
ambasadei.

BCu prilejul săptămînii fil
mului britanic, organizată 

de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, luni a avut loc, 
la cinematograful „Republica" 
din Capitală, un spectacol de 
gală cu filmul „Becket". Au par
ticipat Vasile Dinu, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, repre
zentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, oameni de cultură 
și artă, un numeros public. 
Au fost prezenți Sir John 
Chadwick, ambasadorul Marii 
Britanii în România, și membri 
ai ambasadei, alți șefi de mi
siuni diplomatice, atașați cultu
rali și de presă acreditați la 
București. Prezentînd delegația 
de cineaști englezi, sosită cu 
acest prilej, actorul Am Pelea 
a relevat unele aspecte ale ci
nematografiei engleze contem
porane. Din partea oaspeților a 
vorbit producătorul de filme 
George Brown.

Luni a sosit în Capitală 
“* colectivul Societății Fi
larmonice din Budapesta. Sub 
conducerea dirijorului Andras 
Korody și avînd ca soliști pe 
violonistul Denes Kovacs și un 
cvartet de suflători, formația va 
da două concerte la București în 
zilele de 22 și 23 octombrie 
și un concert la Brașov la 24 
octombrie.
M Două din recentele producții 

ale Studioului cinematogra
fic București, realizate în co
laborare cu „Franco-London — 
film Paris": „Aventurile lui Tom 
Sawyer" și „Moartea lui Joe In
dianul", parțial turnate în ca
drul natural al Dunării, au fost 
prezentate luni seara în pre
mieră la cinematograful „Cen
tral" din Galați. Cele două fil
me sînt semnate de regizorul 
Mihai Iacob, și au ca protago
niști pe Roland Demongeot, 
Marc Di Napoli, Marcel Perez, 
Maria Verdun, Jack Billedeaux, 
și pe actorii români Forry Et- 
terle, Nicolae Gărdescu, Marcela 
Rusu, Ion Dichiseanu și alții.
M La concertul simfonic ex- 
™ traordinar al orchestrei Fi
larmonicii din Oradea, care a 
avut loc luni seara la teatrul 
de stat din localitate, violonis
ta Wanda Wilkomirska din R.P. 
Polonă a interpretat Concertul 
pentru vioară și orchestră de 
Beethoven.

Printre cei prezenți se 
vicepreșe-

(Agerpres)

18.45 ; 21, FERENTARI — 10 ; 15,30 ; 18, Umbrele strămoșilor uitați 
— 20,30 ; VOLGA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Marysia și Napoleon : BUCEGI — 9—13,30 în continuare :
15.45 ; 18,15 ; 20,45.

Șapte oameni de aur : UNIREA — 15,30 ; 18.
Vin cicliștii : UNIREA — 20,30.
Neînțelesul : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,30, COTROCENI — 15.30 : 
; 20,30.
Să nu ne despărțim : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20; 

unui pașă : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, '
• Căderea Imperiului roman : FLOREASCA — 
9,30 ; 13,15 ; 16,30 ; 20.
• Operațiunea San Gennaro 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30... . ------

AURORA — 9;
Trei copil „minune- MOȘILOR — 15,30 ; 18. 
A trecut o femeie : MOȘILOR — 20,30.
Pentru cîțiva dolari în plus : MUNCA — 
; 19.
Duelul lung : COSMOS — 15,30—18 ; 20,15. 
Surprizele dragostei : FLACĂRA — 15,30—18.

•
_______ 16uu "■nmuinnun Q

• Unchiul meu : FLACĂRA — 20,30.
• Jurnalul unei femei în alb : ARTA — 9—15,45 — în continuare, 
18 ; 20,15, RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Spartacus (ambele serii) : VITAN — 15,30—19.
• Fratele doctorului Homer : PROGRESUL — 15,30 ; 18.
• Am lntîlnit țigani fericiți : PROGRESUL — 20,30.
• Lustragiul : FLAMURA — 9—16 în continuare, 18,15 ; 20,30, 
VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18„30 ; 20,45.
• Ea va ride : POPULAR — 16 ; 19,30.
« Taffy și vînătorul : PACEA — 15,45; 18; 20,15.
• Vicontele plătește polița : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.

0 SFERĂ LARGĂ DE APLICAȚIE
A REZULTATELOR CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

(Urmare din pag. I)

In practică însă, nu există. sufi
cientă hotărîre pentru a se deschide 
cîmp larg de aplicare controlului ne
distructiv. Ca urmare, apar situații 
paradoxale. în domeniul încercării 
ultrasonice a construcțiilor de beton, 
și beton armat, de pildă, a fost ela
borat, prin eforturile specialiștilor 
noștri, un proiect de norme de apli
care încă acum,trei ani — dar care 
nu a primit încă aprobarea nece
sară. în schimb, organisme in
ternaționale au aprobat, în a- 
celași domeniu, cu participarea ac
tivă a specialiștilor români, norme 
internaționale ce vor căpăta curînd 
valabilitate, înaintea normelor națio
nale. Cauza inerției rezidă, pare-se, 
în cunoașterea insuficientă a meto
delor și avantajelor indiscutabile 
pe care le oferă. Iată de ce se im
pune organizarea — prin intermediul 
C.N.I.T., al C.S.C.A.S., al ministere
lor beneficiare (construcția de ma
șini, construcții, construcția de uzine 
chimice și rafinării etc.), ca și al 
C.N.C.S. — a unei largi acțiuni de 
popularizare, în rîndurile ingineri
lor și tehnicienilor, a procedeelor 
controlului nedistructiv, a eficienței 
lor.

Acțiunea aceasta ar fi cu atît mai 
utilă, cu cît în numeroase întreprin
deri există un real interes pentru 
controlul nedistructiv. Astfel, deși 
sînt inginer constructor și mă ocup, 
în cadrul ÎNCERC, cu problemele a- 
cestui control în domeniul construc

țiilor, sînt frecvent solicitat, în ca
litate de consultant pentru a contri
bui la introducerea metodelor res
pective și în alte ramuri : industria 
de tractoare, utilaj petrolier, secto
rul geologic etc.

Este în afară de orice îndoială că, 
deschizînd cu curaj accesul acestoi- 
metode spre practica de zi cu zi a 
întreprinderilor industriale în care 
ele sînt aplicabile, vom evita cazu
rile de felul celui înregistrat la fa
brica de prefabricate Militari, unde 
rebutarea unor mari cantități de 
piese prefabricate din beton armat 
a creat serioase dificultăți în înde
plinirea la timp și în condițiile de 
calitate necesară a planului de pro
ducție, fără a mai vorbi de cheltuie
lile suplimentare. Incidentul a de
clanșat însă, prin forța exemplului 
negativ, introducerea rapidă a con
trolului nedistructiv al elementelor 
prefabricate. Ministerul Construcții
lor ar trebui să determine fabricile 
de prefabricate din beton ar
mat să promoveze cu hotărîre 
aplicarea largă a controlului ne
distructiv, în stare să garanteze e- 
ficient calitatea producției pe care 
o livrează. Faptul nu ar fi lipsit 
de însemnătate pentru economia na
țională, nici pentru viitorii benefi
ciari ai construcțiilor. în această di
recție, ar putea acționa cu eficiență 
și pîrghil economice legate de elas
ticitatea prețului în raport cu cali
tatea, mai ales că, în condițiile ac
tuale de mare cerere, producătorul

este adeseori tentat să neglijeze im
perativele calității.

Consider că problemele variate și 
multiple ce se pun, în diferitele ra
muri industriale, în domeniul con
trolului nedistructiv, ar justifica, 
poate, înființarea unei unități cen
trale de cercetare care să elaboreze, 
la solicitare, metodologiile și pro
iectele necesare introducerii contro
lului nedistructiv în diferite ra
muri sau întreprinderi indus
triale. Am avut prilejul să văd 
în străinătate o asemenea uni
tate, „Ultrasonoscope" din Anglia, 
căreia întreprinderile îi trimit cîte 
un exemplar din piesa care ar urma 
să intre în producția de serie, even
tual și cu anumite defecte tipice. în 
secțiile de cercetare ale acestei uni
tăți se studiază tehnici de examinare, 
forma și frecvența palpatoarelor uti
lizabile etc. pentru a se ajunge, în 
final, la metoda sau combinația de 
metode cea mai corespunzătoare și 
a se alege locul cel mai potrivit pe 
fluxul tehnologic al fabricii pentru 
aplicarea controlului. în continuare, 
întreprinderea proiectează și execu
tă, pe baza rezultatelor cercetării, 
întreaga instalație de . control nedis
tructiv. Merită subliniat faptul că a- 
cest control nu se aplică intermitent, 
ci la fiecare piesă în parte și în toa
te punctele nevralgice. Rezultatul 
este că, la asamblarea finală, se ob
țin produse de înaltă calitate, ceea 
ce, pînă la urmă, revine mai ieftin, 
și nu mai scump. în fond, avem de 
a face cu un exemplu de îmbinare

fericită a activității de cercetare, 
proiectare și execuție, cu finalitate 
practică imediată.

în laboratoarele de cercetare din 
țară se urmărește în prezent dez
voltarea unor noi metode nedis
tructive, care să asigure o pre
cizie și mai mare a rezultatelor, 
cu un cost mai redus. în acest scop, 
se are în vedere, în primul rînd, 
combinarea metodelor existente. Ra
diografia cu raxe X sau gamma, de 
pildă, s-a dovedit utilă prin sensi
bilitatea ei ; ea acționează însă re
lativ încet și necesită uneori filme 
de dimensiuni mari. Se preconizea
ză astfel, potrivit cu necesitățile u- 
nor ramuri industriale, înlocuirea 
tehnicii radiografice cu cea radiosco- 
pică, bazată pe folosirea unor ecrane 
fluorescente care dau o imagine foar
te clară, combinată cu transmiterea 
imaginii la distanță, prin procedeele 
televiziunii industriale. Alte combi
nații de metode nedistructive, folo
site în construcții, urmăresc îmbu
nătățirea preciziei de determinare a 
calității betonului sau reducerea cos
tului metodelor de determinare a 
poziției și diametrului armături
lor înglobate în beton.

Din cele arătate rezultă că meto
dele controlului nedistructiv, prin 
costul redus șl avantajele pe care le 
oferă, ar merita o soartă mai bună. 
Ele sînt de mare perspectivă, răs
pund unor necesități imediate ale 
practicii, bazîndu-se pe cuceririle 
cele mai noi ale științei și tehnicii. 
O mai bună coordonare și mai multă 
încurajare, la nivel departamental și 
uzinal, o largă instruire a cadrelor și 
organizarea producerii aparaturii de 
control nedistructiv, cel puțin a ce
lei simple, s-ar oglindi cu siguran
ță într-o însemnată ridicare a cali
tății producției în industria construc
toare de mașini, utilaje, și în con
strucții, în realizarea de importante 
economii.

MELODIE
VARȘOVIANĂ

de Leonid ZORIN
la teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

Drama lirică a cu
noscutului autor so
vietic Leonid Zorin a 
mai fost montată in a- 
ceastă stagiune la cî- 
teva teatre din țară, 
prilejuindu-le deopo
trivă o bună audiență 
la public, cit și spec
tacole interesante, iz
butite. Dintre acestea, 
spectatorii bucureșteni. 
au avut posibilitatea 
să vadă o foarte fru
moasă realizare a Tea
trului Tineretului din 
Piatra Neamț. Recent, 
a avut loc premiera 
piesei și in Capitală, 
la teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra".

Construită pe o idee 
dramatică interesantă, 
însuflețită de gînduri 
și sentimente elevate, 
piesa e scrisă cu ver
vă, farmec și grație. 
Aceste deosebite cali
tăți ale textului reies 
cu multă pregnanță, 
deși conflictul anga
jează numai două per
sonaje într-o poveste 
de dragoste. Desfășu
rarea relațiilor dintre 
cei doi eroi ai piesei 
dezvăluie fără osten
tație, cu o emoționan
tă simplitate, multe 
adevăruri despre viață.

Eroii lui Zorin n-au 
nici un fel de tare 
care să releve incapa
citatea naturii umane 
de a realiza fericirea, 
nici nu privesc viața 
și n-o judecă prin pris
ma unor aspecte ale ei 
ce pot fi deprimante 
sau chiar absurde. Și 
cu toate că viața trece 
pe lingă ei, fără a le 
da posibilitatea de 
a-și vedea visurile și 
speranțele înfăptuite, 
tristețea sorții lor, 
poate chiar tragicul 
destinului lor, are o e- 
sență nobilă, demnă. 
Tonalitatea acestei tris
teți, factura ei, e poa
te calitatea cea mai de 
seamă a piesei, fiindcă 
relevă în esență uma
nitatea eroilor. Valoa
rea idealului lor de 
viață, temeinicia spe
ranțelor pe care le nu
tresc exprimă o fru
musețe morală ce se 
răsfringe pe chipul și

în sufletul celor care 
le poartă. Din acest 
punct de vedere, piesa 
lui Zorin este străbă
tută de un puternic 
suflu umanist, specific 
celor mai bune creații 
ale dramaturgiei so
vietice.

Tînărul regizor Ivan 
Helmer, autorul spec
tacolului de la teatrul 
„Bulandra" a perceput 
cu o deosebită sensibi
litate atît această to
nalitate „lirică" a dra
mei, cît și sensurile ei 
și, ocolind cu rigoare 
orice sentimentalism, 
a realizat-o în specta
col in toată puritatea 
și complexitatea ei. El 
a supus, în spectacol, 
personajele unei aten
te și continue obser
vații, dindu-le astfel 
spectatorilor posibili
tatea de a le percepe 
cele mai intime rela
ții, ca și cum acestea 
ar fi tot timpul nu nu
mai sub lumina reflec
toarelor — cum foarte 
sugestiv a fost conce
pută ambianța plasti
că creată de Dan Ji- 
ti.anu — dar și sub a- 
ceea a analizei regizo
rului.

Factura rolurilor pu
ne celor doi interpreți 
probleme dificile, mai 
ales că, așa cum se in- 
tîmplă în mod fatal, 
în orice piesă în două 
personaje, rolurile sînt 
foarte lungi. Iar eroii 
lui Zorin, în ciuda as
pectului lor de oameni 
obișnuiți, ascund o lu
me interioară comple
xă, ce le este foarte 
proprie și pe care în
cearcă cu insistență să 
și-o comunice unul, al- ■ 
tuia. Autorul nu a dat 
personajelor sale altă 
posibilitate de a-și cu
ceri spectatorii, decît 
propriile lor gînduri și 
sentimente, nu le-a ve
nit în ajutor cu nici o 
intrigă savantă și s-a 
ferit să presare situa
țiile cu accente melo
dramatice. Regia nu 
numai că a păstrat a- 
ceastă severitate sti
listică, dar a creat in- 
terprețllor anume sar
cini speciale. In afara

reflectoarelor care cre
ează un cadru sobru și 
transparent, a costu
melor cu care Ovidiu 
Bubulac și-a îmbrăcat 
eroii la începutul pie
sei — pitorești și spiri
tuale — regia i-a mai 
dat eroinei un fel a- 
parte de a vorbi, cu 
un accent particular. 
Încă de la început și 
pe tot parcursul spec
tacolului, Rodica Ta- 
palagă a folosit cu dis
creție această trăsătu
ră pentru a scoate în 
evidență complexita
tea și farmecul uman 
deosebit al personaju
lui. Este nu numai o 
creație actoricească de 
o „tehnicitate" desă- 
vîrșită, dar mai ales o 
spontană revărsare de 
inteligență scenică, de 
sensibilitate și umor. 
Modul în care a fost 
interpretată eroina în 
final a constituit un 
moment dramatic im
presionant, revelator 
pentru posibilitățile 
talentatei actrițe. A- 
portul său la reușita 
spectacolului a fost 
decisiv și constituie 
poate cea mai valoroa
să creație pe care a 
realizat-o pînă acum.

Situat oarecum pe 
un plan secund, așa 
cum o cetea și rolul, 
Aurel Cioranu a punc
tat corect atît limitele 
personajului, cît și e- 
voluția lui. E păcat to
tuși că Victor, în in
terpretarea sa, nu jus
tifică întru totul dra
ma declanșată. Cu toa
te acestea. Aurel Cio
ranu se păstrează pe 
linia rolului și în spe- 

■ cial in prima parte a 
piesei sugerează într-o 
bună măsură datele 
personajului.

Piesa dramaturgu
lui sov’et.ic Leonid Zo
rin oferă astfel tea
trului „Bulandra" pri
lejul de a prezenta pu
blicului nostru un 
spectacol cald și emo
ționant, pledoarie con
vingătoare pentru dra
goste și încredere în 
om.

Florian NICOLAU

Întîlnire prietenească 
la Ambasada U. R. S, S.
în cursul dimineții de luni, amba

sadorul U.R.S.S. la București, A. V. Ba
sov, a organizat o întîlnire prieteneas
că între reprezentanții artei sovietice, 
care ne vizitează țara cu prilejul Zi
lelor. culturii sovietice, și artiști ro
mâni.

Au luat parte Mihail ' Roșianu,

președintele Consiliului general 
A.R.L.U.S., Ion Moraru, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Costache Antoniu, pre
ședintele Asociației oamenilor de artă 
din institutele teatrale și muzicale, ac
tori, regizori, balerini.

(Agerpres)

Jocurile Olimpice — Mexic 1968. Ciclism : Tandem (finală) ; Urmă
rire pe echipe (finală).

17.30 — Curs de limba engleză.
18,0# — Jocurile Olimpice — Mexic 1958 : Rezumat filmat al zilei prece

dente.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,45 — Buletinul meteorologic.
19,47 — Actualitatea In agricultură.
20,08 — Opinia dumneavoastră...
20,20 — „GONG" — Emisiune de actualitate teatrală.
20,49 — Film artistic : „Intr-o frumoasă dimineață de vară”. — O produc

ție a studiourilor franceze cu Jcan Paul Belmondo, Geraldine Cha
plin șl Achiin Temlroff. Premieră pe țară.

22,2# — Telejurnalul de noapte.
22,3# — Jocurile Olimpice — Mexic 1968. Natație : 100 metri spate bărbați 

(semifinale) ; 100 metri fluture bărbați (finală) ; 100 metri fluture 
femei (finală) ; 4X200 metri liber bărbați (finală).

24,90 — închiderea emisiunii.

• Opera Română (sala Palatului) : Tosca — 19,30 ; Studio ’68 — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : Becket — 19,30 ; (sala 
Studio) : Topaze — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu) : 
Nepotul lui Rameau — 20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : Dansul morții — 20.
• Teatrul „O. I. Nottara" (sala mare) : Frumoasa duminică de septembrie
— 19,30 ; (sala Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
• Teatrul Ciulești (sala Teatrului de comedie) : Visul unei nopți de iarnă
— 19,30.
• Teatrul evreiesc : Un șirag de perle — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Adresanțll necunoscuți — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din calea Victoriei) : Aventurile lui Plum-Plum
— 17 ; (sala din str. Academiei) : Vrăjitorul din Oz — 17.
« Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30 ; (sala Victo
ria) : Boema-Palace — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" (sala Teatrului „Delavrancea") : Adam și Eva 
la revistă — 20.
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hotărîtor ridicarea procesului de în- 
vățămînt la nivelul ce se realizează 
în școlile generale și liceele cele mai 
prestigioase, de renume, încă din zi
lele însușirii primelor litere ale a- 
becedarului. Un argument din nu
meroasele posibile : după cum 
semnala de curînd un corespon
dent al ziarului, la una din școlile 
din Călărași, unde s-a creat o clasă 
specială cu elevi de 6 ani, activitatea 
didactică a început aidoma ca în cla
sele cu elevi de 7 ani, fără să se țină 
seama de cerințele pedagogice speci
fice vîrstei, de concepția alcătuirii 
programei care reflectă grija pe de
plin justificată pentru parcurgerea în 
ritm adecvat a lecțiilor. E prea pro
babil că progresele acestor copii — 
ca și ale altora puși in situații simi
lare — vor fi sensibil mai mici decît 
ale colegilor lor care se bucură de 
învățători receptivi la cerințele le
gilor pedagogice. După cum nu pot 
să nu aibă consecințe nedorite asu
pra pregătirii ulterioare a elevilor, 
îngăduința manifestată în clasele mai 
mari față de. golurile în cunoștințe, 
promovarea fără târnei ori decreta
rea unui număr mare de premianți 
doar pentru a alimenta facil „faima" 
unei anumite școli. Asemenea caren
țe trebuie privite nu ca un fapt oa
recare ci în perspectiva pregătirii 
noilor promoții de liceeni, cu atît 
mai mult cu cît concursurile de admi
tere în liceu, care constituie o primă 
selecție a viitorilor candidați la stu
denție, le dezvăluie pregnant. După 
cum se știe, încă în acest an Mi
nisterul Învățămîntului a luat mă
suri pentru mai buna alcătuire a 
componenței comisiilor de exami
nare la aceste concursuri și se preco
nizează organizarea unor examene di
ferențiate pentru cele două secții de 
licee — real șl umanist. Dar, conco
mitent cu asemenea măsuri — evi
dent judicioase — se cer adoptate și 
altele menite să pună capăt anomalii
lor generate de faptul că regulamen
tul e astfel conceput îneît permite ca 

i în anumite școli să nu fie admiși ti
nerii caie obțin, de exemplu, media 
șapte, în timp ce în alte școli se de
clară reușiți candidații cu media 
cinei. Nu pledăm desigur, pentru scă
derea exigenței la examene ; credem 
însă că trebuie stabilite asemenea/, 
coordonate ale desfășurării lor, caixj 
să nu condiționeze reușita — cel ptiM 
țin în unele licee — de o pregătire 
în afara școlii, să nu transforme 
liceele de tradiție în apanajul ce
lor ce au avut posibilitatea să bene
ficieze fie de sprijinul familiilor, fie 
al unor profesori care se îndeletni
cesc cu pregătirea candidaților.

Tabla de valori a școlilor este ge
nerată de priceperea dascălilor care 
le slujesc, de calitățile științifice și 
pedagogice ale nucleului lor didactic. 
Or, numeroase școli create în ultimii 
ani n-au beneficiat de o repartizare 
judicioasă a forțelor didactice, cate
drele lor fiind ocupate fie de profe
sori mai slab pregătiți ori de supli
nitori deseori „navetiști", care între 
două trenuri își fac doar — în cel 
mai bun caz, conștiincios — orele. 
Din păcate, pe alocuri, organele lo
cale s-au resemnat în fața acestei 
stări de fapt, de multe ori determi
nată însă de lipsa de solicitudine 
față de crearea unor condiții cores
punzătoare de viață pentru învățăto
rii și profesorii numiți în diferite lo
calități. Repartizarea bine gîndită^i 
forțelor noastre didactice pe înțj- "... 
teritoriul țării, grija pentru foriacy 
rea, în fiecare școală, a unui nucleu 
pedagogic stabil, este o condiție ho- 
tărîtoare a realizării cerinței ca toți 
tinerii să se bucure de condiții egale 
de studiu.

Se spune uneori cam așa : profe
sorul cutare e prea slab pentru a fi 
încadrat la cutare școală ; e bun doar 
la' țară... Concepția aceasta e alimen
tată de o optică eronată care admite 
ca o fatalitate discrepanțele în pro
cesul de învățămînt. Nu e ușor să 
fii profesor bun nici la oraș nici la 
sat. Dar într-un orășel sau într-o lo
calitate rurală munca dascălului e 
și mai complicată. Acolo ești dator 
să faci față nu numai exigențelor ge
nerale ale instruirii și educației ci 
să și suplinești absența unor factori 
extrașcolari de culturalizare, să eviți 

prin sedimentarea unui bogat ba
gaj de cunoștințe — handicaparea e- 
levilor tăi ajunși în competiția con
cursurilor de admitere față de acei 
candidați proveniți îndeosebi din 
medii intelectuale, care au fost pre
gătiți de meditatori ce dețin anume 
rețete ale succesului la examene. Se 
impune așadar și un studiu atent al 
condițiilor de muncă și viață al 
corpului profesoral aflat în centrele 
muncitorești și la sate, cointeresarea 
lor materială și morală pentru mun
ca ce o depun, crearea unor condi
ții care să- favorizeze cimentarea 
unor colective didactice, cărora să li 
se alăture an de an tineri din 
noile promoții de învățători și pro
fesori. în consecință, un asemenea 
studiu n-ar putea omite nici anumi
te considerații asupra actualului sis
tem de admitere în învățămîntul su
perior. Structurarea învățămîntului 
universitar pe două cicluri, adecvat 
celor două scopuri esențiale ale sale : 
formarea de profesori secundari și 
de cercetători științifici implică și o 
selecție adecvată, respectiv, pregă
tirea unor tineri din toate colțurile 
țării, provenind din familii aparți- 
nînd tuturor categoriilor sociale, dis
puși, dacă devin profesori, să se în
toarcă în mediile din care provin.

„Pentru om — spunea recent to
varășul Nicolae Ceaușescu — făurim 
baza materială, dezvoltăm forțele de 
producție, perfecționăm relațiile de 
producție, căutăm să așezăm rapor
turile sociale pe baza principiilor 
marxist-leninisie, să înlăturăm tot 
ceea ce alterează sau umbrește idea
lul echității sociale, al egalității în 
drepturi". Umanismul socialist e deci, 
un umanism practic, și, totodată, in
tegral, care asigură, treptat, realizarea 
aspirațiilor tuturor oamenilor. Cheză
șia împlinirii acestora e politica par
tidului, care armonizează cerințele 
dezvoltării democrației socialiste, ale 
umanismului socialist, cu cerințele 
răspunderilor sociale. Asigurarea 
unor condiții egale de studiu pe 
toate treptele școlarității pentru în
tregul tineret e parte a acestor răs
punderi.
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Luni a sosit în Capitală Damdîn 
Gombojav, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Mon
gole, pentru a purta discuții în le
gătură cu unele probleme de co
laborare economică și tehnică din 
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mongolă

La sosire, pe aeroportul Băneasa 
oaspetele a fost întîmpinat de Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al Con 
siliului de Miniștri, Vasile Șan- 
dru, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Radu Constanțines- 
cu, vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și coo
perare economică și tehnică, Mau- 
riciu Novac, vicepreședinte al Co

mitetului de Stat al Planificării, 
Valentin Steriopol, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, și alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți, de asemenea, D. 
Saldan, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării din
R. P. Mongolă, Ț. Molom, prim-ad- 
junct al ministrului finanțelor, și
S. Luvsangombo, adjunct.al minis
trului construcțiilor din R. P Mon
golă,' membri ai delegației mon
gole.

Au fost de față Damdinneren- 
ghiin Batta, ambasadorul R. 
Mongole numit la București, 
membri ai ambasadei.

P.
Și

Cronica
print Ltd“ și 
tlejohn Ltd“ 
ziție tehnică, 
șini mici tip

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A DEPARTAMENTULUI 

COMERȚULUI 
DIN ONTARIO-CANADA

în Capitală a sosit o delegație 
a Departamentului Comerțului din 
Ontario-Canada, condusă de Stuart 
W. Clarkson, ministru adjunct a) 
departamentului, care face o vi
zită în 
zilei de 
au avut 
Ionescu, 
Comerț.

„Hunter Penrose Lit- 
au deschis o expo- 
Sînt prezentate ma- 
offset pentru tipărit 

și copiat, echipament electrostatic 
peritru matrițe, precum și echi
pament fotografic și fotomecanic 
pentru artele grafice.

țara noastră. în cursul 
luni, membrii delegației 
o întrevedere cu Victor 
președintele Camerei de

Luni d 
mură a 
pitală, firmele

★
imineața, în sala de mar- 
„Casei Scînteii" din Ca- 

britanice „Rota-

Luni după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația Camerei de Co
merț din Filipine, condusă de pre
ședintele Teopisto' Guingbna, care 
a făcut o vizită’ în țara noastră, 
în cinstea oaspeților filipinezi, 
Victor Ionescu, președintele Ca
merei de Comerț, a oferit un de
jun.

(Agerpres)

Lucrările Comisiei mixte guvernamentale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
de colaborare economică dintre OLIMPIADA ’68

Institutul de geologie și geogra
fie al Academiei, Ministerul învăță
mîntului și Societatea de științe geo
grafice au organizat, luni dimineața, 
o ședință solemnă consacrată cente
narului nașterii marelui geograf român 
Simion Mehedinți. -■

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de prof. dr. docent Virgil Ianovici, 
directorul Institutului de geologie și 
geografie. Din partea conducerii Aca
demiei a vorbit acad. Sabbâ Șteiă- 
nescu, președintele Secției de științe 
geologice, geofizice și geografice. Vor
bitorii, profesori, cercetători și colabo
ratori apropiati ai renumitului savant, 
au evocat prodigioasa activitate știin
țifică și didactică a lui Simion Me
hedinți.

I" Ședința solemnă au participat 
cercetători de la institutele Academiei, 
cadre didactice de la Universitatea 
București, profesori de geografie din 
licee, membri ai familiei.

■/v -4 a.ft

vremea
Timpul probabil pentru 23, 24 și 25 

octombrie. In țară : vreme în gene
ral frumoasă și în încălzire ușoară. 
Cerul va fi variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața. Se vor sem
nala ploi slabe izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la potrivit din secto
rul estic la început, apoi din sud. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 4 și plus 6 grade, iar 
maximele între 8 și 18 grade. Local 
se vor produce brumă și ceață dimi
neața. In București : vreme în gene
ral frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin noaptea și dimineața. 
Vîntul va sufla slab pînă la potrivit, 
la început din est, apoi din sud. 
Temperatura în creștere ușoară, mai 
ales în a doua parte a intervalului.

De la ADAS

FORME DIVERSE 
DE ASIGURARE
Avantajele oferite de asi

gurările de bunuri și de per
soane practicate de ADAS 
determină numeroși cetățeni 
de la orașe și sate să ia mă
suri de prevedere, solicitând 
lucrătorilor și unităților 
ADAS încheierea de asigurări.

Se poate alege asigurarea 
preferată dintr-o gamă largă, 
atît în ceea ce privește asigu
rările de persoane cit și asi
gurările de bunuri. ADAS 
practică, în prezent, 12 forme 
de asigurări de persoane și 
numeroase forme de asigu
rări de bunuri, dintre care 
amintim: asigurarea com
plexă a gospodăriei cetățeni 
lor, asigurarea paușală, asigu 
rarea autoturismelor și altele 
Administrația Asigurărilor de 
Stat întreține relații cu 
6 000 000 de asigurați Această 
cifră invită pe cei care încă 
nu s-au decis să ia o măsură 
de prevedere să încheie asi
gurări de bunuri și persoane 
Lucrătorii unităților ADAS 
stau la. dispoziția cetățenilor 
cu orice lămuriri suplimen
tare.

Intre 19 și 21 octombrie 1968 a 
avut loc la București consfătui
rea președinților celor două părți 
în Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană.

Cu acest prilej au fost exami
nate posibilitățile de lărgire a 
colaborării și cooperării economi
ce și tehnice dintre cele două țări, 
îndeosebi în domeniul construcții
lor de mașini, industriei electro
tehnice și electronice,, siderurgiei, 
industriei chimice ș. a.

Totodată-, a fost examinat mo
dul de desfășurare a schimburi
lor de mărfuri între" cele'' două 
țări, stabilindu-se recomandări pri
vitoare la încheierea protocolului 
comercial , pe anul 1969.

întîlnirea a decurs. într-o at-

mosferă de prietenie deplină și 
înțelegere reciprocă.

■■ / *

în cursul .zilei de luni, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 
Emil Drăgănescu, a oferit în sa
loanele . restaurantului „Athenee 
Palace". un dejun în cinstea vice
președintelui Consiliului de Mi
niștri al- R. D. Germane, Kurt 
Fichtner.

★
In după-amiaza aceleiași zile, am

basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, Ewald Moldt, a oferit un 
cocteil.

Au luat parte Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, Mihai Marin, adjunct al' 
ministrului afacerilor externe, . și 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Plecarea oaspeților din R. D. Germană
Luni seara a părăsit Capitala, ■ neasa, au fost prezenți tovarășul 

îndreptîhclu-se spre patrie, dr. 'Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
■ - _ _ ■ ] Consiliului .de Miniștri, Mihai Ma-

adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Radu Con- 
stantinescu, vicepreședinte al, Co
misiei guvernamentale de co
laborare, și cooperare economi- 

_______ ________ ___ că și tehnică, Alexandru Albescu, 
pat la întîlnirea președinților ce- adjunct al ministrului, comerțului,

lor două părți în Comisia mixtă exterior, și alte persoane oficiale.
Au fost prezenți, de asemenea, 

Ewald Moldt, ambasadorul R. D. 
Germane la București, și membri 
ai ambasadei.

îndreptîhdu-se spre patrie, dr. 
Kurt Fichtner, vicepreședinte al 
Consilîfilui de Miniștri al R. D. rin,
Germane. însoțit de Heidrich Me
ier, vicepreședinte' al Comisiei de 
Stat a Planificării, și Frie.derich 
Leucht, adjunct al ministrului e- 
conomiei externe, care" au pârtiei- .

ior două părți în Comisia mixtă 
guvernamentală . de colaborare e- 
conomică între Republica Socia
listă România și Republica De
mocrată Germană.

La plecare, pe aeroportul Bă- (Agerpres)

Deschiderea
Conferinței naționale

de psihologie
în sala de festivități a Palatului 

pionierilor din București s-a deschis 
luni dimineața a doua Conferință na
țională de psihologie, organizată de 
Academie, Ministerul Învătămîntului 
și Asociația psihologilor din România.

La Conferință, care se desfășoară 
înțre: 21 -și 23 - octqmbrieș<:■ participă,' 

‘‘alături de specialiști români, htitae- ! 
roși psihologi de prestigiu din 12 țări 
ale lumii.

Ltiînd ouvîntul, prof. dr. docent Al. 
Roșea, membru corespondent al Aca
demiei, președintele. Comitetului de 
organizare a Conferinței naționale de 
psihologie, a relevat interesul crescînd 
al cercetătorilor români pentru pro
blemele de psihologie. în continuare,

Traian Pop, adjunct al ministrului în- 
vătămîntului, a evidențiat contribuția 
psihologiei la rezolvarea unor proble
me ridicate de procesul de diversifi
care â învătămîntului de toate grade
le: orientarea școlară și profesională, 
elaborarea programelor de îhvățămînt 
b'te5!S!A',,luat apoi

* nea," ' secretar general ăl' Academiei;' 
care, în numele prezidiului Acade
miei, a transmis participantilor ' un 
călduros salut.

Apoi, prof. dr. docent Al. Roșea a 
susținut prima din cele 126 de co
municări ce vor fi expuse la Confe
rință, cu tema : „Căi de detectare și 
de formare a aptitudinilor științifice". 

(Agerpres)

Modernizarea unor șosele
naționale

So toarnă ultimii metri cubi de 
asfalt pe șoselele Suceava-Doro- 
hoi, Bumbești-Livezeni și Bistrița- 
Mureșehii Bîrgăului. In curînd, a- 
ceste drumuri naționale, pe care 
s-au executat importante lucrări de 
modernizare, vor fi redate complet 
circulației.

în cadrul acestor lucrări, pe lin
gă asfaltarea părții carosabile, s-a 
avut în. vedere înlăturarea unor 
puncte care îngreunau desfășura
rea în condiții optime a traficului 
de autovehicule, cum ar fi pantele 
mari, curbele periculoase, inter
secțiile cu drumurile principale și 
trecerile de cale ferată. Pentru a- 
ceasta, pe anumite porțiuni, tra
seele actuale au fost deviate față 
de cele dinainte, s-au realizat nu
meroase pasaje denivelate, locuri 
de parcare, poduri și podețe.

în vederea reducerii duratei de 
execuție și îmbunătățirii 
lucrărilor, constructorii au 
soluții și mijloace tehnice 
ne, printre care combine 
realizarea mai multor operații spe-

cifice acestui sector, controlul’ cu 
ajutorul izotopilor radioactivi al re
zistenței îmbrăcăminților asfal- 
tice etc.

(Agerpres)

calității 
aplicat 
moder- 
pentru

ÎN JURUL RINGULUI
LA „ARENA MEXICO"

CORESPONDENȚA DIN MEXICO DE LA TRIMISUL 
NOSTRU VALENTIN PAUNESCU

După terminarea 
probei de săritură în 
înălțime bărbați, după 
acel impresionant și 
semnificativ tur de o- 
noare făcut, imediat 
după sosire, de câști
gătorul maratonului, în 
aplauzele unanime a 
circa 100 000 de spec
tatori, „Estadio ’68“ 
și-a închis porțile. Ma
rele spectacol atletic 
s-a sfîrșit. Adunînd 
zilele ce i-au fost re
zervate, privindu-le 
degajate de orice de
cor inutil, dîndu-le 
greutatea în' aur pe 
care o au pentru isto
ria sportului, am pu
tea spune, în glumă 
sau în serios, că „Bles
temul Iui Moctezuma" 
a căzut asupra recor
durilor, lăsînd neatinși 
pe cei care le-au fău
rit, pe cei care au ridi
cat în aria nedetermi
nată a sportului pira
mide tot atît de 
grandioase ca 'și cele 
de la Teotihuacan...

Și acum ? Acum, ne 
îndreptăm spre celelal
te scene ale 
piadei mexicane, 
ales la început 
bila artă" a

TELESPECTATOR

LA OLIMPIADĂ

Săritorul

fo memoria lui 
Alexandru Sabia

In cadrul manifestărilor prilejuite 
de aniversarea a 60 de ani de la naș
terea ziaristului și scriitorului co
munist Alexandru Sahia, Uniunea 
ziariștilor din Republica Socialistă 
România a organizat duminică o vi
zită în comuna natală a acestuia — 
Mînăstirea, județul Ilfov.

După, ce au vizitat casa memo- 
rială din localitate, .participanții — 
circa 100 de ziariști bucureșteni, 
printre câre și foști cplqgi.;^,tJui,,Al,,. 
țSahih jrAaii- depus, -o' dip-. par&șftH-Jfe",’ 

■’ niumi ziariștilor — o coroană de 
flori la mormîntul celui dispărut. 
Gheorghe Dinu, fost colaborator al 
lui Alexandru Sahia, a rostit un cu- 
vînt omagial.

în aceeași zi, la căminul cultural 
din comună, un grup de elevi a pre
zentat montajul literar „în satul lui 
Sahia", de Eugen Jebeleanu.

(Agerpres)

Cutremur de pămint
Un cutremur de pămînt de gra

dul 3,5—4 a fost înregistrat luni la 
ora 1,15 de seismografele Obser
vatorului din București. Epicentrul 
cutremurului a fost în zona Vran- 
cei, unde, a avut o intensitate de 6 
grade. Nu au fost semnalate pa 
gube materiale.

(Agerpres)

La concursul public, organizat 
de Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă și U- 
niunea artiștilor plastici, în vede
rea ridicării unui monument închi
nat brigadierilor de pe șantierele 
naționale ale tineretului —' 1948; în 
localitatea Lainici, județul G.orj,

au fost acordate următoarele pre
mii :

Premiul I: lucrarea realizată de 
colectivul format din Anton Dîm- 
boianu, arhitect, Nestor Culuri și 
Lucian Teodorescu, sculptori; 
Premiul II: lucrarea realizată de 
Jecza Petru ; Mențiuni: lucrările 
realizate de Doru Popovici și Io
nescu Theodor. (Agerpres)

Anomalii comerciale
la umbra provizoratului
(Urmare din pag. I)

tode de înavuțire : vînd pro
duse cu suprapreț (este cu to
tul inexplicabil faptul că la bo
degile administrate de manda
tari preturile, chiar la produse ne
fabricate de ei, sînt uneori cu mult 
mai mari decît la localurile din re
țeaua comercială obișnuită !), nu res
pectă gramajul, diluează băuturile 
în această direcție, foarte mulți ce
tățeni din Capitală ne-au relatat un 
fapt cu totul ieșit din comun : îna
inte de a fi dată în mandat, la cofe
tăria de sub blocul turn de lingă 
„Operetă" se vindeau prăjiturile la 
preturile obișnuite. Se pare Că pri
ma grijă a mandatarului, cînd a 
luat în primire acest local, a fost 
aceea de a scumpi unele sortimen
te. Pe ce considerent ? Sini 
mai dulci sau mai mari prăji
turile ? Cetățenii, și după cite știm 
Si inspecția comercială de stat, au o 
cu totul altă părere... La mandatari 
(la cei mai mulți), peștele preparat 
costă 50. 60 si chiar 70 de lei 
kg ! La toți mandatarii, prețul sala
tei, indiferent de care, depășește

orice fel de tarife și chiar normele 
bunului simț. Aceste fapte și încă 
multe altele, devenite de mult no
torii, sînt tolerate de unele organe 
de control care se mărginesc să con
state și să împartă amenzi „sub
țiri".

Căpătuială... Am intrat deunăzi 
la restaurantul Lipova din Bucu
rești. Mandatarul recunoaște deschis 
că folosește în local personal nean
gajat și oameni cu antecedente pe
nale (și nu' numai el): Faptul este 
cunoscut chiar la Ministerul Comer
țului, dar nu s-a luat nici o măsură. 
De ce ?

Abaterile mandatarilor, uneori 
extrem de grave, de Ia normele co
merciale în vigoare și însuși de la 
contractul, încheiat între ei și orga
nizațiile tutelare au fost și sînt ge
nerate și facilitate în continuare 
de lipsa de fermitate, de orientare 
a I.A.P.L.-urilor și trusturilor de a- 
limentatie publică, a direcțiilor co
merciale județene. In loc să se pro
cedeze cu mandatarii așa cum scrie 
în instrucțiunile M.C.I. și cum cei 
interesele locale ale trustului s-a 
căzut mereu dintr-o extremă în alta:

mandatarii au fost, ba lăsați complet 
în pace și am văzut ce-a ieșit, ba 
au fost controlați pînă la șicanare ; 
ba au fost aprovizionați preferen- 

. țial, ba ocoliți. S-a mers pînă acolo 
încît unui singur mandatar i s-au 
dat în administrare mai multe lo
caluri ! (Fetești, București etc.).

Șl dacă un control temeinic și le
gal, ‘o îndrumare serioasă nu au fost 
acordate mandatarilor, în schimb Or
ganele de resort, pe toată filiera, 
vehiculează observații la instrucțiuni, ' 
pasează de colo-colo modificări la 
modificările modificate.

Și iată cum această suceală și ră
suceală a hîrtiilor, lipsa de infor
mare, celelalte carențe amintite 
au adus în pragul compromiterii o 
idee comercială eficientă. A ieșit 
din nou la iveală lipsa de di
namism,. de suplețe a unor organis
me comerciale. Ne așteptăm însă ca . 
forurile centrale să nu lase această 
situație să zacă sub maldărul de a- 
vize sau din pricina lipsei de iniția
tivă și spirit întreprinzător al celoi 
care răspund direct de buhul mers 
al activității comerciale. Ce măsuri 
vor fi luate ? Cînd ? Sînt întrebări 
la care cititorii așteaptă răspuns.

Olim- 
Am 

„no- 
----  ---- pugi
latului. Lumea boxu
lui olimpic ne-a pri
mit cu mîndria de a 
fi avut printre croni
carii ei pe însuși Ho
mer, cu mîndria de a 
fi una dintre cele mai 
vechi probe olimpice. 
(Cu 800 de ani înainte 
de era noastră, pugi
latul și-a făcut apari
ția oficială la Jocu
rile Olimpice). „Arena 
Mexico” este vatra pe 
care se sting, în fie
care miez de zi și în

început de noapte, am
biții și visuri nutrite 
ani de zile. Și aici, ca 
și la ,;Estadio ‘68“, se 
năruie zei. sînt alții 
înfățișați tribunelor, 
iar mina înmănușată a 
învingătorului înseam
nă, în această fază a 
competiției, căderea 
în anonimat a învin
sului, care nu arenici 
măcar satisfacția de a 
șta pe o treaptă mai 
joasă a unei anume 
ierarhii. Din păcate, 
uneori, expedierea din 
ring nu este rezulta
tul direct al disputei, 
ci al manevrelor ne
cinstite de culise. 
Ciucă a fost una 
dintre victimele aces
tor moravuri, iar 
ceilalți băieți din e- 
chipa noastră au în
vățat că, pentru a fi 
în afara eficacității a- 
cestor manevre, tre
buie să-și lase adver
sarul „lipit” de corzi
le ringului. L-am vă
zut pe Covaci făcînd 
acest lucru cu italia
nul Bentini. „Aldo — 
declara la sfîrșitul în- 
tîlnirii antrenorul în
vinsului, Natale Rea 
—. a făcut imposibi
lul pentru a rămîne 
în picioare". Iar 
Covaci a coborît trep
tele ringului în aplau
zele sălii. Publicul de 
box mexican? O în
cărcătură de „nitro
glicerină". care face 
explozie la fiecare in
trare în ring a unui 
boxer mexican, re
ceptiv însă la finetu
rile tehnice, cînd ca
pătă alura de public 
de operă. Atunci se 
aplaudă elegant, dis-

tins sau destins, nu 
știu cum e mai bine 
spus. Supărat cînd 
compatriotul lor Al
berto Morales a pier
dut în fața lui Yong 
Jee, spectatorul me
xican a redevenit sa
tisfăcut la demonstra
ția de forță și tehni
că a iugoslavului Vu- 
jin în întîlnirea cu 
Belousov (U.R.S.S.), 
entuziast față în față 
cu victoria 
lui Euis 
(sportivii 
țărilor de 
tină sînt susținuți fre
netic) și larg cu a- 
plauzele pentru victo
ria obținută înainte de 
limită a lui Boris La
gutin (U.R.S.S.) în me
ciul cu "Sayed el Na- 
has (R.A.U.).

Șapte dintre repre
zentanții noștri con
tinuă competiția. An- 
toniu, Cuțov și Covaci 
sînt în sferturile 
finală, aproape 
de... medalii.
- Gîju, 
Monea și 
de trecut 
să sară) 
„hop”. Competiția este 
epuizantă prin numă
rul mare de 
panti și 
meciuri, 
am mai 
se simte 
telor de 
există nici probleme 
de adaptare Ia altitu
dine. Pentru a te ca
lifica mai departe în 
competiție este nevoie 
să rezolvi problema 
rezistenței maxime și 
să ignori toate cele
lalte „amănunte".

zburător
de Dan DEȘLIU

CICLISM.

peruvianu- 
Minami 

aparținînd 
origine la-

de 
deci 

Ceilalți 
Silberman, 

Alexe — au 
(și sperăm... 

al doilea

partici- 
implicit de 

dar, așa cum 
spus, aici nu 
lipsa procen- 
oxigen și nu

In cursul dimi
neții de ieri au fost decernate două 
noi titluri. în proba de tandem, me
dalia de aur a fost cîș.tigală de cu- 
p(uUi francez,»Morelon—-Țrentin. , 
gintul — perechea olandeză Jan
sen—Loevesjin. Pentru locurile 3—4, 
Belgia (Van Lankcr—Coens) a în
vins Italia (Borghetti—Gorini).

Finala la urmărire pe echipe 
(4 000 m) a avut un deznodămînt 
neașteptat. După ce echipa R. F. a 
Germaniei terminase învingătoare în 
disputa cu formația Danemarcei, la 
terminarea cursei juriul de arbitri 
a hotărît descalificarea echipei vest- 
germane pentru o iregularitate co
misă de unul din componenții ei. In 
urma acestei hotărîri, medalia de aur 
a revenit echipei Danemarcei.

LUPTE LIBERE. — î" 
cinta patinoarului „Insurgentes" s-au 
încheiat întrecerile turneului olimpic 
de lupte libere. Disputele, de un 
înalt nivel tehnic, au demonstrat su
perioritatea luptătorilor japonezi Ia 
categoriile mici — Nakata (52 kg), 
Uetake (57 kg), Kaneko (63 kg) — 
precum și buna pregătire a repre
zentanților U.R.S.S. — Gurevici (87 
kg), Medved (peste 97 kg) — Turciei 
— Atalay (78 kg), Ayuk (97 kg) — 
și Iranului — Movahed (70 kg). Din
tre sportivii români cel mai bine s-au 
comportat Ștefan Stîngu, care a 
ocupat locul patru la categoria peste 
97 kg, și Petre Comun, clasat pe 
locul cinei la categoria 63 kg.

MARATON. --- Etiopianul
Mamo Wolde a intrat primul pe 
stadionul olimpic, încheind cea mai 
lungă cursă (42 km 195 m) a Jocu
rilor Olimpice. După primii kilometri, 
căldura sufocantă a provocat pri
mele abandonuri. La kilometrul 16 
a abandonat și etiopianul Bikila 
Abebe, medaliatul cu aur la J.O. 
de la Roma și Tokio. începînd de la 
km 30, trei atleți au dominat cursa: 
Wolde, kenyanul Temu și japonezul 
Kimihara. Restul concurenților, în
vinși de căldură, de altitudine și de 
ritmul cursei, se înșirau de-a lungul 
traseului, aplaudați de sute de mii de 
locuitori entuziaști ai capitalei mexi
cane. Wolde a trecut singur la km 35 
cu un avans de 1’45” față de Ki
mihara. între timp, în lupta pentru 
primul loc intervine și neozeelandezul 
Michael Ryan, în schimb pierde te-

ren prețios Temu. Situația 
neschimbată pînă la sosire, 
terminînd învingător cu un 
de peste 3 minute.

r-arur" » ăbm'p
K-e-f '• ’T

rămîne
Wolde 
avans

SCRIMA. _ In primul tiu 
eliminatoriu din cadrul probei indi
viduale de spadă, sportivul român 
Ștefan Haukler s-a clasat pe locul 
patru în grupa D, obținînd califica
rea pentru tuiul următor.

Proba feminină de floretă indivi
dual s-a încheiat cu victoria sovieticei 
Elena Novikova. în asaltul decisiv, 
care avea să-i asigure medalia de 
aur, ea a învins-o cu 4—2 pe fran
ceza Brigitte Gapais. în vîrstă de 21 
de ani, Elena Novikova este la pri
ma sa participare la Jocurile Olimpi
ce. Medalia de argint a revenit unei 
reprezentante a țării gazdă, Roldan 
Pilar, care a întrecut-o la tușaveraj 
pe maghiara Ildiko Rejto.

Așadar, ne-am luat rămas 4 
bun de la atletism, regele nein- < 
coronat al arenei, nu înainte de < 
a fi avut prilejul să facem încă , 
o dată comparație între acest < 
suveran legitim și uzurpatorul 4 
fotbal. Cred că pînă și cei mai 4 
îndîrjiți suporteri ai balonului 4 
rotund au răsuflat ușurați cînd, 5 
după trei reprize de plictiseală 
(două la București, una la Pue- 4 
blo), cinematograful la dornici- 4 

. lin ne-a readus pe tărîmul spor- 4 
tului autentic. 4

întrecerile finale, atît de a- < 
bundente în rezultate de excep- < 
tie, au fost dominate, pe plan 4 
spectacular, de personalitatea 4 
insolită a tânărului saltator a- 4 
merican Dick Fossbury, primul 
atlet din istoria probei care sare < 
cu spatele la ștachetă. Și putem 4 
zice că nu sare tocmai rău, de < 
vreme ce reușește să se apropie, 4 
în cea mai importantă compe- 4 
tiție mondială, la 4 cm de recor- J 
dul celebrului Brumei. <

Dincolo de performanța în * 
sine, de efectul optic absolut < 
senzațional pe care-l produce * 
straniul procedeu, precum și de 4 
eventualele considerații de ordin < 
tehnic — izbînda lui Fossbury < 

i* capătă, cred, o semnificație a- , 
parte, fiind, în mare măsură, < 
un succes al inteligenței. In- ’ 
tr-adevăr, Dick cel surîzător a , 
observat că salteaua elastică, 4 
așa-numita „platformă de ateri- < 
zare”, introdusă relativ recent * 
în locul gropii cu nisip, per- , 
mite executarea săriturii în ori- < 
ce manieră, inclusiv aceea a sal- 4 
tului mortal, binecunoscut din , 
repertoriul acrobaților profesio- < 
niști. Coroborată cu înzestrarea ' 
fizică neobișnuită, cu talentul, , 
cu munca perseverentă, această < 
deducție logică obține astăzi Iau- 4 

' olimpici;'fapt-de natură să'-i .'J; 
bucure pe toți cei ce consideră ■ 
recordul atletic nu numai și nu ’ 
în primul rînd expresia călită- , 
ților native ale cîtorva organis- < 
me ieșite din comun — ci, fără 4 
a ignora importanța elementului 
citat, drept una dintre multiplele < 
expresii ale capacității umane ' 
de a progresa necontenit, în ; 
orice direcție. <

Cu gîndul la deviza aleasă de ’ 
fondatorul Olimpicelor moderne . 
— Citius, Altius, Fortius — în- < 
drept^un salut amical spre Dick ' 
cel surîzător, atletul care a ex- ' 
primat la modul cel mai exact, < 
după opinia mea, acolo, la ' 
Mexico City, relația fină dintre ” 
spirit și materie.

i
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Strălucit bilanț atletic
1

® Un amețitor vals al recordurilor ® Ulrica, în 
rîndul marilor forțe ale atletismului ® România — 
„medalie de argint" în clasamentul atletic feminin 
(și locul 4 în clasamentul general)

Ne aflăm la cumpăna Olimpia
dei mexicane, la jumătatea aces
tor extraordinare competiții încăr
cate de pasiune . sportivă, de sur
prize și momente dramatice. în
trecerile atletice — încheiate du
minică seara în fața unei asisten
te fantastice (95 000 de spectatori) 
o dată cu proba-decan — maratonul 
— au fost cele mai fabuloase și 
mai rodnice în performante 
istoria sportului. Timp de opt 
am fost martorii unor dispute 
sior.ante, a căror valoare și 
ritate atletică epuizează orice 
perlative. Valsul recordurilor 
prins în vîrtejul său amețitor 
treaga elită a atletismului mon
dial, pe toți participanții, care 
și-au dăruit cu generozitate for
ța, talentul și entuziasmul.

Scepticismul unor specialiști 
care, invocînd altitudinea capita
lei mexicane, prevedeau un fiasco 
pare acum ridicol. Aici, pe sta
dionul olimpic, la 2 240 m deasu
pra nivelului mării, unde aerul 
este mai sărac în oxigen 
mile bat mai repede, s-au

din 
zile 
pa- 
pu- 
su- 

a 
în-

și ini- 
stabilit

42,195 
pe sta-

La capătul celor 
km primul intră 
dionul olimpic etiopianul 
Mamo Wolde, demn 
cesor, la supremația 
ratonului olimpic, al 

Bikila Abebe

suc- 
ma- 

lui

Telefoto : AGERPRES

15 noi recorduri mondiale (la u- 
nele probe, de mai multe ori), 27 
olimpice și alte numeroase recor
duri continentale și naționale. A 
fost învinsă granița celor 10 se
cunde la 100 m plat bărbați, s-a 
alergat 200 m plat sub 20 secun
de, s-a sărit 8.90 m la săritura în 
lungime bărbați și 6,82 m la sări
tura în lungime femei, s-a arun
cat 19,61 m la greutate feipei, 
cinci atleți au corectat recordul 
lumii în finala probei de triplu- 
salt, iar în probele de ștafete 
toate recordurile mondiale și olim
pice au fost pulverizate.

Marii protagoniști ai jocurilor 
au fost atleții de culoare ame
ricani și africani. Ei au realizat 
cele mai multe recorduri și au 
înscris cele mai spectaculoa
se victorii. Din cele 36 de 
probe (24 masculine și 12 femi
nine), S.U.A. au cîștigat 15 (12+3), 
Kenya 3, U.R.S.S. 3, România, Un
garia, Australia, R.D.G. cite două 
etc. Kenya, țara platourilor înal
te, este marea revelație, 
competiția cu trei medalii 
Temu (10 000 m), Biwott 
obstacole) și Keyno (1500 
Alte două țări africane, 
(la 5 000 m plat, prin 
și Etiopia (la maraton, 
Wolde) au triumfat în 
limpiadă.

La această 
urmărită cu 
de amatori 
întreagă, un 
întrecerile feminine l-au deținut 
și atletele din România, cîștigă- 
toare a patru medalii : două Cc 
aur (prin Viorica Viscopoleanu la 
săritura în lungime 
noliu la aruncarea 
două de argint (prin 
neș la 
Ileana Silai la 800 
aceste succese, cele 
tante de pînă acum, atletismul fe
minin românesc intră în concer
tul mondial și olimpic. De reți
nut că în clasamentul feminin pe 
medalii de aur România ocupă lo
cul doi (cu două medalii, imediat 
după S.U.A.).

încheind 
de aur : 
(3 000 m 
m plat). 
Tunisia 

Gammoudi) 
prin Mamo 
această O-

mexicana",„fiesta
emoție de milioane 

de sport din lumea 
rol de prim plan în

aruncarea

Ma-
Pe- 

și 
Cu

și Lia 
discului)
Mihaela 
suliței 

m plat).
mai impor-



viața internațională

O puternică demonstrație pe străzile Washingtonului împotriva războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam. Pe pancartele purtate .de manifestant! se poate 
citi : „Să se pună capăt războiului acum !“, „Vietnamul — vietnamezilor !"

! A

i CORESPONDENȚA DIN TOKIO DE LA FLOREA ȚUIV

Tn Japonia, în ciuda interdicției 
ordonate de autorități, luni au 
avut loc puternice manifestații 
de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez. La aceste acțiuni de 
masă, organizate'în aproximativ 

de localități, au luat parte cir- 
800 000 de persoane. Semna- 

a
alte localități de lucrăto- 
de

<600
> ca
> Iul
< *n
> Iii - . .
< diferite forme de grevă. Mari mi-
< tinguri și demonstrații au avut
< loc în cursul serii la Tokio ; ele
> au fost organizate în mai multe

I
 puncte ale orașului. La mitingul 
central din parcul Meiji, pe pla
toul de lingă stadionul național 
Tosikatsu Horyi, președintele 
SOHYO,

70 000 
rîndu-le 
țele în lupta pentru încetarea 
imediată a agresiunii împotriva 
poporului vietnamez, retragerea 
trupelor americane. Au trans
mis, de asemenea, mesaje și au 
salutat pe participanții la miting 
Tomomi Narita, președintele Par
tidului Socialist Japonez, și Yone- 
hara, membru al Prezidiului C.C.

fost dat la Tokio și

la căile ferate, prin

Horyi, 
s-a adresat 

de participanți, 
să-și unească

celor 
ce- 
for-

al P.C.J. Mase impresionante de 
oameni purtînd steaguri s-au re
vărsat apoi pe străzile orașului 
spre piața Shibuya, intonînd cîn- 

j. tece de pace, scandînd lozinci 
împotriva războiului purtat de 
S.U.A. în Vietnam și de solidari
tate cu poporul vietnamez. De
monstranții au cerut de aseme
nea lichidarea bazelor militare 
americane de pe teritoriul Japo
niei, abolirea tratatului de secu
ritate japono-american și re
trocedarea Okinawei. De aseme
nea, 17 organizații sindicale din 
cadrul SOHYO au organizat gre
ve de o oră, pentru a protesta 
împotriva războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam. Sindicatul lu
crătorilor de la căile ferate 
(Kokuro) a organizat greve la ■ 
Haijima, Kobe, Nagoya și Sase
bo. Muncitorii au refuzat să trans-. 
porte materiale pentru forțele mi
litare americane staționate în Ja
ponia.

în întreaga țară au fost mobi
lizați zeci de mii de polițiști. Au 
avut loc puternice ciocniri la 
Shinjuku.

La ora cînd transmit, demons
trațiile continuă.

SESIUNEAo RELUAREA DEZBATERILOR DE 
POLITICA GENERALA

NEW YORK 21. — Trimisul spe
cial Agerpres, N. Ionescu, transmite : 
Luni dimineața au fost reluate în 
Adunarea Generală a O.N.U. dezba
terile de politică generală. Ministrul 
de stat pentru afacerile externe al 
Indiei, Shri Bhagat, a subliniat ne
cesitatea aplicării constante în prac
tică a principiilor coexistenței paș
nice, exprimîndu-și părerea că înrău
tățirea climatului de pace și progres 
în lume se datorește „nesocotirii de
liberate a principiului inadmisibili- 
tății folosirii forței în relațiile dintre 
state".

Au mai luat cuvîntul în aceeași șe
dință reprezentanții statelor Came
run și Mali.

« ÎN COMITETUL PENTRU PROBLE
MELE ECONOMICE SI FINAN
CIARE

în Comitetul pentru problemele 
economice și financiare al Adunării 
Generale a O.N.U. au început dezba
terile pe marginea problemei pri
vind „suveranitatea permanentă asu
pra resurselor naturale".

O. N. U.
Delegatul român, Petre Tănăsîe, a 

subliniat că' în societatea contempo
rană, caracterizată prin ritmul deo
sebit de accelerat al exploatării re
surselor economice, soluționarea pro
blemei suveranității permanente a- 
supra propriilor resurse și bogății 
naturale este de extremă urgență și 
importanță. „Mai mult ca oricînd în 
trecut, a subliniat vorbitorul, în con
dițiile actuale exercitarea acestui 
drept inalienabil este un atribut e- 
sențial al suveranității și indepen
denței naționale a statelor".

Vorbitorul s-a referit in continuare 
la acțiunile întreprinse de România 
în Organizația Națiunilor Unite și 
în diferitele organisme ale acesteia 
în vederea recunoașterii internațio
nale a acestui drept. „Afirmația po
trivit căreia principiul suveranității 
asupra resurselor naturale ar fi in
compatibil cu cooperarea economică 
internațională nu este decît o pre
judecată, a spus reprezentantul ro
mân. Dimpotrivă, realizarea unei 
cooperări sănătoase, stabile și echi
tabile impune ca nici o atingere să 
nu fie adusa acestui drept. Numai 
într-o lume în care suveranitatea 
fiecăruia, este respectată, cooperarea 
poate cu adevărat să se dezvolte în 
interesul general".

CIPRU

TRUPELE GRECEȘTI 
| STARE DE ALARMĂ

NICOSIA 21 (Agerpres). — Cores- 
■ pondentul din Nicosia al agenției 
France Presse anunță că forțele armate 
grecești staționate în insula Cipru sînt 
în stare de alarmă. Comandantul 

, Gărzii Naționale din insulă, generalul 
grec Moronis, a dat ordin ofițerilor și 
soldaților din trupele grecești să refuze 
orice control din partea poliției locale. 
Această stare de lucruri se datorește 
încordării create în relațiile greco- 
cipriote, în urma acuzației aduse de 
guvernul de la Atena ministrului de 
interne cipriot, Polycarpos Georghad- 
jis, de a fi amestecat în tentativa de 
asasinare în luna august a.c. a premie
rului grec Papadopoulos.

Ministrul 
de externe 
al României 
la Caracas
CARACAS 21 — Trimisul special 

Agerpres, I Ionescu, transmite : 
Ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Măneseu, care a 
efectuat o vizită oficială în Co
lumbia, a părăsit luni Bogota. La 
plecare pe aeroport au fost de 
față ministrul afacerilor externe al 
Columbiei, Alfonso Lopez Michel- 
sen, ministrul apărării naționale, 
Gerardo Ayebre Chaux, și alte per
soane oficiale.

în aceeași zi, Corneliu Măneseu 
a sosit la Caracas la invitația gu
vernului venezuelean. El a fost în- 
tîmpinat de. Reinaldo Leandro 
Mora, ministrul de interne, însăr
cinat și cu relațiile externe, precum 
și de funcționari superiori ai Mi
nisterului de Externe.

Conferința generală 
a UNESCO

Instalarea directorului 
general

PARIS 21 (Agerpres). — In șe
dința plenară de luni a Conferinței 
generale a UNESCO a avut loc in
stalarea directorului general al 
UNESCO, Rene Maheu. în cuvîn- 
tarea rostită eu acest prilej, Rene 
Maheu s-a referit la sarcinile 
UNESCO legate de lichidarea a- 
nalfabetismului în lume, dezvoltarea 
învățămîntului, educația tineretului, 
aplicarea științei la dezvoltarea social- 
economică, dezvoltarea culturii. Di
rectorul general a depus, apoi, ju- 
rămîntul tradițional în fața conferin
ței generale.

Oi 
IN I. F. A GERMANIEI 
Important regres al P.N.D.

BONN 21 (Agerpres). — Rezulta
tele alegerilor municipale care au a- 
vut loc ieri în trei landuri din Ger
mania occidentală denotă o relativă 
stabilitate a pozițiiloi- principalelor 
partide politice și un regres remar
cabil al Partidului național democra
tic de tendință neonazistă. în landul 
Hessa, unde sînt deja cunoscute re
zultatele complete ale alegerilor, 
Partidul social-democrat a obținut 
49,9 la sută din voturi (față de 51,5 
la sută în alegerile municipale pre
cedente), Uniunea creștin democrată 
a totalizat 29,7 la sută din voturi (față 
de 29,0 la sută), Partidul liberal — 
10,4 la sută (față de 11,1 la sută). 
Partidul național democratic a pier
dut mai bine de o treime din votu
rile pe care le-a obținut la alege
rile pentru Dieta landului din 1966, 
totalizând doar 5,2 la sută din voturi 
(față de 7,9 la sută în 1966). Cele
lalte voturi au fost împărțite între 
diverse grupări mai mici.

Rezultatele din landul Baden- 
Wiirttemberg sînt cunoscute doar 
parțial din cauza sistemului compli
cat de numărătoare a voturilor. Din 
analiza cifrelor parțiale, observatorii 
trag concluzia că și în acest caz 
pierderile extremei drepte sînt sub
stanțiale, probabil de amploarea ce
lor din Hessa.

în Saar, tot potrivit unor rezultate 
parțiale, performanța electorală a 
național-democraților este slabă (a- 
proximativ 5 la sută din totalul vo
turilor), deși o comparație cu rezul
tate anterioare nu este posibilă, de
oarece acest partid nu a participat 
pînă' acum în Saar la consultări e- 
lectorale.

In Baden-Wiirttemberg si în Saar 
cele mai multe voturi au revenit 
Uniunii creștin-democrate.

DEZNODĂMÂNTUL 
CRIZEI POLITICE

® Președintele republicii a revenit asupra hotârîrii de a 
demisiona ® Formarea noului guvern

BEIRUT 21 (Agerpres). — Primul 
ministru al Libanului, Yafi, a format 
un nou guvern, la cîțeva ore după 
ce președintele țării, Charles Helou, 
a revenit asupra hotărîrii sale de a 
demisiona. Partidele politice din 
Liban au acceptat formula unui 
guvern cu numai patru mem
bri pentru a evita o gravă 
criză politică — se apreciază în 
cercurile politice libaneze. Dacă 
președintele Libanului, Charles He
lou, nu ar fi revenit asupra hotărî
rii sale de a demisiona, Parlamen
tul libanez ar fi trebuit să îi găseas
că imediat un succesor. Această si
tuație — subliniază observatorii poli
tici — ar fi fost extrem de dificilă, 
ținînd seama de divergențele exis
tente între diversele grupuri parla
mentare. Se știe că tocmai aceste di
sensiuni s-au aflat la ordinea crizei

guvernamentale care a izbucnit la 9 
octombrie, atingînd punctul culmi
nant la sfîrșitul săptămânii trecute. 
Nici unul dintre grupurile parla
mentare nu' era dispus să facă vreo 
concesie în ceea ce privește repre
zentarea lor în noul guvern'prezidat 
de Abdullah Al Yafi. Ceea ce a de
terminat totuși diversele partide să 
accepte formula actualului guvern a 
fost, în ultimă instanță, perspectiva 
absenței pe o perioadă nedefinită a 
unui președinte al statului în cazul 
în care Charles Helou ar fi demi
sionat.

Dacă deocamdată impasul a fost 
depășit, cercurile politice libaneze 
consideră că formula guvernului re- 
strins nu poate fi decît o soluție pro
vizorie și că foarte curînd echipa mi
nisterială va trebui să fie lărgită. I

Swa la Moscova a delegației 
Consiliului Național

al Cercetării Științifice
MOSCOVA 21. — Corespondentul 

Agerpres N. Cristoloveanu trans
mite : La invitația Comitetului de 
Stat pentru Știință și Tehnică al 
U.R.S.S., la 21 octombrie a sosit la 
Moscova delegația Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice 
condusă de tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice din Republica Socialis
tă România, pentru a participa la 
o consfătuire științifică. Din de

legație fac parte acad. Remus Ră- 
duleț și Nicolae Teodorescu, mem
bri ai Biroului Executiv al 
C.N.C.S.

La sosire, în gara Kiev, delegația 
a fost întîmpinată de tovarășul 
V. A. Kirilin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnică, și de 
alte persoane oficiale.

Au ■ fost prezehți Teodor Mari
nescu, ahribasadorul României la 
Moscova, și membri ai ambasadei.

V

TUNIS 21. — Trimisul special A- 
gerpres, Mircea Moarcăș, transmite :

Președintele Tunisiei, Habib Bour- 
guiba, a primit luni delegația Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România condusă de Ștefan 
Voitec, președintele M.A.N., care face 
o vizită oficială în Tunisia. La între
vedere a participat președintele Adu
nării Naționale a Tunisiei, Sadok 
Mokaddem.

Președintele Bourguiba a oferit un 
dejun în onoarea delegației române.

★
Delegația Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România s-a 
înapoiat duminică seara la Tunis, 
după o călătorie făcută în sudul țării.

Vineri după-amiază, parlamentarii 
români au sosit în orașul Sousse, 
situat pe malul Mediteranei, unde 
Amor Seșia, guvernatorul regiunii 
Sousse-Nabeul, a oferit un dineu în 
timpul căruia Abdel Madjid Razgal- 
lah, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Socialist Desturian, 
președintele Comisiei politice a A- 
dunării Naționale Tunisiene, și Ște
fan Voitec au toastat pentru prie
tenia și dezvoltarea colaborării mul
tilaterale româno-tunisiene.

Sîmbătă, delegația română a vi
zitat Palatul prezidențial de la 
Skanes, construcție de o rară fru
musețe care îmbină armonios ele
mente arhitectonice moderne cu sti
lul clasic arab. Un alt popas a fost 
făcut apoi la Ribat, unde se află 
în plină acțiune de restaurare for
tăreața cu același nume, ale că
rei metereze semețe au înfruntat 
secolele.

După o scurtă oprire la mos
cheea din Monastir, una din impu
nătoarele edificii ale islamismului

contemporan, au fost vizitate uzina 
de textile de la Ksar Helbal, portul 
și. cooperativa piscicolă de la Mah- 
dia, precum și amfiteatrul roman 
de .. la pi Djem.

Duminică, delegația M.A.N. a vi
zitat orașul Kairouan, important 
centru economic.

în cursul călătoriei prin țară, de
legația română a fost însoțită de 
Beșir Bemdjima, membru al Bi
roului Adunării Naționale Tunisie
ne, președinte al Comisiei econo
mice, precum și de ambasadorul 
României la Tunis, Nicolae Șipoș.

TÎRGUL INDUSTRIAL 
DE IA CAIRO

CAIRO 21. — Corespondentul Ager
pres, C. Oprică, transmite : Duminică 
a fost inaugurată prima ediție a Tîr- 
gului industrial de la Cairo, la care 
participă 21 de țări din Europa, Asia 
și Africa. Republica Socialistă Ro
mânia este prezentă cu un oficiu co
mercial de informații al Camerei de 
Comerț. La pavilionul român, minis
trul economiei al R.A.U., Abbas 
Zaki, care a inaugurat tirgul, a fost 
primit de Dumitru Mosora, minis
trul industriei. construcțiilor, Titus 
Sinu,. ambasadorul României la 
Cairo. Anterior, Dumitru Mosora 
a fost 1 primit de Abbas Zaki, 
ministrul R.A.U. al economiei 
și comerțului exterior, și de 
Hassan Mustafa, ministrul locuințe
lor, cu care a conferit asupra rela
țiilor bilaterale româno-egiptene.

Campania electorală din S.U.A.
NEW YORK 21 (Agerpres). — Cei 

trei candidați la postul de președin
te al Statelor Unite și-au intensi
ficat activitatea deoarece au mai ră
mas aproximativ două săptămîni 
înainte de confruntarea finală pen
tru Casa Albă.

Humphrey va vizita în cursul 
acestei săptămîni două state impor
tante — Texas și California, unde 
se prevede o sporire a încrederii a- 
legătorilor față de el.

La aceasta contribuie, de altfel, 
și rezultatele sondajelor de opinie 
publică efectuate săptărhîna trecu
tă. Astfel, un sondaj al Institutului

„Harris" arăta că avantajul lui Ni
xon față de Humphrey a scăzut de 
la 8 la 5 la sută.

Candidatul republican, Richard 
Nixon, prevede Ia rîndul său o vic
torie a republicanilor la o diferență 
cu 3—l la sută mai mare decît a- 
ceea arătată de sondajele efectuate.

Totuși, strategii campaniei lui Ni
xon nu au ezitat să declare că se 
prevede o tendință de creștere a 
numărului de voturi acordate lui 

.Humphrey — pe măsură ce cam
pania electorală intră în faza fi
nală.

agențiile de presă
transmit:

Cu prilejul Zilei forjelor 
armato de Republicii Socia
liste România, atașatul militar și 
aero al Republicii Socialiste România 
în Ungaria, colonelul Emilian Bîrlea, a 
depus coroane de flori la monumentele 
și mormintele eroilor români căzuți 
pe pămîntul Ungariei în lupta împo
triva fascismului în localitățile De
brețin, Miskolc, Gyor, Nyiregyhaza, 
Cegled, Tiszakecske, Megyaszo, Tisza- 
lak, Hajduboszormeny. Au fost de față 
reprezentanți ai armatei populare un
gare și ai organelor locale de partid 
și de stat.

„Toamna anului 1913" 
este numele unui simpozion interna
țional care s-a deschis ieri la Viena. 
Simpozionul se ocupă de evenimen
tele petrecute în anul 1918 în imperiul 
habsburgic. Din țara noastră participă 
o delegație condusă de prof. univ. 
Miron Constantinescu.

Lu Roma a avut i°c duminică 
o adunare a femeilor ce dețin funcții 
de conducere în federațiile provinciale 
ale Partidului Comunist Italian, avînd 
ca temă „Comunistele și problema fe
meilor la Congresul al XII-Iea al 
P.C.I.". în cadrul adunării a luat 
cuvîntul Giorgio Amendola, membru al 
Direcțiunii P.C.I.

La Belgrad a fost semnai
un protocol referitor la schimbul
de mărfuri între Iugoslavia și Albania
pe anul 1969. Documentul prevede o 
creștere importantă a volumului co
merțului între cele două țări în compa
rație cu cel pe 1968, anunță agenția
Taniug.

Recent la Londra 
a avut loc o de
monstrație de pro
test împotriva po
liticii rasiste a au
torităților din Re
publica Sud-Afri- 
cană și pentru li
chidarea domina
ției acestora asu
pra Africii de sud- 

vest

Delegație economică bul
gară la Moscova.I,itre 17 21 
octombrie, la Moscova au avut loc 
convorbiri între delegații economice 
ale U.R.S.S. și R. P. Bulgaria. După 
cum anunță agenția TASS, obiectul 
convorbirilor l-a constituit dezvoltarea 
colaborării economice bilaterale în pe
rioada 1971—1975 și sporirea volumu
lui schimbului de mărfuri între cele 
două țări pe anul 1969—1970. La 21 
octombrie delegația bulgară, condusă 
de Jivko Jivkov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a fost primită 
de primul ministru sovietic, Alexei 
Kosîghin.

H 280-a ședință a Comi
siei militare de armistițiu 
din Coreea a avut lo°Ia 21 oc_ 
tombrie, la Panmunjon, anunță agenția 
A.C.T.C. Delegația R.P.D. Coreene a 
protestat împotriva pătrunderilor repe
tate de persoane înarmate aparținînd 
părții adverse și împotriva aducerii de 
armament de către partea adversă în 
zona demilitarizată.

Ieri a sosit Ia Budapesto 
Hhti Karjalainen, ministrul afa
cerilor externe al Finlandei, la invitația 
ministrului de externe al R. P. Un
gare. La aeroport, oaspetele a fost 
primit de Jânos Peter, ministrul aface
rilor externe al Ungariei, și de alte 
persoane oficiale.

Portul marocan Casa
blanca 8 f°st v>z'tat> timp de șase 
zile, de o escadră de nave ale flotei 
maritime sovietice formată din crucișă
torul „Groznîi", nava purtătoare de ra-
chete ..Gnevnîi" si două submarine.

După cinci zile de 
dezbateri, întrucîtva 
academice, cea de-a 
14-a sesiune a U.E.O. 
a adoptat mai multe 
rezoluții cu . caracter 
de recomandări. Reu
niunile Uniunii Euro
pei Occidentale (ce 
grupează parlamen
tari ai celor șase țări 
membre ale Pieței co
mune și Angliei) nu 
au decît o valoare 
pur consultativă, ofe
rind în ultimul timp 
cadrul unui dialog în
tre „cei șase" și An
glia. Rapoartele, dis
cursurile unor perso
nalități occidentale la 
actuala sesiune, dez
baterile și recomandă
rile votate au gravi
tat în jurul unor te
me generale ca : ne
cesitatea lărgirii Pie
ței comune prin a- 
derarea Angliei, pro- 
bleme militare ale Eu
ropei occidentale, co
operarea dintre Euro
pa occidentală și 
S.U.A. etc.

Problema aderării 
Angliei la Piața co
mună a dominat ca 
de obicei sesiunea a- 
lunării U.E.O. S-a re
marcat că unele dis
cursuri ale celor care 
au pledat în favoarea 
primirii Angliei nu au 
fost lipsite de pre
siuni la adresa Fran
ței, căreia i se re
proșează că se opune 
sistematic începerii 
negocierilor în vede
rea aderării. Belgia
nul Jean Rey, preșe
dintele Comisiei Pie
ței comune, a cerut 
guvernului francez să 
accepte ca bază de 
discuții propunerile li
mitative făcute de 
ministrul de externe 
vest-german Brandt, 
pentru aranjamente 
comerciale interimare 
cu țările ce vor să

intre în Piața comu
nă. Ministrul britanic 
Chalfont, pledînd do
sarele aderării inte
grale a Angliei, s-a 
pronunțat totodată în 
favoarea „pianului 
Harmel", reluat de 
altfel și într-o rezo
luție propusă de co
misia politică a
U.E.O. și sprijinită de 
marea majoritate a 
parlamentarilor.

„Planul Harmel" a 
fost propus la începu-

nui comitet tehnologic 
al celor șapte) — do
menii care nu cad sub 
incidența Tratatului 
de Ia Roma. După 
cum se vede din a- 
ceastă enumerare, lu
crurile nu se rezumă 
la latura economică, 
ci se au în vedere 
și domenii politice, — 
ceea ce înseamnă nu 
numai tentativa de a 
ocoli Tratatul de la 
Roma, ci ți o tenta
tivă de a readuce pe

cest nou organism și 
ar izola astfel Fran
ța, cel puțin provizo
riu. De aceea, unii 
consideră planul ca o 
stratagemă sau ca un 
mijloc de presiune din 
partea „celor cinci" 
contra Franței.

Iată ce ne-au decla
rat unii parlamentari 
britanici în legătură 
cu diferite aspecte 
ale problemei : lordul 
Gladwin (liberal) : 
„Franța nu se opune

mei" ca o astfel de 
anticameră".

în ce privește par
tea franceză, deputății 
majorității guverna
mentale U.D.R. au fost 
foarte rezervați ; ei 
s-au abținut de la vo
tarea rezoluției în 
chestiune, cît și a a- 
celeia privind întări
rea N.A.T.O. Depută
ții francezi din partea 
U.D.R., Edmond Nes
sler și Rene Radius, 
mi-au declarat că

La sesiunea Uniunii Europei Occidentale

tul lunii curente de 
ministrul de afaceri 
externe al Belgiei, cu 
intenția de a scoate 
din impas problema 
lărgirii Pieței comu
ne și a facilita intra
rea Angliei în Piața 
comună. Din discuții
le pe care le-am a- 
zut cu diverși parla
mentari, a reieșit că 
prin „acest plan se ur
mărește de fapt să se 
asigure intrarea An
gliei în Piața comu
nă pe o ușă laterală, 
adică prin ocolirea 
Tratatului de la Ro
ma. „Planul .Harpiei" 
ar prevedea instituțio- 
nalizarea unei Coope
rări între „cei șapte" 
in materie de politică 
externă, apărare, pro
bleme monetare, dar 
mai ales pe plan teh
nologic (s-a și propus, 
de altfel, crearea u-

CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA 
AL. GHEORGHIU

tapet vechile planuri 
reacționare privind 
crearea „unității poli
tice" vest-europene.

Va consimți Franța 
să participe la o ase
menea „cooperare"? 
Adepții „planului Har
mel" consideră că 
dacă Franța va refu
za,. cooperarea ar ur
mă să se realizeze și 
fără ea. După cîte am 
aflat pe culoarele 
palatului lena, chiar 
de la unii parlamen
tari, anumiți „parte
neri" ai Franței ar dori 
chiar ca acest refuz 
să se producă, deoa
rece în acest caz, „cei 
șase" (partenerii. Fran
ței din Piața comună 
și Anglia) vor putea 
constitui singuri a-

formal acestui plan. 
Dar ea încearcă să-1 
reducă Ta zero sau să-1 
amîne cît mal mult. 
Or, Anglia este inte
resată în realizarea a- 
cestui plan, pe care îl 
consideră important 
pentru ea, căci îi o- 
feră o nouă bază pen
tru cooperarea cu „cei 
șase" atîta timp cît ușa 
Pieței comune conti
nuă să rămînă închisă 
pentru ea". In același 
sens, John Peel (con
servator) ne-a spus că 
„Anglia este interesa
tă în orice formulă de 
cooperare cu țările 
Pieței comune, care 
să-i faciliteze apoi ac
cesul spre aderarea 
integrală. Or, noi con
siderăm „planul Har-

„planul Harmel" este 
„inconsistent, vag, ne
clar și că de aceea ei 
au cerut precizări". 
„Nu se poate vorbi de 
lărgirea Pieței co
mune, a subliniat Nes
sler, atîta timp cît 
contradicțiile existen
te între „cei șase" per
sistă și cît timp este 
în joc existenta unor 
sectoare de activitate 
importante ca acela al 
agriculturii noastre. 
„Planul Harmel" în
cearcă să se axeze pe 
cooperarea tehnologi
că. Dar nu se poate 
spune că Franța șl 
Anglia nu cooperează 
pe plan tehnologic ; a 
se vedea proiectele 
„Concorde", „Jaguar", 
„Airbus" etc. De ce 
s-ar instituționaliza a- 
tunci o asemenea coo
perare ?“

Majoritatea parla

mentarilor U.E.O., si- 
tuîndu-se pe po
zițiile tradiționale ale 
N.A.T.O., au recomân-" 
dat întărirea „apără
rii" occidentale. Cu 
toate acestea, mulți 
parlamentari au recu
noscut necesitatea con
tinuării eforturilor 
spre destindere și coo
perare între toate ță
rile europene, fără 
deosebire de regim so
cial. Deputatul fran
cez Renâ Radius 
(U.D.R.) mi-a declarat 
în legătură cu aceas
ta : „Noi sîntem con
tra întăririi blocurilor 
militare. Destinderea 
trebuie să continue. 
Trebuie, de asemenea, 
extinsă cooperarea est- 
vest, care s-a dove
dit posibilă și fruc
tuoasă. Pe baza res
pectării independenței 
și suveranității tutu
ror statelor, a dreptu
rilor popoarelor de a 
dispune de ele însele, 
noi vrem contacte cu 
toate țările Europei". 
„Nu există azi altă 
politică posibilă și u- 
tilă decît cea a des
tinderii" — a spus la 
rîndul său, dl. Nessler.

Sesiunea adunării 
U.E.O. a pregătit doar 
climatul pentru Consi
liul de Miniștri al 
U.E.O. (organ politic 
suprem al acestei or
ganizații), ce urmează 
să se întrunească ■ la 
Roma la 21 și 22 oc
tombrie. Franța își va 
preciza atunci poziția 
față de instituționali- 
zarea „planului Har
mel". Dosarul brita
nic, care nu are șanse 
de a fi rezolvat curînd 
din cauza veto-ului 
francez, apasă tot mai 
greu asupra relațiilor 
politice dintre „cei 
șase". Va avea el oare 
o soartă mai bună la 
Roma ? Prognozele 
sînt pesimiste.
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