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Sînt multe secole de cînd se 
discută rosturile artei, raportu
rile sale cu lumea. Cuvintele 
„investigare a realității" au in
trat. însă, de curînd în vocabu
larul artistului și al esteticianu
lui ; ele aduc, în rezonanța 
lor scientistă, mărturia preo
cupărilor unei epoci care 
tinde să cuprindă în for
mule clare nețărmuritul 
univers care ne împresoară ■ 
de pretutindeni. S-au publicat, 
mai ales în ultimele decenii, am
ple tratate de psihologie a actu
lui artistic, care încearcă să ex
plice (adesea cu rezultate con
vingătoare) logica unui proces 
complex, a acelei uimitoare 
transformări a lumii exterioare, 
a trăirilor artistului, în verb, 
culoare, în formă sculpturală.

președintele Cmliului de Stal
CORPULUI PROFESORAL ȘI STUDENȚILOR 

DIN INSTITUTELE DE ÎNVĂTĂMÎNT TEHNIC SUPERIOR 
DIN BUCUREȘTI

Este cunoscut locul deo
sebit de important pe care îl 
Ocupă industria chimică în 
vastul program de dezvolta
re multilaterală a României 
socialiste, trasat de Congre
sul ăl IX-lea al partidului. 
Zeci de capacități noi — în
zestrate cu utilaje și apara
tură de nivel tehnic ridicat 
fi bazate pe tehnologii a- 
vansate de lucru — au fost 
date în iuncțiune ori se află 
în plină construcție pe ma
rile platiorme ale chimiei, in 
acest cadru de dezvoltare ra
pidă și pe baze moderne a 
industriei chimice, cerințele 
față de formareași pregati-

calificare a muncitorilor, de 
pregătire a cadrelor tehnice, 
ținîndu-se seama de faptul 
că instalațiile chimice de 
înaltă tehnicitate nu pot 
funcționa în bune condiții, la 
întreaga lor capacitate, dacă 
nu sînt deservite de oameni 
temeinic pregătiți din punct 
de vedere profesional*.

Neîndoielnic, industria 
noastră chimică dispune as
tăzi de un fond valoros de 
cadre de muncitori, tehni
cieni și ingineri. Dar în pro
cesul amplu și complex de 
recrutare și formare a cadre
lor se mențin totuși serioase 

......  .... carențe, care prejudiciază 
rea cadrelor, față de nivelul buhul mers ai producției în- 

tr-o serie de întreprinderi 
din această ramură și frî- 
nează ridicarea indicatorilor 
tehnici și economici ai uno
ra din noile instalații și ca
pacități la nivelul prevederi
lor din proiecte. Punctînd a- 
numite neajunsuri care per
sistă în acest domeniu, an
cheta noastră și-a propus, 
totodată, să reliefeze unele 
din direcțiile în care trebuie 
acționat mai eficace și ope
rativ în viitor în vederea îm
bunătățirii activității de pre
gătire a muncitorilor, tehni
cienilor, maiștrilor și ingine
rilor pentru unitățile indus
triei chimice.

lor de calificare cresc me
reu, întrucît de aceasta de
pinde în mod nemijlocit 
funcționarea ireproșabilă și 
folosirea integrală, eficientă 
a potențialului tehnic din a- 
ceastă ramură.

Relevînd că dezvoltarea în 
ritm rapid a industriei chimi
ce este condiționată în mare 
măsură de asigurarea cadre
lor necesare noilor unități, 
de ridicarea continuă a califi
cării profesionale a tuturor 
oamenilor muncii care lu
crează în această ramură, în 
cuvîntarea rostită la Consfă
tuirea pe țară a lucrătorilor 
din industria chimică, din 
vara anului trecut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia: 
„Este necesar să se acorde 
o atenție sporită acțiunii de

(Concluziile anchetei sînt publi
cate în pagina a lll-a a ziarului).

Măsurile .aplicate în ultimii ani 
pentru perfecționarea structurii or
ganizatorice a partidului au făcut 
să crească influența organizațiilor de 
partid, capacitatea lor de mobilizare 
și de conducere a maselor de oameni 
ai muncii.

Recent. Comitetul Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român a elaborat două ho- 
tărîri, care aplicate în practică duc 
la întărirea și dezvoltarea democra
ției interne, la îmbunătățirea calită
ții muncii politice și organizatorice, 
la creșterea rolului și competenței 
organelor și organizațiilor de partid 
în rezolvarea multiplelor probleme 
ce le ridică viața în toate domeniile 
activității economice și social-cultu- 
rale.

Prevederile hotărîrii Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire 
la îmbunătățirea structurii organi
zațiilor de partid sînt menite să 
ducă la înlăturarea ’unor neajunsuri 
existente în actualul mod de orga
nizare a membrilor de partid din 
întreprinderi, instituții, unități so
cialiste din agricultură și comune, 
la regruparea comuniștilor din mai 
multe locuri de muncă cu profil â- 
propiat sau care se condiționează 
reciproc, în organizații puternice, 
capabile să îndeplinească în mai bune 
condiții toate hotărîrile partidului.

Biroul comitetului județean de [“ 
partid a constituit colective de acti
viști cu o bogată experiență care 
împreună cu comitetele orășenești, 
comitetele de partid din întreprin
deri și instituții sau cu cele comu
nale să studieze și să propună măsu
rile necesare pentru perfecționarea 
structurii organizațiilor de partid. In 
prezent această acțiune e pe cale de 
a fi încheiată.

Cea de a doua hotărîre se referă 
la organizarea șl desfășurarea adu
nărilor și conferințelor pentru dări 
de seamă și alegeri în organizațiile 
de partid. Comitetul județean de par
tid, biroul său acordă acestei pro
bleme cea mai mare atenție. Au loc 
acum primele adunări și con
ferințe pentru dări de seamă

șl alegeri după reorganizarea teri- 
torial-administrativă a țării. în ju
dețul nostru au apărut noi orașe și 
■comune, • întreprinderi ■ și ■ instituții 
noi, la nivelul cărora s-au constituit 
organe și organizații de partid, care 
au acumulat experiență, au obținut 
succese în munca politică și orga
nizatorică ce o desfășoară. Aceasta- 
ne-a dat de asemenea posibilitatea 
ca printr-un contact direct, nemij
locit să cunoaștem mai bine oamenii, 
să-i cunoaștem din muncă, din viață, 
după faptele lor și astfel să le apre
ciem în modul cel mai real calitățile 
și defectele.

Ne preocupă în mod deosebit ca 
la elaborarea materialelor ce se vor 
prezenta spre dezbatere în adunările 
și conferințele pentru dări de seamă 
și alegeri să fie atrași cî-t mai 
mulți membri de partid din cadrul 
organizației respective, oameni cu o 
bună pregătire politică și o largă

• experiență- 'orgahifetorieăr care^să- a- ■ 
Sigure 'conținutul corespunzător do
cumentelor întocmite și dezbaterilor 
din adunări. "1'

Adunările șl conferințele pentru 
dări de seamă și alegeri pot constitui 
un moment important pe linia dez
voltării democrației de partid numai

înțelege, însă, de la sine că poe
ții și pictorii acestei ere a bi
ruinței tehnicii nu aspiră să-și 
realizeze operele după metodele- 
acestea. De aceea, mărturisesc 
sincer, privesc încercările savan
telor mașini cibernetice de a se 
substitui pictorului sau poetului 
(ne-a fost dat să ascultăm, une
ori, pledoarii menite să demon
streze că nu se pot depista deo
sebiri notabile între niște versuri 
compuse după un „program" și 
cele ale unui poet adevărat), ca 
pe o pitorească extravaganță, ca 
pe o simplă virtuozitate, deși ad
mirabilă, sub raport tehnic. Ro
botul, or'icît de complicat ar fi 
creierul său de tranzistori și de 
circuite, nu-și poate îngădui 
imensa satisfacție a descoperirii 
lumii ascunse, nu vibrează în 
fața misterului etern al univer- . 
sului cosmic și al celui lăun
tric, ascuns în fibrele făpturii 
umane.

Lumea care ne înconjoară pînă 
.la distanțe altădată inimaginabi- . 
le. lumea care își dezvăluie 
structuri nebănuite nu poate fi 
cercetată numai cu mijloace sen- ' 
zoriale. Dar ideea, capacitatea 

ț intelectuală a artistului de a . 
lega înfățișările universului în ■

■ sisteme coerente nu înseamnă •
• nici ea refuzul participării emo- 
' țlonale la această necontenită 
1 descoperire a lumii.'E împlinirea
■ acelui moment evocat de Lucian 
’ Blaga care se pleca să-și cuprin-

dă inima în palme: „îmi pare /
• că (in în mîini o scoică, / în

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

Sosirea în Capitală a tovarășului 
Alvaro Cunhal, secretar general 
fii ăiiP. c. Portughez
Joi a sosit în Capitală tovarășul 

Alvaro Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist Portughez, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, va face 
o vizită în țara noastră.

La sosire, oaspetele a fost salutat

de tovarășii Chivu Stoica, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

„mmvA"
A hranei spiritume mm sa n

Din ce în ce mai mult 
se poate vorbi despre 
un timp liber al țăranu
lui. Despre un timp li
ber organizat. Agricul
tura socialistă a creat 
sistemul de organizare 
a muncilor agricole 
care să permită o judi
cioasă programare a 
orelor de lucru și odih
nă, a pus la dispoziția 
lucrătorilor din agri
cultură mijloacele me
canizate moderne care 
dislocă cea mai mare 
parte a efortului fizic. 
Constrîns să se mul
țumească doar cu 
ce-i oferea cadrul re- 
strîns al vieții sale, sa-

tul a dat naștere unor 
valori spirituale incal
culabile a căror expre
sie o găsim în folclor, 
în capacitatea de a da 
fenomenelor vieții _ în
conjurătoare 
surprinzătoare 
pretări.

Acum,

adinei, 
inter-

cînd țăranul
are mai mult timp li
ber, cînd universul de 
viață ce-l înconjoară 
este cu mult mai bogat, 
cînd canalele de comu
nicație cu lumea sînt 
mult mai numeroase și 
mai largi este firesc ca 
și activitatea sa spiri
tuală să capete alte

dimensiuni, să reflecte 
noile condiții sociale și 
morale ale satului, să 
se conecteze la pulsul 
spiritual al țării.

Care sînt actualele 
preocupări din timpul 
liber ale locuitorilor sa
tului ? In ce măsură vin 
în întîmpinarea acestor 
preocupări instituțiile 
culturale ale satului ? 
Iată întrebări ce se 
nasc o dată cu con
statarea că. din punctul 
de vedere al vieții ma
teriale, satul a înregis
trat salturi substanțiale 
în civilizație și moder
nitate.

ancheta socială

Telegramă
Excelenței Sale
Domnul HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Consiliului Revoluției 
al Republicii Algeriene Democratice și Populare

ALGER
Cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 

Algeriene Democratice și Populare, în numele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, adre
sez Excelenței Voastre călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate.și fericire personală, de prosperitate și progres po
porului algerian prieten.

în același timp, îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare 
multilaterală dintre România și Algeria se vor dezvolta continuu în fo
losul ambelor țări și al păcii în lume.

N1C0LAE CEAUȘESCU

Pătrundem în satul Drăguș, undeva 
în cîmpia dintre orașul Victoria și 
Făgăraș. Satul e renumit pentru fru
moasele sale tradiții artistice, pentru 
portul, pentru cîntecele, pentru da
tinile sale. Prins însă între două 
combinate chimice (Victoria și Făgă
raș) satul a cedat puțin cîte puțin 
din felul său tradițional de via
ță. în 
venit, 
tură 
cială 
orașe 
dintre 
unul sau la altul 
combinate chimice. In acest fel, pu
terea economică a satului are două 
surse principale de alimentare : coo
perativa agricolă de producție și cele 
două combinate chimice. Amîndouă 
și fiecare în parte oferă locuitorilor 
satului mult mai mult decît li se 
oferea altădată prin cultivarea indi
viduală a cite unui petic de pămînt. 
Pentru că numai cantitatea de pă
mînt pe care o deținea îi putea spori 
veniturile, țăranul, altădată, și-ar fi 
cheltuit surplusul achiziționînd noi 
suprafețe de pămînt. Veniturile că
pătă astăzi destinația lor firească: 
nivelul de viață. Rînd pe rînd au 
fost demolate vechile case țărănești 
și au fost clădite în loc noi case, un. 
soi de vile, cu ziduri solide, cu multe 
încăperi, cu multă lumină, cu insta
lație electrică, unele cu instalație de 
gaz metan... Deasupra, acoperișurilor 
satului a crescut un desiș de antene. 
Sînt antenele prin care se operează 
modificări substanțiale în universul 
intim al locuințelor țărănești...

Este greu de presupus că în ase-

cele din urmă a de- 
pe jumătate — ca struc- 

profesională, ca stare so- 
— o prelungire a celor două 
între care gravitează. Mulți 
bărbații satului lucrează la 

dintre cele două

menea condiții locuitorii din Drăguș 
mai pot rămîne credincioși tuturor 
vechilor deprinderi. Una dintre aces
te vechi deprinderi era șezătoarea.

— Două tipuri de șezători aveau 
loc la Drăguș — ne spune Vichente 
Tătaru, directorul școlii ; era șe
zătoarea de femei și șezătoarea tine
rilor, „a fetelor" cum se numea. La 
șezătoarea femeilor veneau și băr
bați și bătrîni. Se numea „șezătoa
rea femeilor", pentru că acolo fe
meile torceau sau croșetau. Se spu
neau povești, sd cînta, se nășteau 
snoave și vorbe de duh. Era o formă 
de comunicare și de activitate cere
brală, o confruntare de păreri și de 
înțelepciune. Lesne de înțeles că și 
la șezătoarea tinerilor se petrecea a- 
celași lucru, doar că atmosfera era 
mai veselă, mai tinerească, mai a- 
prinsă... Șezătorile acestea sînt pe 
cale de dispariție o dată cu alte obi
ceiuri tradiționale...

Șezătoarea avea ca mobil princi
pal un factor economic : femeile își 
torceau lîna în casă. Tot în casă 
era curățit porumbul și se făceau 
aici o mulțime de alte operații - din 
ceea ce se numește industria casni
că. Operațiile acestea au fost pre
luate de mijloacele moderne de pro
ducție ; nimeni nu mai stă acum să 
curețe porumbul cu mîna ori să 
toarcă, toată iarna, cîteva caere de 
lînă. Portul popular se mai păs
trează numai pentru sărbători ; hai
nele pentru munca de zi cu zi sînt 
cele procurate din comerț.

Deci, sătenii nu se mai adună la 
șezători, întîi pentru că șezătorile e- 
rau dictate și de nevoia de într-a- 
jutorare la munci casnice migăloase, 
apoi pentru că au fost, ca nevoie de 
informație și comunicare, dislocate

Mihai CARANFIL '

(Continuare în pag. a IV-a)

Stimați tovarăși,

Aniversarea unui secol și jumătate de la înființarea, în București, a 
primelor cursuri de inginerie în limba română îmi oferă plăcutul prilej 
de a aduce corpului didactic, întregului tineret din învățămîntul superior 
tehnic, salutul cald al Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, al Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia.

Inaugurarea, cu 150 de ani în urmă, a cursurilor de inginerie inițiate 
de Gheorghe Lazăr, eminent om de cultură și înflăcărat patriot, a repre
zentat un eveniment remarcabil în istoria învățămîntului, științei și culturii 
noastre. în decursul existenței sale, Școala tehnică superioară din Bucu
rești a format zeci și zeci de promoții de ingineri. Din rîndul lor s-au 
ridicat memorabile figuri de savanți și profesori care, făcînd parte din 
pleiada intelectualilor înaintați, au jucat un rol de seamă în propășirea 
materială și spirituală a națiunii române.

în anii socialismului, ca o expresie elocventă a grijii partidului nos
tru pentru dezvoltarea învățămîntului, pentru ridicarea nivelului de cul
tură al poporului, școala tehnică superioară din București — cea mai im
portantă sursă de formare a cadrelor tehnice inginerești în toate ramu
rile economiei naționale — a cunoscut o puternică dezvoltare. Pentru în
vățămîntul tehnic superior, socialismul a însemnat o creștere considera
bilă a numărului de institute și facultăți, de studenți și cadre didactice, 
o îmbunătățire permanentă a condițiilor de studiu și de viață ale tine
retului studios.

Doresc și cu acest prilej, să exprim înalta apreciere pe care partidul 
și statul nostru o acordă activității rodnice, devotate, a corpului profe
soral care își îndeplinește îndatoririle de onoare ce-i revin, aducînd o 
contribuție deosebit de valoroasă la formarea celui mal ales și mai pre
țios produs al societății noastre, omul temeinic și multilateral pregătit — 
constructor al socialismului. Temeiuri de îndreptățită satisfacție ne dau 
tinerele vlăstare ale intelectualității tehnice, întreaga noastră studențime 
care se pregătește cu răspundere pentru a purta mîine, spre noi culmi, 
cuceririle gîndirii și creației științifice și tehnice contemporane, pentru 
a participa cu dăruire de sine la soluționarea problemelor complexe pe 
care le ridică opera de desăvîrșire a construcției socialiste. 1

Sărbătoarea de azi constituie un prilej de a cinsti tradițiile înain
tate ale învățămîntului tehnic superior din România, de a omagia actul 
patriotic care a pus temeliile lui și de a reliefa marile lui succese de 
azi. Cu sentimentul mîndriei de a fi continuatorii operei, unor iluștri 
înaintași, dumneavoastră toți — profesori din toate generațiile și Stu
denți — aveți înalta îndatorire de a ridica pe noi trepte tradițiile lumi
noase ale școlii tehnice românești, pentru a răspunde încrederii și dragos
tei ce vi le poartă întregul popor, pentru a contribui mai direct, cu mal 
mare eficiență la înălțarea mărețului edificiu al României socialiste.

Mulțumindu-vă pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a lua 
parte la această sărbătoare, vă adresez urări de noi și mari succese, vă 
doresc multă sănătate, fericire și realizări însemnate în activitatea dum
neavoastră închinată propășirii patriei noastre socialiste.

PARIS
:'#ț

CORESPONDENȚA DE LA AL. GHEORGHIU

La Palatul Bourbon din Paris se 
desfășoară de cîteva zile un adevărat 
maraton al dezbaterilor bugetare. 
Sînt prevăzute în total 153 de ore de 
discuții asupra bugetului Franței pe 
1969, cifrat la peste 153 de miliarde 
franci.

Se apreciază că acest buget-record, 
deocamdată în stadiu de proiect, va 
cere țării un efort financiar sporit, 
capitolul cheltuieli prevăzînd o creș
tere foarte importantă — cu circa 
18 la sută — față de anul trecut. 
Deficitul prevăzut este de asemenea 
apreciabil : peste 11 miliarde franci.

Telegrame

CELUI DE-AL IX-LEA CONGRES

AL PARTIDULUI MUNCII DIN ELVEȚIA
Dragi tovarăși, \- ■. ; .. -
Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă transmite dv., 

delegați la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncii din Elveția, 
întregului partid, clasei muncitoare și poporului elvețian un cald salut 
tovărășesc.

Comuniștii români urmăresc cu interes activitatea partidului dum
neavoastră consacrată împlinirii aspirațiilor vitale ale oamenilor muncii, 
lărgirii drepturilor și libertăților democratice, unirii tuturor forțelor 
populare în lupta pentru progres social.

Relațiile frățești, de stimă și respect reciproc stabilite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Muncii din Elveția contribuie la dezvolta
rea pe mai departe a prieteniei dintre cele două partide și popoare, la 
cauza unității și solidarității comuniștilor de pretutindeni.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor con
gresului, în lupta partidului dumneavoastră pentru pace și socialism.

/■

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI ELIBERĂRII Șl SOCIALISMULUI

CASABLANCA

Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a întemeierii partidului dum
neavoastră. Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează 
tuturor membrilor Partidului Eliberării și Socialismului, conducerii sale, 
felicitări cordiale și un cald salut frățesc.

De-a lungul unubSfert de secol de existbnță, partidul dumneavoastră 
a parcurs un drum anevoios de luptă revoluționară în slujba drepturilor 
și intereselor fundamentale ale poporului marocan, a militat activ, îm
preună cu alte forțe patriotice și progresiste, pentru triumful idealurilor 
de libertate, democrație, progres social și pace'.

Urăm din toată inima întregului dumneavoastră partid noi succese 
în lupta sa pentru realizarea unității tuturor forțelor revoluționare, de
mocratice și naționale, pentru progresul material,, social și spiritual 
poporului marocan, pentru cauza socialismului și păcii.

al

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Se estimează că cifrele reflectă în 
bună măsură consecințele financiare 
ale mișcării greviste din mai. In an
samblu, el marchează noile eforturi 
financiare pentru sectoarele priori
tare pe 1969 : agricultura — unde s-a 
instalat un deficit cronic, veniturile 
agricultorilor continuînd să scadă —, 
telecomunicații, industria electronică, 
cercetarea științifică, educația națio
nală. Cifrele noului buget 'exprimă 
de fapt orientările politicii economice 
preconizate de guvern pînă la sfîrși- 
tul anului 1969. Pentru anul viitor 
atenția este îndreptată asupra redre
sării economiei, grav traumatizată de 
cele 750 milioane de ore grevă din 
vara aceasta. Se țintește însă la o 
dezvoltare fără inflație, fără sporuri 
exagerate de prețuri. In ce privește 
fondurile de investiții, menite să 
sprijine activitatea economiei, ele 
vor finanța în special întreprinderile 
private. în schimb, investițiile pu
blice nu au fost majorate.

In concepția oficială, creșterea eco
nomică vizată prin noul buget tre
buie să atenueze una din problemele 
actuale cele mai serioase ale econo
miei Franței, șomajul, care, după 
cum s-a declarat oficial în parla
ment, a ajuns la nivelul cel mai 
ridicat din ultimii ani. Dintre cei 
peste 500 000 șomeri, foarte mulți sînt 
tineri.

Un alt obiectiv al noului buget 
îl constituie întărirea capacității de 
export a Franței. In condițiile apar
tenenței la Piața comună, Franța 
e obligată să-și sporească arsena
lul competitiv al industriei.

Un capitol.important în buget îl re
prezintă cheltuielile militare. An
samblul acestor cheltuieli, aprobat 
de Adunarea' Națională în noaptea 
de miercuri spre joi, se ridica la 
peste 26,3 miliarde de franci, ceea 
ce reprezintă cu 1,2 miliarde mai 
mult decît anul trecut. Cuantumul 
sporit al cheltuielilor militare este 
o expresie a intensificării eforturi
lor pentru crearea unei forțe nu
cleare proprii, acțiune care a în- 
tîmpinat și întîmpină împotrivirea., 
unor sectoare largi ale opiniei pu- - 
blice.

Noul buget este caracterizat de 
presă și de mulți deputați ca mar- 
cînd o fiscalitate mult crescută: 
un plus de 10 la sută fată de anul 
trecut O sursă importantă în acest 
sens o constituie sporirea cu 4 lâ 
sută a impozitului pe veniturile per
soanelor fizice. Unii deputați au re
marcat că, în schimb, au scăzut Ia 
jumătate impozitele asupra venitu
rilor societăților particulare. Cursa 
fiscalității tot mai apăsătoare pen
tru marea masă a oamenilor mun
cii a stîrnit critici nu numai din 
partea opoziției de toate nuanțele, 
dar chiar și în sînul majorității gu
vernamentale. Unii deputați ai ma
jorității au depus amendamente la 
noul proiect în sensul degrevării sar
cinilor fiscale. Cit privește deputății 
comuniști și cei ai Federației stîngiî 
democratice și socialiste, aceștia au 
declarat că vor vota contra noului 
buget, nefiind de acord cu unele 
orientări. în primul rînd cu agra
varea fiscalității și crearea premise
lor pentru o creștere a prețurilor. 
Astfel stînd lucrurile, se așteaptă 
multe încrucișări de spade la Palatul 
Bourbon, pînă la 18 noiembrie, cînd 
proiectul noului buget va fi votat în 
ansamblul său.

i i
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Fără îndoială, atitudinea 
adoptată de șeful unui ser
viciu sau de conducătorul 
unei instituții față de lu
crătorii în subordine tre
buie privită, în primul rînd, 
prin prisma normelor ge
nerale de conduită în so
cietate. Dar, în același timp, 
este absolut necesară și 
raportarea ei la exigențele 
funcției. In lumina acestor 
exigențe, relațiile dintre 
șef și subaltern capătă un 
pronunțat caracter norma
tiv, o ținută etică, bine de
finită, intolerantă față de 
orice abatere de la discipli
na obligatorie pe * ' 

’ scară a ierarhiei 
trative.

Din păcate, așa 
zultă și dintr-o 
scrisori primite în ultimul 
timp la redacție, sînt des
tul de frecvente cazurile 
cînd diferite cadre cu func
ții de mai mică sau mai 
mare importantă uită sau 
ignoră pur și simplu ase
menea norme, permițîndu-și 
să se comporte cu cei 
din jurul lor după cum Ie 
dictează bunul plat.

Trebuie subliniat de' la 
început că nu pledăm pen
tru renunțarea la exigență, 
Ia autoritate, la respectarea 
normelor de muncă din 
partea conducătorului de 
instituție. Acesta-are chiar 
datoria să nu tolereze chiu
lul, indisciplina, neîndepli- 
nirea sarcinilor. In același 
timp, însă, exigența sa nu 
trebuie să degenereze în 
acte de impolitețe, de a- 
buz, de respingere a orică
ror sugestii, fără nici 
discernămînt, venite 
partea colectivului.

Conștienți ei înșiși 
faptul că orice funcție 
incompatibilă cu 
nea abateri, cei ce le să- 
vîrșesc, de cele mai multe 
ori fac apel la tot soiul de 
explicații nebuloase, mai în
totdeauna legate de „slăbi
ciuni" care, chipurile, ar fi 
în firea omului.

Dintr-un răspuns al Con
siliului județean al sindica
telor — Vîlcea în legătură 
cu o sesizare referitoare la 
atitudinea lui Ion Hrișcu, 
inginer-șef al șantierului 
energo-montaj Govora, față 
de muncitori, aflăm că a- 
cesta are „o fire nervoasă". 
Pe acest considerent, el își 
permite să facă uz de un 
vocabular necontrolat, să 
tune și să fulgere, să res
pingă cererile îndreptă
țite ale muncitorilor. E 
foarte adevărat că funcția 
respectivă nu-i îngăduie o 
asemenea comportare, dar, 
vedeți, dacă așa-i este „fi-

Printr-o astfel de prismă, 
conduita civilizată apare ca 
un simplu „moft". ~' 
punctul de vedere al 
alternilor, 
stau chiar așa. 
că șeful șantierului adoptă 
un asemenea comporta
ment numai cînd li se a- 
dresează lor. pe cîtă vreme 
în relațiile cu alții care 

■ sînt mai mari în funcție 
omul își revine „la nor
mal". O inconsecvență care 
arată cel puțin lipsă de 
educație cetățenească. De

lucrurile
Ei

Din 
sub

care îl are 1§ dispoziție 
pentru aceasta este insulta, 
I se pare cu totul firesc 
ca, în calitatea lui de „șef", 
să-i pună la punct cu aju
torul celor mai neașteptate 
expresii jignitoare. Aproape 
că nu este operator cu 
care să nu fi intrat în con
flict din această pricină". 

Disprețul fată de subal
tern nu provine — după 
cum s-ar putea crede la 
prima vedere — doar din 

, anumite carențe educative.
De multe ori, la rădăcina

funcții administrative și 
nimeni nu ne dă dreptul 
să le tolerăm sau să tre
cem cu vederea consecin
țele lor.

In relațiile sale cu sub
alternii, conduita condu
cătorului de instituție joa
că rolul unui model, de
vine un factor dinamic 
pentru promovarea și res
pectarea principiilor eticii 
noastre socialiste. Modul 
său de viață, de a gîndi și 
a acționa începe să aibă, 
pentru subalterni, valoarea

întreaga 
adminis-

cum re
serve de

un 
din
de 

este 
aseme-

Respectă
» _

1

și vei fi respectat!
fapt, aceasta se pare că 
este — după cum rezultă 
și din alte scrisori sosite 
la redacție — principala 
sursă de la care pornesc 
cele mai multe și cele mai 
grave defecțiuni în con
duita unor șefi față de sa
lariații pe care-i au în sub
ordine.

„Respectul, ca valoare 
etică profund umană — re
marcă în această ordine de 
idei D. Constantin, tehni
cian la Uzina de utilaj chi
mic »Ploiești — nu se cere 
manifestat doar față de cel 
mai mic în grad ; el 
implică o binecunoscută 
reciprocitate : respectă ca 
să fii respectat. E a- 
devărat că, în anumite si
tuații, conducătorul unui 
colectiv trebuie să ia po
ziție față de greșelile sub
alternilor, trecînd, atunci 
cînd e cazul, chiar la mă
suri de sancționare. Nici 
asemenea împrejurări nu 
anulează însă obligația de 
a fi respectuos cu cel ce a 
greșit. Trebuie să i se vor
bească frumos și civilizat, 
pentru că orice atitudine 
care lezează personalita
tea omului poatea avea un 
rezultat contrar celui 
scontat. $eful laboratorului 
Rontgen din uzina noastră, 
ing. Alexandru Dinescu, 
este de altă părere. El 
vrea să-și țină subalternii

acestui fenomen se află și 
încercarea de a muta ra
porturile strict administra
tive pe planul relațiilor u- 
mane. încet-încet, șeful își 
reduce subalternul la con
diția de simplu executant 
și nu mai vede în el și 
omul care simte și gîndeș- 
te, care trece tot ceea ce 
se petrece în jur prin fil
trul intim al sensibilității 
lui. Dependența ierarhică 
administrativă este trans
ferată astfel și îri domeniul 
interzis al vieții intime, a 
individului, care se vede 
dintr-o dată ultragiat în 
chipul cel mai grav cu pu
tință. P. Maria, ospătară la 
un bufet din Capitală, ne 
scrie că de mai multă vre
me este nevoită să îndure 
tot felul de șicane din 
partea responsabilului uni
tății, Silviu Florescu. A- 
cesta țipă la ea fără mo- 

o 
din 
din 
și- 
os-

tiv, îi vorbește urît, 
amenință că o dă afară 
serviciu sau că o mută 
unitate. Și toate aceste 
cane, nu din cauză că 
pătara respectivă ar avea 
vreo vină reală, ci pentru 
că ea nu înțelege să re
nunțe la propria-i demni
tate. Este de la sine în
țeles că asemenea mani
festări de comportament 
care, în mod fatal, poartă 
în sine germenii unor gra
ve abuzuri, sînt ireconci-

unui exemplu și, într-un 
fel sau altul, se repercu
tează asupra climatului 
moral al colectivului res
pectiv, afectînd în cele din 
urmă însăși activitatea a- 
cestuia. în asemenea con
diții, chiar și cel mai mic 
rabat făcut principialită
ții, cea mai mică abatere 
de la atribuțiile stricte ale 
funcției, prin caracterul 
său contaminant, devine 
deosebit de periculoasă. 
Iată un caz relatat în scri
soarea sa de către Gh. 
Iloarcă din Slătinicul 
Mic, județul Mehedinți, șo
fer la I.G.O. Strehaia. Nu 
cu mult timp în urmă, Ma
tei Sporea, directorul în
treprinderii, i-a semnat de 
cizia de mărire a salariu
lui. S-a prezentat omul la 
casierie, ............................ “
lei și s-a întorș la garaj. 
Dar abia ajuns aici, un 
contabil a venit după el și 
„l-a invitat" la restaurant. 
Acolo îl așteptau directorul 
Matei Sporea, contabilul 
șef Ion Prunișoară și încă 
alți cîțiva comeseni, dor
nici să vadă „recunoștința" 
proaspătului avansat, con
vertită pînă la urmă într-o 
consumație de 500 Iei ! Și 
cu asta, toată lumea urma 
să fie mulțumită. Ce con
cluzie putea trage de aici 
șoferul respectiv (și ca el, 
toți ceilalți) îl interesa
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fapt, „mărinimia" sa venea 
să declanșeze grave pro
bleme de conștiință, pu- 
nînd sub semnul întrebă
rii meritele dobîndite prin 
muncă cinstită.

O altă scrisoare — ne în- 
cunoștințează că Vasile 
Voicu, șeful garajului Cer- 
bureni (aparținător de Gru
pul de șantiere I.C.H. 
Corbeni) împărțea premiile 
cui voia sau aranja lucru
rile în așa fel îneît „oame
nii lui" să poată realiza cîș- 
tiguri foarte mari, iar cei 
căzuți în dizgrație să nu-și 
scoată nici Salariul de bază.

Este evident că asemenea 
mentalități retrograde, afi
șate parcă ostentativ în fața 
subalternilor spre a de
monstra că „totul depinde 
de voința șefului", consti
tuie, în fond, fenomene 
antisociale care trebuie 
combătute și extirpate cu 
desăvîrșire de pe terenul 
relațiilor între oameni la 
locul lor de muncă.

Un cititor de la Uzina de 
utilaj pentru morărit To- 
pleț din județul Caraș-Se- 
verin ne relatează cazul 
muncitoarei Ana Cristoi. în 
urma unui incident de
clanșat de Gheorghe Sada- 
gorschi, acesta profitînd de 
faptul că are o Funcție mai 
mare decît ea, a inițiat su
primarea primei pe o lună 
de zile și o parte din sala
riu. Nedreptățită, munci
toarea Ana Cristoi s-a a- 
dresat comisiei pentru solu
ționarea litigiilor de muncă 
din uzină. Aici i s-a dat 
cîștig de cauză, dar admi
nistrația uzinei, în loc să 
repare nedreptatea și să o 
repună în drepturi, pre
feră să prelungească acest 
conflict absurd, încurajîn- 
du-1 în atitudinea sa pe 
Gheorghe Sadagorschi.

Toleranța fată de aseme
nea atitudini reprobabile, 
profund dăunătoare și no
cive pentru climatul etic 
în care oamenii își des
fășoară activitatea, este ea 
însăși deosebit de gravă, 
provoacă pagube serioase 
colectivelor de muncă, 
perpetuează nedreptatea, 
pune sub semnul incerti- | 
tudinli viabilitatea și trăi
nicia normelor și principii
lor unanim recunoscute ale 
conduitei în societate. Este 
de la sine înțeles că so
cietatea noastră 
ria de 
loacele 
pentru 
unora 
stăpîni 
metrul

a folosi 
de care 
a curma 
de a se 
absoluti 
funcției

are dato- 
toate mij- 

dispune 
tendințele 
considera 
în perl- 
ce o de-

BACȘIȘUL
obicei anacronic

Fiecare dintre noi cunoaștem, și nu de puține ori am 
avut de-a face direct cu asemenea oameni care nu-ți cer 
bani, nu îți bagă mîna în buzunar, dar nici nu te ser
vesc, ori nu te ajută cu nimic fără să le dai. Te jecmă
nesc tacit, cu zîmbetul pe buze, îți pretind din priviri și 
dacă „nu cazi la zar" (expresia-i tipică),.., te-ai ars. Te țin 
minte și ți-o plătesc cu Vîrf și îndesat. Te ciopîrțesc la 
frizerie, nu-ți repară cum trebuie televizorul, îți lasă 
un defect la autoturism de rămîi în pană cînd ți-e lu
mea mai dragă. Se desfășoară în voie, unde și cînd nu te 
aștepți, pentru că formează o categorie largă, cu repre
zentanți în cele mai solicitate domenii, unde sînt puși să facă 
un serviciu — plătit de stat, — cetățeanului. Bacșișul este 
o realitate care dăinuie de mult timp, nepermis de mult 
timp și s-a extins ca o plagă, ca o pecingine, și-a creat 
adepți noi, din rîndul oamenilor cinstiți, care după ce i-au 
simțit gustul, nu se mai sfiesc și nici măcar nu mai ro
șesc cînd întind mîna. Bacșișul, ca și cerșitul, frizează bu
nul simț și totuși, în virtutea inerției , este alimentat, în
curajat, cu toate că lezează interesele fiecăruia în parte 
și ale tuturor în general, cu toate că încalcă cele mai ele
mentare norme de conviețuire socială. Adepții acestei re
munerații injuste și-au format un „cult" al lor, au „legi
ferat" o regulă la rigorile căreia îi supun pe toți oamenii 
cinstiți; nu dai, nu capeți, riști să nu ți se presteze un 
serviciu oarecare sau să ți se presteze de mîntuială. Din- 
tr-un calcul sumar a reieșit că pentru diferite servicii 
cetățeanul care cultivă bacșișul este privat anual de sume 
importante de bani. Iar bacșișomanii (să-i numim conven
tional în acest fel) își umplu buzunarele cu venituri supli
mentare, pe care nu le merită, deoarece nu depun nici un 
efort în plus în afara celui pentru care primesc salarii. 
Ospătarii Petre Obrejan și Ion Colibă, din București, au 
strîns din „ciubucuri" frumușele sume de 94 138 lei și res
pectiv 40 139 lei, iar coafeza Victoria Păunescu, din 
„atențiile" cu care a fost tratată de cliente și-a cumpărat 
un apartament în valoare de peste 100 000 lei și alte lu
cruri scumpe I Un om cinstit, demn, care se respectă, nu 
se pretează la asemenea josnicii, dar ciubucarii... Ei sînt 
incapabili să se adapteze climatului sănătos al societății 
noastre, pentru ei onoarea, cinstea, prestigiul sînt pur și 
simplu doar niște noțiuni abstracte, la care nu au acces, 
și care nici măcar nu-i interesează, către care nu vor să 
aspire.

Uneori cei care se pretează la asemenea practici împing 
obsesia bacșișului și mai departe, mergînd pînă acolo 
incit pretind, pe față, fără nici un scrupul, diferite sume 
de bani în schimbul serviciilor pe care au obligația să le 
efectueze, ajungînd la fapte antisociale mult mai grave.

Știm cu toții că repartiția după muncă este o necesitate
„la distanță" și mijlocul pe liabile cu e Tea oricărei

. ...
prea puțin pe director. în Dumitru TIRCOB obiectivă, o lege economică a socialismului. care îi de-
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ADIO, LINIȘTE! VIN CINEAȘTII!

încalce

VICTIMEI ACCIDENTULUI
filmări 
pentru

DISCIPLINA CIRCULAȚIEI RUTIERE

CULPA GRAVA A ABANDONĂRII

Permisul de conducător auto este 
o dovadă că posesorul lui și-a 
însușit cunoștințele teoretice și 
practice necesare activității la volan. 
Dar examinînd numeroasele și varia
tele situații cu care conducătorul auto 
se întîlnește abia după obținerea 
permisului, nu este greu să consta
tăm că aceste cunoștințe nu acoperă 
toată gama de solicitări cărora șofe
rul trebuie să le facă față. Mai ales 
că pe lîngă sarcinile propriu-zise, 
tehnice, conducătorul auto este che
mat să răspundă și unor serioase o- 
bligații morale. Dacă în această di
recție există deficiențe, dacă omul' de 
la volan nesocotește faptul că tre
buie să țină seama de obligațiile mo
rale în acefeași măsură ca și de cele 
tehnice, este iminentă posibilita
tea nu numai a unor acciden
tări cu consecințe grave, dar și a 
călcării în picioare a normelor de 
conviețuire socială, a regulilor eticii 
cetățenești, a celor mai elementare 
principii umanitare.

în dimineața zilei de 29 august a.c., 
Ia km. 135+500, pe șoseaua națională 
Iași—Vaslui, într-un șanț, a fost gă
sit corpul neînsuflețit al unui om 
identificat .ca fiind Constantin 
Romașcanu, din comuna Văleni, 
județul Vaslui. De jur împrejur, 
urmele vizibile ale unui acci
dent de circulație. Cine era făp
tașul ? El a dispărut fără urme, 
crezînd că va scăpa de răspundere, 
de rigorile legii. Fără urmă e un fel 
de a spune, o speranță himerică în 
mintea înfierbîntată a făptașului, 
căci, în realitate, asemenea „pirați" 
ai drumurilor publice nu rămîn ni
ciodată nedescoperiți. Așa s-a întîm- 
plat și în fatidica zi de 29 august. 
Pe locul accidentului au rămas 
urme, urme pronunțate de cau
ciucuri, care oricît de nesem
nificative i s-au părut autorului 
lipsit de conștiință, i-au fost 
fatale. Cercetînd cu mare atenție 
împrejurările și dînd dovadă de 
multă pricepere și experiență în ma
terie, plutonierul Ioan Trofin, șeful 
postului de miliție din comuna Vă
leni, cu sprijinul întregii echipe de 
cercetări conduse de maiorul Mihai 
Dărămuș de la Inspectoratul Mili
ției din Vaslui, au descoperit fugarul 
la numai 7 ore de la comiterea acci
dentului. Se numește Constantin Dă- 
riescu, din comuna Tancu, județul 
Vaslui, posesor ’ al unui permis de 
conducere pentru toate categoriile de 
autovehicule, eliberat la 15 februa
rie 1968 de către Miliția fostei re
giuni Iași.

S-a stabilit că accidentul a fost 
comis din imprudentă. Legea ține 
cont de acest lucru. Dar faptul că 
autorul accidentului a dat bir cu 
fugiți!, este un fapt grav, imoral și 
aspru penalizat de lege.

Cele mai multe accidente sînt co
mise din motive arhicunoscute și 
arhicomentate, care se combat și se 
pedepsesc cu asprime : viteză excesi
vă, alcool, depășire neregulamentară, 
pe scurt, din cauza nerespectării cu

a normelor circulației, 
dintre cei ce se fac vino- 

de asemenea infracțiuni nu 
înapoi nici de la josnica „Solu- 
de a-și lua tălpășița, lăsînd în 
soartei și în ghiarele durerii

strictețe 
Unii •' 
vați 
dau 
tie" 
voia 
victimele pe care le-au accidentat. 
Nimic nu este mai degradant decît 
părăsirea celui pe care l-ai schilodit 
poate pentru toată viața, lipsindu-1 
de orice fel de ajutor.

Ce trebuie să facă acel conducător 
auto care a accidentat un om ?

Legea prevede să nu se schim
be poziția autovehiculului angajat în 
accident pînă la sosirea organelor de 
miliție și să se asigure păstrarea ur
melor la locul accidentului. In cazul 
cînd din accident rezultă răniri de 
persoane, autorii le vor acorda pri
mul ajutor, iar dacă nu este posibilă 
transportarea acestora la cea mai a- 
propiată unitate sanitară cu alte mij
loace de transport, autorii le vor 
transporta ei înșiși, după care se vor 
întoarce imediat Ia locul accidentu
lui. Firește, așa a răspuns la exame
nul de șofer și conducătorul auto 
loan Dumitrache, de pe autocamio
nul 21-B-4557. A răspuns, de aseme
nea, examinatorului că omului de la 
volan îi este interzis să consume 
alcool cînd pleacă în cursă. în prac
tică însă loan Dumitrache a proce
dat invers. Sorbind un pahar, 
două sau mai multe, cînd a 
plecat cu mașinp, în ziua de 9 sep
tembrie 1968, orele 19,30, și pierzîn-

' du-și siguranța, pe șoseaua Periș— ' 
Eutimanu, l-a accidentat pe Nicolae 
Florea, un om în vîrstă de vreo 
de ani, și l-a părăsit, lăsîndu-1 să 
zbată în șanțul șoselei, singur, 
coloana vertebrală fracturată.

O regulă de primă importanță, 
dar care regulă nu-i de primă im
portanță în materie de circulație ? — 
prevede că la staționarea autovehi
culului și cu atît mai mult la stațio
narea în pantă — mașina să fie asi
gurată și cu frîna de mină. Dar... 
Fetița Manuela Buiga, în vîrstă de 
numai 1 an și 4 luni a fost acciden
tată de un autocamion la volanul 
căruia nu se afla nimeni ! Manuela 
își vedea de jocul ei nevinovat, în 
locul numit „Dîmbul Bugoii", din co
muna Cornești, județul Cluj, cînd 
în ziua de 8 septembrie a.c. a fost 
surprinsă de autocamionul 21-Cluj- 
2365, proprietate a C.A.P.-Bîrlea, și 
rănită grav. Șoferul Nicolae Rus ve
nise să-și ia fratele care petrecuse 
la o nuntă. Dar a lăsat mașina ne
asigurată, și aceasta a pornit singu
ră la vale. Credeți oare că pe Nico
lae Rus l-a înduioșat copila care se 
zbatea între viață și moarte ? S-a ur
cat în autocamion și a luat-o la goa
nă, crezînd că scapă de răspundere. 
Fapta gravă că nu a respectat o pre
vedere elementară a normelor de 
circulație s-a asociat cu alta și mai 
gravă, aceea a părăsirii locului în 
care a comis accidentul. Si cînd te 
gîndești că acest șofer cu inima îm
pietrită este tată a 4 copii !

In toate aceste cazuri, avem de-a

I

63 
se 
cu

face cu niște ființe fără conștiință, 
cărora le lipsesc cele mai elementa
re însușiri morale. Ele acționează nu 
conduși de raționament, de logică, 
de simțul răspunderii, ci așa cum le 
dictează primul impuls în momentele 
de panică. Din fericire, datorită or
ganelor de miliție, sprijinului opi
niei publice indignate de astfel de 
acte, cazurile în care asemenea ele
mente reușesc să scape de pedeapsa 
aspră a legii sînt extrem de rare. 
In ultimele trei luni, de exemplu, 
aproape 96 la sută dintre cei care au 
fugit de la locul accidentului comis, 
au fost descoperiți ! Iar restul sînt 
pe cale de a fi descoperiți.

Trecînd în revistă asemenea fapte 
reprobabile se nasc o serie de între
bări firești : Cum pot fi depistați 
acești indivizi periculoși ? Cum poate 
fi stăvilit accesul lor la permisele 
de conducători auto ? Cum pot fi 
puse în evidentă trăsăturile lor ne
gative de caracter ?

Normele de examen nu prevăd ve
rificarea pregătirii moral-cetățe- 
nești a viitorului șofer. De unde 
putem ști 
trecut cu 
conducere 
cunoaștere 
lație va 
ririlor morale 
cem, în cazul 
ton ? Putem 
veni cu toată 
tru a ajuta la salvarea celui lovit ? 
Nu. Nimic nu ne dă o asemenea ga
ranție. Ne bazăm doar pe încrede
rea noastră în omenia elementară, 
presupusă ca o trăsătură firească a 
personalității oricărui adult sănătos 
și responsabil de faptele sale. Reali
tatea ne demonstrează însă că o 
astfel de încredere generală nu este 
întotdeauna confirmată. Sînt încă 
destui conducători auto pentru care 
permisul de conducere nu reprezin
tă automat și semnul încrederii care 
este acordată de către organele de 
miliție. Și chiar dacă numărul aces
tora este mic, pericolul pe care îl 
pot prezenta pentru circulație impu
ne completarea examenului de con
ducere și medical, cu un examen 
psihologic serios. îndreptat nu nu
mai snre cunoașterea unor calități 
ale vitezei și corectitudinii reacțiilor 
motorii, ci și spre cunoașterea pro
filului moral al personalității, un 
astfel de examen psihologic ar con- 
tribut la o mai bună anrectere a în
sușirilor viitorului conducător auto 
Experiența cîstlgată în laboratoare
le de psihologie existente în rețeaua 
transporturilor feroviare si aeronau
tice poate fi folosită pentru organi
zarea de examene similare si în ca
drul serviciilor care conferă permi-s 
sele de conducere. O astfel de "probă 
organizată eventual cu snriiinnl 
M.T.A:N.A„ ar fi indicat să preceadă I 
concursului susținut în fata lucrăto
rilor dc miliție.

Cîteva mii de locatari ai imobilelor de pe 
B-dul N. Bălcescu din București sînt ne- 
voiți să facă adevărate nopți albe, suportînd 
consecințele chinuitoare ale unor zgomote ne
obișnuite, Liniștea, condiție vitală pentru 
menținerea sănătății omului și pentru activi
tatea sa cotidiană, ne-a fost răpită de 
apariția, în această zonă dens populată a 
orașului — și așa vitregită din acest punct de 
vedere — a unor instalații generatoare de 
zgomote extrem de stridente. Dispersate pe 
stradă, pe trotuare, chiar sub ferestrele noas
tre, ele intră din plin în funcțiune cu deose
bire seara, începînd de pe la orele 22 și nu 
sînt oprite decît în jurul orei 3 dimineața. 
Cîteva generatoare de curent electric între
țin un uruit mai mult decît enervant. 
La toate acestea se adaugă jocul de lumini 
al unor reflectoare de maximă intensitate. 
E lesne de închipuit că, în asemenea condiții, 
pur și simplu nimeni nu poate să doarmă.

Deranjul este provocat de turnarea unor sec
vențe nocturne de film.

înțelegem cu toții necesitatea acestei acti
vități, dar socotim că ea trebuie și poate să 
fie desfășurată în așa fel îneît să nu se sa
crifice odihna oamenilor, să nu se 
normele care apără liniștea publică.

Din cîte am aflat, pentru a face 
în instituții sau alte unități de stat, . 
a întrerupe anumite activități, cum ar fi 
vînzarea într-un magazin, circulația publică 
etc, cinematografia cere autorizație de la or
ganele competente. Dar, nouă, miilor de oa
meni deranjați ne cere cineva consimtă- 
mîntul ? Socotim că este necesar ca proble
ma în speță să fie reglementată de cinema
tografie împreună cu factorii care răspund 
de liniștea și odihna publică.

Un grup de locatari ai blocurilor 
de pe Bd. N. Bâlcescu-București

prinde pe oameni cu disciplina socialistă a muncii și con
tribuie la creșterea conștiinței socialiste a salariaților. Ea 
educă și disciplinează pe toți oamenii, inclusiv pe cei care 
caută să muncească puțin și să primească mai mult, re- 
tribuind membrii societății în raport cu cantitatea și ca
litatea activității lor. Bacșișul, cu rolul său nefast, anti
social, șterge cu insolență aceste diferențieri, fiind o 
sursă de venituri provenite din munca altora. In virtu
tea cărei legi i se permite unui salariat din sectorul so
cialist de activitate să aibă încă unul, două, zece salarii 
pentru aceeași muncă ?

Marea majoritate a salariaților care lucrează în cadrul 
întreprinderii „Ciclop" sau la cooperativele Automeca- 
nica, Metalocasnica ori Radio-progres sînt politicoși, răb
dători și conștiincioși în relațiile cu cetățenii. Dar ce fa
cem cu ceilalți, al căror simț al datoriei și probității pro
fesionale este atrofiat ? Cetățeanul Ion Manolescu din 
Focșani ne scrie indignat tocmai despre tratamentul ne- 
omenos la care a fost supus de unii lucrători ai „Fiat- 
Service"-ului din Drumul Taberei Care i-au făcut tot felul 
de șicane, pentru a-l pregăti „psihologic" și a -l determina 
să bage mîna în buzunar și să ofere un bacșiș corespunzător. 
Nicolae Neacșu, președintele cooperativei Radio-pro
gres, ne sesizează despre actul condamnabil al tehni
cianului Ion Adam, care, chemat să execute o reparație, 
văzînd că cetățeanul Eugen Bădiță „se lasă greu" i-a pre
tins direct, fără jenă, 150 de lei, ca să-i facă o lucrare 
minoră. Si în acest caz, bacșișomanul a depășit limitele 
„regulamentare", frustrînd, pe lîngă solicitant, chiar în
treprinderea, căreia nu i-a decontat costul reparației e- 
fectuate.

— Pentru a preveni pe viitor asemenea gesturi incom
patibile cu etica, unui salariat al unei unități socialiste de 
deservire — ne spune tovarășul Nicolae Neacșu — am 
inițiat o brigadă de control care merge pe urmele teh
nicienilor noștri, acasă la cetățeni, unde verifică calita
tea reparațiilor făcute de reprezentanții cooperativei t+s'- 
pective și comportarea acestora. Iată o măsură eficace 
menită să-i descopere pe toți cei ce întind mîna după 
bacșiș, o măsură care a depășit faza teoretică și a fost 
aplicată în practică. Roadele ei — ne-a asigurat președin
tele — au început să se vadă și se pare că în scurtă vreme 
acest obicei urît și degradant va dispărea din sfera de 
activitate a Radio-progresului.

Insistînd asupra măsurilor care ar putea duce la stîrpi- 
rea năravului, tov. Silvestru Vîrtosu, președinte 
de colegiu la Tribunalul Capitalei, este de părere Că ar 
fi indicat să se studieze și posibilitățile de aplicare a unor 
eventuale sancțiuni disciplinare asupra celor care caută să 
stoarcă bani în plus de la cetățean și asupra celor care îi 
încurajează direct. Disciplina trebuie să fie unică pentru 
toți salariații și aplicată fără nici un fel de rabat. Ce-ar 
fi dacă în frizerii,Jn toate unitățile, cooperației meșteșugă
rești, în restaurante,, în magazine etc. conducerile unită
ților vizate, în urma unei intense munci de educație cu 
salariații respectivi, ar lua inițiativa să afișeze, la loc vi
zibil, următorul anunț : „Rugăm pe toți clienții noștri să 
nu mai dea bacșiș pentru a nu fi puși în situația de a fi 
refuzați, întrucît colectivul nostru de lucrători nu se pre
tează la asemenea practici!"

Firește, cu sprijinul neprecupețit al opiniei publice, un 
asemenea îndemn nu ar trebui să rămînă o lozincă moartă, 
ineficientă, ci ar trebui concretizat în măsuri imediate, ca
tegorice, care să nu mai permită sub nici o formă, mai 
ascunsă ori mai rafinată, vreo manifestare a unor asemer 
nea „obiceiuri".

Și-ar putea aduce, de asemenea, contribuția la stîrpirea. 
bacșișului echipele de control obștesc care, în cazul cînd 
li s-ar lărgi competența, i-ar putea descoperi cu mai multă 
ușurință pe „cavalerii" pomanagii. Firește, o astfel de ac
țiune ar fi încununată de succes dacă și organizațiile Ș.a- 
dicale din unitățile socialiste i-ar stimula, într-un fel Sau 
altul, pe toți cei ce nu se pretează să întindă mîna, sanc- 
ționîndu-i în același timp pe salariații care nu înțeleg să 
se dezbare de acest obicei. Dacă bacșișul nu va fi ali
mentat, în mod cert el va dispărea treptat din relațiile 
sociale.

Dumitru MINCULESCU 
A. DRAGHICI — economist

RĂSPUNSURI-PRIN ZIAR
LÂ SESIZĂRILE OPINIEI PUBLICE

In urma publicării în ziar 
a unor articole, pe diferite 
teme, redactate pe baza se
sizărilor primite de la cetă
țeni. la redacție au sosit 
în ultimul timp o seamă 
de răspunsuri de la autori
tăți. Din lectura acestora 
rezultă că 
stitutiilor 
cerile lor 
superioare 
deosebită semnalelor criti
ce apărute în presă, iau 
măsuri operative și 
ciente de înlăturare a 
junsurilor dezvăluite, 
concludent în această 
vință răspunsul Procuratu- 

' rii Generale la sesizarea 
muncitorului Ștefan Fili- 
uță de la întreprinderea de 
construcții și montaj nr. 7 
— Galați (sesizare înse
rată în articolul „Lipsa de 
probitate — mină în mină 
cu neomenia".
nr. 7836 din 25 septem
brie a.c.) Ce se arăta în 
sesizare ? Că acest munci
tor care a suferit, cu doi 
ani în urmă, un grav ac
cident de muncă, și-a pier
dut drepturile de pensie de 
invaliditate și alocația de 
stat pentru cei trei copii — 
pe timp de cinci luni — 
datorită indolenței de ne
conceput și lipsei totale de 
neomenie a salariaților în
treprinderii respective, ca
re au tărăgănat întocmirea 
și depunerea dosarului său 
de pensie. Și că. în con
tinuare. pentru a scăpa de 
orice răspundere, conduce
rea întreprinderii a obți
nut de la Judecătoria mu
nicipiului Galați o sen
tință de anulare a de
ciziei comisiei de litigii, 
prin care i se făcea omului

.dreptate. „In urma verifi
cării actelor și lucrărilor 
dosarului în cauză — se 
arată în răspunsul Procu
raturii Generale — s-a de
clarat recurs în suprave
ghere, constatindu-se că 
sentința pronunțată în a- 
cest caz este netemeinică 
și nelegală. S-a constatat 
că neîntocmirea la timp a 
dosarului de pensionare al 
lui Ștefan Filiuță s-a da
torat exclusiv întreprinde
rii, deoarece aceasta era 
în posesia tuturor 
necesare, pentru a 
la timp dosarul de 
nare organelor de 
deri sociale. Recursul 
supraveghere, împreună cu 
dosarul cauzei, a fost tri
mis Tribunalului Suprem 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, pentru judecare". 
Este salutară intervenția 
promptă a Procuraturii 
Generale în apărarea le
galității socialiste șî 
drepturilor unui om.

Exemple de intervenție 
promptă și eficientă a orga
nelor de partid și de stat 
pentru apărarea drepturi
lor oamenilor muncii sînt 
numeroase. în urma pu
blicării articolului „Abu
zul de putere deterio
rează prestigiul directo
rului 1“ („Scînteia" nr. 
7782). în care erau dezvă
luite unele ilegalități să- 
vîrșite, în dauna salariați
lor, la uzina „1' Mai" Plo
iești. Comitetul județean de 
partid Prahova ne-a răs
puns. în concluzie : „A-
nalizîndu-se temeinic sti
lul și metodele de 
ale organizației de 
organizației U.T.C., 
tetului sindicatului

comitetului de direcție din 
uzină, au fost scoase in 
evidență o seamă de de
ficiente din activitatea a- 
cestora și s-au preconizat 
măsuri eficiente de înlă
turare a lor. Comitetul ju
dețean de partid va urmări 

• transpunerea în practică a 
acestor măsuri".

O serie de răspunsuri 
primite la redacție se refe
ră la articolul „Se cere doar 
un plus de conștiinciozitate 
profesională" („Scînteia" 
nr. 7828). în care era scos 
în evidentă modul 
tuos de organizare 
servicii prestate 
populație de către ______
unități ale cooperației meș
teșugărești. In urma criti
cilor formulate. Uniunea 
județeană a cooperativelor 
meșteșugărești — Vîlcea 
informează redacția că ne
ajunsurile semnalate în ar
ticol au fost analizate în- 
tr-o ședință cu toți mem
brii cooperatori și salaria- 
ții răspunzători de îndru
marea și controlul muncii 
în diferitele secții ale coo
perativei „Avîntui" din 
Drăgășani. S-au luat în 
consecință măsuri pentru 
asigurarea unei bune de
serviri a cetățenilor de că
tre unitățile cooperativei. 
La același articol au mai 
trimis răspuns redacției și 
U.C.E.C.O.M., precum și 
conducerea Uniunii coope
rativelor meșteșugărești 
din municipiul București 
care semnalează greutățile 
pe care le întîmpină unele 
unități reparatoare de as
piratoare din cauza lipsei 
pieselor de schimb — în 
special a rotoarelor — pe 
care fabrica producătoare

(„Electromotor" — Timișoa
ra) întîrzie să le livreze.

Asupra măsurilor luate 
în urma apariției articolu
lui „POATE FI SPORITA 
EFICIENTA CONTROLU
LUI OBȘTESC" („Scînteia" 
nr. 7815). ne răspunde Mi
nisterul Comerțului Inte
rior : „Apreciind contribu
ția importantă pe care con
trolul obștesc o aduce Ia 
îmbunătățirea activității u- 
nităților comerciale, condu
cerea M.C.I. a luat o serie 
de măsuri pentru sprijini
rea acestei metode obștești 
de control, pentru justa va
lorificare a sesizărilor fă
cute de membrii echipelor 
de control obștesc. O ac
țiune recentă o constituie 
verificările făcute de orga
nele inspecției comerciale 
de stat în cadrul a 223 de 
organizații și întreprinderi 
comerciale din toate jude
țele țării, inclusiv din Ca
pitală. Această activitate 
s-a soldat cu noi măsuri 
de remediere a deficien
telor, și, în 60 de cazuri, 
cu sancționarea celor care 
s-au făcut vinovați de dife
rite abateri. Concluziile au 
fost analizate de conduce
rea ministerului. în prezent 
sînt in curs de elaborare 
noi dispoziții normative cu 
privire la organizarea și 
funcționarea controlului 
obștesc, dispoziții menite să 
contribuie la o creștere 
substanțială a eficienței a- 
cestei activități".

O concluzie care merită 
relevată este aceea că a- 
tunci cînd conducerile in
stituțiilor vizate sau foru
rile lor superioare se inte
resează ele însele, îndea
proape, de înlăturarea fe-

nomenelor negative semna
late prin presă de către 
cetățeni, măsurile luate au 
eficientă. Și, dimpotrivă, 
cînd se lasă lucrurile 
la voia întîmplării, pe 
seama unor salariați nere
ceptivi la critică, anoma
liile persistă', iar , sesizările 
continuă. Și mai grav este 
faptul că unele unități 
nici nu se socotesc măcar 
fdatoare să răspundă zia
rului la criticile formulate, 
dar mi-te să ia măsuri de 
lichidare a lipsurilor. Prin
tre acestea se numără Fa
brica de nasturi din Jim- 
bolia și întreprinderea de 
industrie locală din Mediaș, 
criticate în articolul „Co
merțul cu mărunțișuri nn 
este o problemă măruntă !“ 
(„Scînteia" nr. 7782 din 
2.VIII.1968). oficiul P.T.T.R. 
Afumați și I.A.P.L. „Car- 
pați" din Capitală, criticate 
în articolul „Aliați nede- 
clarați ai delapidatorului" 
(„Scînteia" nr. 7781 din
I. VIII.1968), Direcția pentru 
problemele de muncă și o- 
crotiri sociale a județului 
Vaslui, criticată în artico
lul „Porți închise în fata 
unor tineri utili societății 
(„Scînteia" nr. 7791 din
II. VIII. 1968) ș.a.

E de prisos să adăugăm 
că astfel de atitudini de 
pasivitate contravin legilor 
și moralei societății noas
tre. sînt dăunătoare și nu 
pot avea alte consecințe 
'decît perpetuarea lipsuri
lor. știrbirea prestigiului 
întreprinderilor și institu
țiilor respective.
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Nu pdată s-a verificat în practica 
întreprinderilor noastre industriale 
— inclusiv a multor combinate și 
uzine chimice noi — că viziunea de 
perspectivă în politica de cadre, an
gajarea din timp și instruirea lor 
exigentă, potrivit cerințelor impuse 
de tehnicitatea utilajului- și procese
lor tehnologice, constituie un factor 
de maximă importantă pentru reuși
ta punerii în funcțiune și exploatării 
cu randamente superioare a noilor 
instalații și capacități. Subaprecie
rea elenientului-om, în comparație 
cu elementul-mașină, duce în mod 
inevitabil la diminuarea productivi
tății muncii, în general a eficienței 
activității economice, chiar dacă ca
racteristicile mijloacelor tehnice fo
losite se situează la nivelul celor 
mai reușite, tipuri similare folosite 
pe plan mondial.

— Tocmai aceste considerații, ca 
și învățămintele desprinse dintr-o 
serie de neajunsuri anterioare, au 
determinat colegiul ministerului nos
tru să elaboreze un plan amplu de 
măsuri în vederea pregătirii cadre
lor pentru instalațiile noi ce vor fi 
puse în funcțiune pînă în 1970 — 
ne-a spus tov. Nicolae Diaconescu, 
director adjunct în Ministerul In
dustriei Chimice. Acest plan preve
de, între altele, lărgirea spațiilor de 
școlarizare și a numărului de spe
cialiști pregătiți prin școli, angaja
rea cu 6—18 luni înainte a per
sonalului destinat noilor obiective, 
organizarea unor forme eficiente de 
pregătire teoretică și practică, de 
specializare a muncitorilor și cadre
lor tehnico-inginerești.

— Cum poate fi apreciat stadiul 
actual de înfăptuire a programului 
de măsuri amintit ?

— în general satisfăcător. Se pre
vedea, de pildă, ca în actualul cin
cinal numărul salariaților din ra
mura noastră să crească cu circa 
50 000 ; în cei aproape trei ani care 
s-au scurs pînă acum, potențialul 
uman al industriei chimice a cres
cut cu peste 22 000 numai la cate
goria muncitorilor calificați și cu 
2 300 de maiștri și tehnicieni.

în încheierea discuției, tov. N. Dia
conescu a făcut observația că cifrele 
globale pe minister privind asigura
rea numerică a necesarului de per
sonal ascund totuși situații nemul- 
tunwtoare, în diferite întreprinderi 
ală industriei chimice, mai ales în 
ce privește gradul de calificare și de 
specializare a oamenilor. Este de 
altfel o concluzie care s-a desprins 
cu pregnantă în cursul anchetei în
treprinse în mai multe combinate 
și uzine chimice. Investigațiile noas
tre au relevat existența chiar a unui 
important deficit de personal, ceea 
c înseamnă că nici din punct de 
vedere numeric nu este soluționată 
pe deplin problema satisfacerii ce
rințelor crescînde de cadre în unele 
Întreprinderi ale acestei ramuri.

Cu deosebită acuitate se pune în 
prezent- această • ■ chestiune; '■ ^pentru ■ 
Combinatul petrochimic "Pitești și ' 

' Combinatul chimic Rm. Vîlcea — în- ■ 
treprinderi aflate în prezent în 
preajma „examenului** de intrare în 
funcțiune a unor importante capa
cități de producție. La începutul 
lunii octombrie, dintr-un necesar de 
1844 de operatori chimiști, laboranți, 

4 lăcătuși mecanici, electricieni auto- 
matiști și alti muncitori calificați 
erau angajați și parțial instruiți — 
teoretic și practic — la combinatul 
din Rm. Vîlcea doar 1117 munci
tori. Pentru fabrica de p.v.c. și cea 
de H.C.H.-lindan de aici, care ur
mează să intre în curînd în probe 
tehnologice, s-au angajat pînă acum 
doăr 10—30 la sută din necesarul de 
operatori chimiști.

— Această situație se explică prin 
viziunea îngustă a conducerii com
binatului, care a pierdut din vedere 

■ o bună perioadă de timp problema 
asigurării personalului pentru noile 
instalații — ne-a spus. tov. ing. Ni- 
'olae Ionescu, secretar al Comitetu
lui județean Vîlcea al P.C.R. Comi
tetul de direcție al combinatului în
cearcă să justifice această poziție 
prin dificultățile mari apărute anul 
acesta în procurarea unor utilaje 
importante, care au determinat în- 
tîrzieri fată de termenele de punere 
în funcțiune a noilor capacități.

\ Fără îndoială, construcția noilor 
' obiective industriale pune în fata 

beneficiarilor de investiții o varie
tate mare de probleme. Dar aceasta 
nu înseamnă totuși a lăsa pe ultimul 
plan chestiunea angajării și pregă
tirii cadrelor de muncitori și teh
nicieni. Pentru că cine procedează 
astfel se linsește el însusî de. una 
din premisele esențiale care asigură 
intrarea în exploatare și buna func
ționare a instalațiilor tehnologice. In 
această privință, nu este suficient 
numai să stabilești dinainte un plan 
de recrutare si instruire a persona
lului, ci și să urmărești sistematic 
traducerea lui în viată.

l

2.
Nu se poate trece cu vederea fap

tul că o anumită doză de superfi
cialitate fată de îndeplinirea pro
gramului de pregătire a muncitori
lor, tehnicienilor și maiștrilor pen
tru industria chimică dovedesc chiar 
direcțiile generale industriale, unii 
factori de conducere din Ministerul 
Industriei Chimice, care nu au obi
ceiul să controleze sistematic modul 
în care se înfăptuiesc sarcinile în 
acest domeniu și nu dau întreprin
derilor sprijinul de care au abso
lută nevoie. Iată un caz concret în 
acest sens.

— în trimestrul II al acestui an — 
ne-a spus tov. ing. Vasile Răvaș, 
șeful biroului personal de la Combi
natul chimic Rm. Vîlcea — noi am 
solicitat ministerului să ne reparti
zeze 30 operatori pentru instalația de 
alcooli-oxo. Cererea ne-a fost satis
făcută doar pentru jumătate din a- 
cest număr, iar practic au venit în 
combinat numai 9 operatori-chimiș ti, 
și ei calificați pentru cu totul alte 
specialități : industria celulozei și 
hîrtiei, a îngrășămintelor cu azot.

Această din urmă observație ne-a 
îndemnat să urmărim îndeaproape 
următorul aspect : de unde sînt 
recrutate noile cadre, care sînt cele' 
mai bune izvoare pentru angajarea 
muncitorilor și tehnicienilor necesari 
tinerelor combinate chimice? în 
această privință, planul de măsuri 
elaborat de Ministerul Industriei 
Chimice stabilește, în funcție de ni
velul tehnic al instalațiilor și de 
posibilitățile de recrutare, trei, surse 
principale de personal : repartizarea 
de absolvenți ai școlilor profesionale, 
tehnice, da maiștri și din învăță-

a/ noii noastre
industrii chimice

la montarea utilajelor 
ai acestora?

Se apropie ziua inaugurării uzinei. Unde sînt 
muncitorii?
De unde se recrutează personalul noilor unități ?
Ce pondere ocupă absolvenții școlilor 
profesionale ?
De ce nu participă 
viitorii manipulanți 
După intrarea în funcțiune a obiectivelor continuă 
procesul de calificare ?
Toți specialiștii sînt de... specialitate ? 
Ce alimentează fluctuația cadrelor?

mintul superior, calificarea și re
calificarea de muncitori prin cursuri 
de scurtă durată din forța de muncă 
disponibilă pe plan local și transferași 
rea unui număr corespunzător de 
muncitori, maiștri și ingineri cu ex
periență în producție de la întreprin
deri cu profil similar sau apropiat. 
Aceste prevederi sînt judicioase, ele 
țin seamă de condițiile actuale.

Din moment ce la nivelul minis
terului chestiunea surselor de perso
nal pare să fie bine elucidată și 
fundamentată, cum se explică atunci 
„foamea" de muncitori existentă nu 
numai în întreprinderile noi, ci 
chiar și în cele care sînt în funcți
une de mai multi ani ? Cadre de 
conducere și specialiști din diferite 
combinate și uzine chimice apreciază 
că principala cauză constă în faptul 
că școlile profesionale asigură încă 
un număr prea mic de muncitori 
calificați în comparație cu cerințele 
actuale ale dezvoltării industriei 
chimice. La aceasta se adaugă și 
lipsa de discernămînt în stabilirea 
profilului viitorilor muncitori, în 
orientarea de perspectivă a cerințe
lor de cadre. La Brăila, bunăoară, ni 
s-a spus că numărul cadrelor pre
gătite prin centrul școlar pentru 
anumite meserii — îndeosebi pen
tru activitatea de întreținere — este 
în totală neconcordantă cu nevoile 
celor două unități de pe platforma 
chimică de aici : combinatul de fibre 
artificiale și combinatul de hîrtie și 
celuloză. Intr-o atare situație, începe 
goana după oameni calificați, anga- 
jîndu-se cadre de la alte unități, 
care nu întotdeauna pot face fată 
tehnicii din industria chimică.

In momentul de fată, doar 54 la 
sută din necesarul de muncitori 
calificați al industriei chimice este 
asigurat prin școli profesionale, 
10—15 la sută din rîndul muncitori
lor cu experiență din unități simi
lare, iar restul se completează din 
forța de muncă disponibilă pe plan 
local. La noile platforme chimice de 
la Turnu Măgurele, Craiova. Călă
rași, Rm. Vîlcea, Pitești, această din 
urmă categorie de salariati ocupă o 
pondere mult mai importantă, ajun- 
gînd de la o treime la aproape jumă
tate din cerințe, ceea ce creează 
dificultăți deosebit de importante a- 
tît în instruirea lor teoretică și prac
tică, cît mai ales la începerea probe
lor tehnologice și punerea în func
țiune a instalațiilor.

— Consider că va trebui să crească 
aportul întreprinderilor chimice mai 
vechi în asigurarea nucleului de 
cadre calificate al noilor unităti in
dustriale — ne-a spus tov. ing. Vic
tor Poltorațchi, director general al 
Combinatului chimic Rm. Vîlcea. 
Fiecare întreprindere va trebui să 
devină o adevărată „pepinieră" de 
muncitori cu o înaltă calificare, de 
maiștri și ingineri specialiști, cărora 
să li se poată încredința la nevoie 
conducerea instalațiilor noi de 
înaltă tehnicitate, in curs de execu
ție. Ponderea nucleului de cadre cu 
experiență ar trebui să fie în uni
tățile noi de cel puțin 25 la sută din 
necesar.

Această cerință, în afară că nu se 
îndeplinește sub raport numeric, 
este cu totul necorespunzător satis
făcută sub raport calitativ. Cînd se 
apropie darea în funcțiune a unui 
nou obiectiv, începe o veritabilă mi- 
grație a cadrelor de la întreprinderile 
mai' vechi. Această deplasare de 
salariati nu este coordonată de ni
meni din direcțiile generale indus
triale și din minister, ci are loc în 
măsura în care cadrele de conducere 
de la noile unităti reușes<fsă-i atragă. 
O statistică ce ne-a fost prezentată 
de tov. loan Popa, inginer șef la 
Uzina de fire și fibre sintetice Săvi- 
nești, arăta că. din personalul plecat 
de aici la noua uzină de fibre polies- 
terice de la Iași, 10 la sută își 
motivau transferul prin posibilitățile 
de școlarizare în perspectivă pe care 
le oferă lașul, 15—20 la sută prin 
cauze de ordin familial și restul 
determinat de obținerea unor avan

taje materiale privind locuința, sa
larizarea.

Este de înțeles că formarea nu- 
cleuluitde bază de muncitori și teh- 
riicienf'fâ noile unități industriale* nu 
este'o treabă ușoară. Dar în nici un 
caz deplasarea de cadre nu poate fi 
lăsată la cheremul hazardului, ci 
trebuie făcută cu o matură chibzu
ință și să servească țelului final : 
punerea în funcțiune a noilor obiec
tive în cele mai bune condițiuni. 
Credem, de aceea, că este necesar ca 
Ministerul Industriei Chimice să 
examineze cu răspundere planurile 
de asigurare cu cadre în fiecare din 
noile uzine și combinate, pentru ca 
în nucleul de muncitori și specialiști 
să se afle cu adevărat cele mal com
petente cadre, care au fost verificata 
la „școala" altor mari obiective ale 
acestei ramuri.

Care anume dintre căile de pregă
tire a cadrelor se dovedește cea mai 
eficace și pe care dintre ele o pre
feră conducerile întreprinderilor ? 
Răspunsul la această întrebare ne-a 
pus în fața unor puncte de vedere 
extrem de controversate. La Brăila, 
bunăoară, majoritatea covîrșitoare a 
celor cu care am discutat au apreciat 
că, în ansamblu, mai bine lucrează 
muncitorii pregătiți în uzină, direct 
la locul de muncă. „Noile cadre care 
ne vin din școala profesională nu 
sînt bine pregătite. Cînd intră în 
producție, cu unele excepții, tinerii 
muncitori nu dau rezultatele dorite" 
— ne spunea ing. Emilia Morariu, 
șefa serviciului tehnic. Cu totul altă 
părere are ing. Alecu Popa, șeful 
secției de oxid de etilenă și glicoli 
de la Combinatul petrochimic Plo
iești, care susține că „față de anii 
trecuți, noile promoții de muncitori 
veniți în combinat au crescut mult 
sub aspectul pregătirii teoretice și 
practice." Prin repartizarea judici
oasă a elevilor încă în timpul practi
cii la viitoarele lor locuri de muncă, 
aceștia reușesc să capete din timp 
îndemînarea necesară supravegherii 
și intervenției competente în con
ducerea procesului tehnologic.

Opțiunea pentru una sau alta din 
căile de pregătire a cadrelor de mun
citori este departe de a fi o chestiune 
de pură preferință. Este indiscutabil 
că la punerea în funcțiune a obiec
tivului, prin natura împrejură
rilor. ponderea celor calificați prin 
alte forme decît școala profesională 
este mai mare. Nivelul de calificare al 
acestor muncitori este încă diferit, 
ceea ce reduce simțitor posibilitățile 
de folosire eficientă a capacităților. 
Tocmai de aceea, evoluția ulterioară 
impune ca o necesitate obiectivă creș
terea ponderii personalului calificat 
prin învățămîntul profesional. în 
această privință indicațiile ministe
rului sînt clare, dar din păcate, una 
spune ministerul și alta înțeleg con
ducerile unor unităti din această ra
mură.

Fiind întru totul de acord cu ideea 
că pregătirea muncitorilor prin școa
la profesională răspunde cel mai 
bine necesităților producției moder
ne, ing. Paraschiv Oancă, șeful 
biroului învățămînt de la U.F.S. — 
Săvinești, a ținut să sublinieze 
că, după propriile observații, în 
prezent circa 10—15 la sută 
dintre absolvenții care vin în 
uzină sînt insuficient pregătiți. 
Marea majoritate pot fi notați 
cu calificativul bine, iar o par
te dintre ei se remarcă printr-o 
foarte bună pregătire. Si cei slabi 
și cei foarte buni, la venirea în uzină 
primesc aceeași categorie de înca
drare. Este un șoc moral pentru cei 
din urmă. Pentru o echitabilă răs
plată a muncii, cît și în vederea 
cointeresării tînărului elev de a se

pregăti cît mai bine încă în timpul 
școlii, interlocutorul consideră că în
cadrarea în producție ar trebui să 
.fie i. diferențiată : la angajare să se 

'•'dea categoria a-IV-a celor care ab
solvă cu note de 9 și 10 și categoria 
a Il-a, bunăoară, celor care se men
țin la limita rezistenței. Această ob
servație ar merita să fie examinată 
de forurile de resort din Ministerul 
Industriei Chimice și din Comitetul 
de Stat pentru problemele de Otga- 
nizare și Salarizare.
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Indiscutabil, vigurosul progres teh

nic și științific care este caracteris
tic tuturor ramurilor industriei noas
tre socialiste, dar mai ales indus
triei chimice, determină în mod o- 
biectiv cerințe noi față de nivelul 
de calificare al muncitorilor, schim
bări profunde în însuși conținutul 
muncii calificate, care merg în di
recția transferului de sarcini din sfe
ra efortului fizic, muscular, în sfera 
efortului intelectual. Operatorul chi
mist este azi mai mult un teh
nician în înțelesul propriu al cu- 
vîntuluî, decît un muncitor, el fiind 
chemat să supravegheze aparatura 
automată de comandă, să intervină, 
prin interpretarea elementelor pro
cesului tehnologic — pe care trebuie 
să le stăpînească pe deplin — pentru 
menținerea parametrilor optimi de 
funcționare a instalațiilor.

Exigențele mari în munca operato
rului chimist, a lăcătușilor, electri
cienilor și celorlalte categorii de 
muncitori din unitățile industriei 
chimice reclamă o maximă atenție în 
procesul de formare a cadrelor pen
tru noile instalații și capacități de 
producție din această ramură. „Sînt 
indicii care atestă incontestabil că 
procesul de instruire a muncitorilor 
pentru aceste capacități noi este de
ficitar — ne-a spus tov. ing. Cornel 
Craiu, directorul Institutului de pro
iectări pentru industria chimiei or
ganice și petrochimice din Capitală. 
Sînt multi operatori chimiști care nu 
cunosc, la intrarea în funcțiune a in
stalațiilor, decît în mod sumar teh
nologia de lucru și indicațiile apara
turii de automatizare. După pă- 
rețea mea, profilul profesional ac- 
ti/al al operatorului chimist ar tre
bui completat cu cunoștințe necesare 
întreținerii instalațiilor.

Ancheta noastră a reliefat că prin
cipala cauză a insuficienței nivelu
lui de cunoștințe al muncitorilor din 
unele unități industriale noi constă 
în organizarea nesatisfăcătoare a ca
lificării și specializării lor înainte 
de intrarea în producție a obiective
lor

— In mare parte, cadrele de munci
tori au fost calificate prin cursuri de 
scurtă durată — ne-a spus ing. loan 
Mihuț, de la Combinatul chimic Rm. 
Vîlcea. De instruirea lor practică nu 
a avut însă cine să se ocupe îndea
proape, pentru că multi dintre in
ginerii noștri angajați pentru a con
duce viitoarele secții si instalații și 
a specializa cadrele fără experiență, 
au primit în același timp sarcina de 
diriginți de șantier.

Consecințele negative ale acestui 
procedeu — care va trebui peste tot 
înlăturat — sînt agravate de faptul 
că cea mai mare parte a muncito
rilor angajați să lucreze la viitoarele 
unități chimice nu participă efectiv 
la lucrările de montare a utilajului 
și instalațiilor — sarcină stabilită 
expres în planul de măsuri elaborat 
de Ministerul Industriei Chimice pri
vitor la pregătirea cadrelor de mun
citori și specialiști pentru această 
ramură. Pe șantierele industriei chi
mice s-a creat astfel o situație anor
mală : sute de muncitori angajați 
pentru exploatare și întreținere sînt 

simpli spectatori, în loc să ia parte 
alături de montori și instalatori la 
execuția lucrărilor. Indiferente stau 
față de. acea.stă situație ..cadrele de 
conducere din întreprinderile bene
ficiare, din direcțiile generale indus
triale ale ministerului.

Participarea nemijlocită a munci
torilor recrutați pentru exploatare 
și întreținere la lucrările de mon
taj și instalații ar avea un dublu e- 
fect. Pe de o parte, s-ar asigura 
grăbirea ritmului de lucru, respec
tarea termenelor de execuție, iar 
pe de alta — ceea ce este deosebit 
de important — muncitorii respec
tivi ar reuși să cunoască mult mai 
repede și temeinic construcția utila
jului și echipamentului tehnologic, 
modul de funcționare a acestora, 
modalitățile de intervenție în caz de 
defecțiuni în exploatare. Iată de ce 
problema participării directe la 
montarea utilajelor a viitorilor ma- 
nipulanți ai mijloacelor tehnice se 
cere reglementată neîntîrziat de mi
nisterul de resort și alte organe in 
drept.

Se înțelege că procesul de pregătire 
a cadrelor de muncitori nu încetea
ză o dată cu intrarea în funcțiune a 
unităților din această ramură. Toc
mai de aceea, în cursul anchetei am 
urmărit să vedem dacă în întreprin
deri, după intrarea în exploatare, este 
vizibil efortul pentru ridicarea con
tinuă a calificării la nivelul cerut de 
complexitatea instalațiilor și a pro
ceselor tehnologice. Aceasta este o 
condiție sine qua non pentru atinge
rea în timp scurt a parametrilor teh- 
nico-economici proiectați la noile ca
pacități de producție.

Din investigații au reieșit; situații 
contradictorii. In unități, cum ar ii. 
de exemplu, Combinatul de îngrășă
minte azotoase Piatra Neamț, Uzina 
de fire și fibre sintetice Săvinești, 
Combinatul petrochimic Ploiești, este 
evidentă preocuparea susținută a co
mitetelor de direcție pentru organi
zarea si buna desfășurare a cursu
rilor de ridicare a calificării și spe
cializare, în așa fel îneît cadrele să 
cunoască cît mai bine instalațiile, 
modul lor de funcționare și întreți
nere, pentru a le folosi la capacita
tea lor deplină. Este explicabil, în a- 
ceste condiții, de ce la com
binatul din Piatra Neamț indi
cii de utilizare atinși la toate 
instalațiile depășesc în prezent pe 
cei prevăzuți în proiecte, de ce — 
după cum ne spunea directorul teh
nic al combinatului, tov. ing. Mihai 
Vicol — în ultimii doi ani n-au mai 
apărut aproape de loc defecțiuni și 
avarii cu caracter tehnologic la uti
laje.

Sînt însă și unități în care, deși 
problema calificării și lărgirii orizon
tului de cunoștințe tehnico-profesio- 
nale al cadrelor rămîne și azi' „no
dul gordian" al activității lor, se ma
nifestă dezinteres și formalism în a- 
cest domeniu. Toate atributele aces
tei stări de fapte le-am regăsit în 
special la Combinatul de fibre arti
ficiale din Brăila. Este cunoscut că, 
în mare măsură, actuala situație eco
nomică nesatișfăcătoare a acestei u- 
nităti se datorește slabei calificări a 
unora din cadrele de muncitori și 
maiștri. Nu se poate spune că pentru 
ridicarea nivelului lor profesional nu 
au fost prevăzute (a se reține subli
nierea) diferite cursuri. La biroul de 
învățămînt ne-au fost arătate. SDre 
argumentare, planurile tematice, 
ba, mai mult, chiar și încadrarea 
cursurilor cu lectori. Dar din discu
ția purtată cu tov. Lucian Reicher, 
unul dintre cei doi membri ai birou
lui de învățămînt, ca și din consta- 

țările ulterioare făcute la fața locu
lui, am rămas cu convingerea că, în 
fond, toată activitatea în acest dome
niu, atît de meticulos organizată pe 
hîrtie, este, în practică, un veritabil 
bluf.

înaintea oricăror altor detalii, me
nite să justifice afirmația făcută, se 
cuvine amintit că actualele cursuri, 
care funcționează în uzină, au în
ceput cu o întîrziere de aproape două 
luni. La fabrica de celofibră, cursu
rile cu operatorii chimiști și lăcătușii 
de întreținere se țin sporadic, acci
dental, și cu o frecvență a participan- 
ților extrem de slabă. Cu cîteva ex
cepții, lectorii desemnați manifestă un 
total dezinteres pentru buna desfă
șurare a cursurilor, se prezintă de 
regulă cu subiecte‘Improvizate, ex- 
punînd cîteva lucruri din aducere a- 
minte. Multe alte cursuri practic nici 
astăzi nu se tin.

Cu prudentă lesne de înțeles, cei 
cu care am discutat ne-au făcut să 
înțelegem că la actuala stare de fapte 
s-a ajuns, în primul rînd, din cauză 
că conducerea combinatului a lăsat, 
pur și simplu, problema perfecționă
rii calificării cadrelor pe un plan se
cundar. Cînd apar „goluri" de mun
citori, datorită fluctuației mari care 
există aici, conducerea întreprinderii 
solicită insistent serviciului cadre să-i 
procure muncitori de unde o ști și 
cum o ști, dar nu s-a interesat pînă 
acum de activitatea de calificare și 
de ridicare a calificării muncitorilor 
care lucrează în combinat. As
pecte esențiale ale organizării 
cursurilor — cum sînt asigurarea con
dițiilor materiale, numirea prin de. 
cizie a lectorilor, tragerea la răspun
dere a celor care dovedesc delăsare 
flagrantă, ca și a cursantilor delăsă
tori — sînt lăsate exclusiv pe sea
ma unui tehnician, care nu are auto
ritatea morală să intervină în aceste 
chestiuni.

Este evidentă discrepanța între reu
șita acțiunii de perfecționare a pre
gătirii cadrelor la combinatul din 
Piatra Neamț și neajunsurile mani
festate în acest domeniu la Combi
natul de fibre artificiale din Brăila, 
ca și la cel de îngrășăminte chimice 
din Turnu Măgurele, ori la Combina
tul chimic Craiova. Această concluzie 
ne îndeamnă să. sugerăm forurilor de 
resort din minister de a interveni cu 
măsuri hotărîte, folosind forțele din 
interiorul unităților și din afară — 
din institutele de proiectări și cerce
tări, din învățămîntul superior — 
pentru ridicarea sistematică, în mod 
organizat, a calificării și gradului de 
specializare a cadrelor, în pas cu ce
rințele mereu sporite ale acestei ra
muri moderne.

In nucleul de bază cu care orice 
obiectiv industrial pornește în difi
cila cursă a consacrării, a maturizării 
economice,, un -rol deosebit . de im.-. 

" poittănt îl dețin cadrele de sp'dcialiUi 
cu calificare superioară, inginerii și 
economiștii care coordonează dife
rite verigi ale aparatului de condu
cere. Răspund în toate cazurile spe
cificul și nivelul pregătirii lor pro
blemelor pe care le ridică activitatea 
complexă a unităților chimice?

Este în afara oricărei îndoieli că, 
în majoritatea întreprinderilor acti
vează un puternic detașament de ca
dre cu pregătire ' superioară. Dacă 
am pus, totuși. întrebarea, motivul 
nu este întîmplător. în cursul in
vestigațiilor noastre am putut con
stata că în unele întreprinderi, ală
turi de specialiștii profilați pe speci
ficul industriei chimice, lucrează 
multe cadre cu calificare superioară 
care nu au nici în clin, nici în mî- 
necă, cu specificul acestei ramuri.

Diferite inadvertențe între profi
lul calificării și specificul posturi
lor pe care le ocupă am întîlnit în 
aproape toate unitățile unde am fost. 
Spre exemplificare amintim doar cî
teva pe care le-am constatat în în
treprinderile de pe platforma chimică 
de la Piatra Neamț. La Uzina de fire 
și fibre sintetice, bunăoară, pînă nu 
de mult în fruntea serviciului de 
investiții a fost un farmacist. Pe pos
tul de inginer-șef cu problemele de 
investiții a activat un biochimist. 
Tot aici, într-o seamă de funcții eco
nomice, unele chiar de conducere, 
sînt azi specialiști în tehnologia fa
bricației celulozei și hîrtiei sau din 
alte subramuri ale chimiei, ori 
chiar... în pedagogie. în unitatea ve
cină. la Combinatul de îngrășăminte 
azotoase. problemele mecano-ener- 
getice sînt în directa coordonare a 
unui mecanic agricol.

Aducînd în discuție aceste cazuri, 
factori de răspundere din cele două 
unităti au tinut să ne convingă că 
acest „cameleonism" al profesiei nu-i 
împiedică pe autori să-și desfășoare 
munca, că aceștia au pătruns esen
ța atribuțiilor ce le au de îndeplinit, 
că s-au experimentat, că au căpătat 
rutină meseriei etc., etc. Nu ne în
doim că așa s-au petrecut lucrurile. 
Dar putem oare accepta ca primor
diale în îndeplinirea sarcinilor ex
periența. rutina ? Practica dovedește 
că numai pregătirea pe problemele 
specifice ale unui sector sau altul 
poate face din fiecare cadru un spe
cialist în adevăratul ințeles al cu- 
vîntului. Fiecare meserie își arc se
cretele ei, care nu pot fi cunoscute 
decît de acei care au studiat-o înde
lung și au practicat-o consecvent.

Se cuvine inserat aici și un alt 
aspect al chestiunii. Prin împreju
rări care nu fac, cel puțin în ancheta 
de față, obiectul discuției, unele ca
dre cu pregătire superioară, deși prin 
diploma ce o au în buzunar cores
pund funcției pe care o dețin, nriri 
aportul lor concret la bunul mers al 
activității întreprinderii nu onorează 
titlul de specialist. De cîteva ase
menea cazuri ni s-a amintit la 
U.F.S. Săvinești. Cadre cunoscute ca 
depășite de „pulsul" unității,* de pro
blemele pe care le ridică în prezent 
activitatea economică, continuă să 
rămînă în fruntea unor servicii sau 
secții de producție ale căror sarcini 
sînt duse, de fapt, pe umeri, de alții-. 
In discuția care am avut-o pe mar
ginea acestor anomalii, cu ing. Cos- 
tică Visu, secretar al Comitetului 
municipal de partid Piatra Neamț, 
interlocutorul aprecia că în diferite 
unităti ale industriei chimice există 
încă mult subiectivism în promova
rea cadrelor, aceasta fiind o conse
cință directă a neajunsurilor care 
le-a generat conducerea unică.

Care este specializarea ce răspunde 
cel mai bine problemelor de con
ducere a întreprinderii ? Este o în
trebare Ia care, cel puțin pînă în 
prezent. Ministerul Industriei Chi
mice nu este în măsură să dea un

răspuns clar. Arbitrarul și subiec
tivismul în asigurarea cadrelor teh
nice și economice de conducere do
mină încă procesul de selecție și pro
movare a specialiștilor. Este unul 
dintre aspectele căruia forurile de 
resort ale ministerului trebuie să-i 
dea o rezolvare într-adevăr știin
țifică. 1

7.
La Consfătuirea pe țară a lucrăto

rilor din industria chimică s-a sub
liniat că fluctuația mare a cadrelor 
în unitățile industriei chimice este 
un fenomen negativ care influen
țează asupra bunei funcționări a in
stalațiilor și utilajelor. Cu toate că 
atunci s-a trasat ministerului sar
cina de a lua măsuri pentru lichida
rea acestei tendințe, pentru perma
nentizarea cadrelor de muncitori, in
gineri și tehnicieni, după un' an și 
jumătate constatăm că fenomenul ex
trem de dăunător al fluctuației con
tinuă să se mențină în actualitate. în 
numai nouă luni din acest an, la 
C.F.A. Brăila au fost angajați peste 
1 000 de salariati și tot în aceeași 
perioadă au părăsit întreprinderea 
aproape 900. Din cauza fluctuației, 
aproape întreg personalul combinatu
lui a fost înnoit. Fluctuația ră
mîne ridicată și la Combinatul 
chimic Craiova, Combinatul de 
îngrășăminte chimice Turnu Mă
gurele. O situație centralizatoare a- 
rată că, în 9 întreprinderi chimice 
noi, (jin 1966 și pînă la începutul lunii 
octombrie a.c. peste 60 la sută din 
personal a trebuit să fie reîmpros
pătat din cauza fluctuației.

Din discuțiile purtate în cursul an
chetei am reținut că fluctuația cadre
lor și, în special, a muncitorilor, este 
întreținută în primul rînd de defi
cientele care Stăruie în sistemul de 
școlarizare și angajare a acestora. 
Faptul că se minimalizează încă fo
loasele calificării cadrelor prin re
țeaua învătămîntului profesional și 
tehnic, mergîndu-se pe principiul ra
colării personalului de peste tot, de 
unde pică, întreține un climat de 
nestatornicie din partea unui mare 
număr de cadre, oricînd dispuse să-și 
caute alte posturi mai avantajoase 
dintr-un punct de vedere sau altul. 
Dar aceasta nu este singura cauză 
a fluctuației forței de muncă. Faptul 
că unele obiective industriale continuă 
să funcționeze, de ani și ani de zile, 
sub parametrii proiectați și în con
diții de lucru mult schimbate față 
de ceea ce s-a scontat, a creat în 
rîndul cadrelor de aici o stare de 
spirit puțin mobilizatoare. Este cît 
se poate de evidentă această stare 
de spirit la C.F.A. Brăila.

Concomitent cu măsurile pe care 
comitetele de direcție și ministerul 
trebuie să le ia pentru permanenti
zarea cadrelor, este de datoria orga
nizațiilor de partid și sindicale din 
întreprinderi să desfășoare o muncă 
politică continuă pentru legarea oa- 

i^xțenilpjș de ,®qmbinat, de uzină,, pen- 
tfii închegarea unor colective sudate, 
unite, pentru crearea unui climat 
de răspundere față de meseria de 
chimist, în care pentru a progresa e 
absolută nevoie de stabilitate în 
muncă. Ele trebuie să explice mun
citorilor că fără stabilitate în pro
ducție nu se pot specializa, nu au 
nici posibilitatea să fie promovați 
în categorii superioare de califica
re, rămînînd tot timpul cu o pregă
tire mediocră, de semicalificati, 
ceea ce se repercutează atît asupra 
cîștigului lor, cît și asupra intereselor 
economiei naționale.

Aducem în discuție și o altă pro
blemă. Dțipă cum se știe, statul nos
tru cheltuiește importante fonduri 
pentru pregătirea în străinătate a 
unui mare număr de ingineri, mai
ștri și muncitori. O dată întorși la 
noile uzine, prin natura lucrurilor, 
ei sînt cei care trebuie să activeze o 
anumită perioadă de timp la locu
rile de muncă pentru care s-au spe
cializat, pentru a ajuta la perfecțio
narea calificării întregului personal, 
în practică, însă, se constată că prin
tre cei care umblă în derivă, din 
întreprindere în întreprindere, se 
găsesc mulți dintre specialiștii 
anume pregătiți în străinătate. 
Dintre zecile de cazuri pe margi
nea cărora am discutat în uni
tățile chimice din Piatra Neamț și 
Brăila, a rezultat că cel puțin pînă 
acum reglementarea contractuală a 
raporturilor specialist-uzină a fost 
pur formală. Deși din cele 3 uni
tăți au părăsit postul înainte de vre
me peste 50 de ingineri, maiștri și 
muncitori, doar la 4—5 dintre ei li 
s-au întocmit acte de imputare a 
cheltuielilor de specializare.

Trimiterea la specializare are un 
rost bine gîndit : pe această cale se 
urmărește pregătirea la un nivel 
înalt a cadrelor, capabile să stăpî
nească la perfecție funcționa
rea unei instalații. Fiind spe
cializat într-o anumită proble
mă, inginerul, maistrul trebuie
să rămînă la post atîta timp
cît nevoile economiei o impun. Tre
cerea în altă muncă, chiar în cadrul 
aceleiași unități, alta decît cea pen
tru care s-a specializat — adueîndu-se 
fel de fel de motive neîntemeiate — 
dovedește, fără discuție, o atitudine 
de desconsiderare a obligațiilor ma
teriale și morale pe care și le-au 
asumat aceste cadre și ea nu mai 
trebuie tolerată sub nici un motiv.

*
Cu toată claritatea se desprin

de importanța covîrșitoare pe care 
o are problema pregătirii și ridică
rii continue a calificării cadrelor 
pentru folosirea cu înalt randament 
a tehnicii moderne cu care este în
zestrată fiecare întreprindere din in
dustria chimică, pentru atingerea 
eficienței economice scontate de pe 
urma eforturilor materiale făcute de 
statul nostru pentru dezvoltarea 
acestei ramuri. Calificarea temeinică 
a cadrelor este o componentă esen
țială, fundamentală a factorilor care 
determină atingerea intr-un timp 
optim a parametrilor tehnico-eco- 
nomici proiectați ai întreprinderilor, 
creșterea continuă a gradului de ren
tabilitate a producției Tocmai de 
aceea, această problemă trebuie să 
facă obiectul unei analize multilate
rale, al unei reglementări și organi
zări mai precise, punindu-se în ac
țiune toate forțele de care dispun 
întreprinderile, ministerul, pentru a 
se asigura formarea și ridicarea con
tinuă a nivelului de pregătire 
tehnico-profesională a cadrelor din 
industria chimică, una din ramurile 
cele mai moderne, în care progresul 
tchnico-științifio este extrem de 
rapid.

Anchetă realizată de 
Ing. Nicolae PANTILIE 
și loan ERHAN
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L EMBRIOLOGIEI MODERNE
De la rudimentarele experimente 

ale lui Fabricio d’Acquapendente 
(1625), considerat fondatorul embrio
logiei, pînă la cercetările de mare 
anvergură din laboratoarele moder
ne, omul a căutat să explice miracu
loasa transformare a unei celule, ce
lula ou, într-un organism „perfect". 
Uzînd de un „arsenal" complex — 
microscoape electronice, înregistrare 
cinematografică, histo și citochimia, 
metode de „freezing-drying" (conge- 
lare-disecare), izotopi etc.’ — embrio- 
logia modernă aprofundează necon
tenit misterele materiei vii, deschi- 
zînd perspective uimitoare de influ
ențare a întregii vieți a omului, încă 
din fazele embrionare ale dezvoltării 
sale. Ne-am adresat prof. dr. doc. 
Benedict MENKES, membru cores
pondent al Academiei, directorul Cen
trului de embriologie normală și pa
tologică din Timișoara, cu rugămin
tea de a înfățișa cititorilor noștri 
cîteva dintre cele mai actuale preo
cupări ale acestor pasionante inves
tigații științifice :

— în ce direcții se concentrează 
eforturile oamenilor de știință din 
domeniul embriologiei 1

— Embriologia, studiul proceselor 
de dezvoltare prenatală, intrauterină, 
a ființei și a totalității factorilor ce 
determină fenomenul în sine, preo
cupă știința biologică de peste un se
col, dar a devenit o știință de actua
litate abia în ultimele decenii. Im
portanța ei î Este evidentă comple
xitatea problemelor ce revin embrio
logiei, dacă avem în vedere că ea ar 
putea interveni acum activ în pro
cesele ontogenie!. Unii embriologi a- 
preciază că 10 la sută din copii sînt 
afectați de ușoare malformațiuni con
genitale sau deficiențe funcționale ; 
pe de altă parte, este suficient ca o 
mamă să aibă în primele trei luni ale 
sarcinii o ușoară infecție gripală, sau 
să sufere de o rubeolă — boală care 
nu prezintă nici o gravitate — pen
tru ca embrionul să fie grav afectat.

Cunoștințele acumulate ne permit 
să descriem fazele ontogeniei, prin 
care trece dezvoltarea ființei umane, 
mai cu seamă în primele trei luni ale 
vieții intrauterine, dar nu putem 
încă explica mecanismul și cauzali
tatea apariției unui anume fenomen 
din acest proces. Cercetarea trebuie 
să aprofundeze înțelegerea modului 
dezvoltării unui organ, cunoașterea 
factorilor ce condiționează aspectul 
normal sau anormal al embrionului 
și cum se vor reflecta toate acestea 
în funcțiunile ființei, în viața post- 
natală. La elucidarea acestui aspect 
fundamental al cunoașterii biologice 
concură cercetările din biochimie Șl 
biofizică, oferind metode de investi
gație ce permit studierea mecanis
mului'intim al celulei vii,—punctul - 
de plecare al celui mal complex or
ganism.

Infirmîndu-se supoziția că embrio
nul se formează într-un mediu per
fect protejat de tot ceea ce amenin
ță ființa după naștere (infecții, acci
dente ș.a.m.d.), cercetarea trebuie să 
ducă la deslușirea tainelor patologice 
prenatale. Legat de aceasta, se im
pune analiza modului de acțiune a 
agenților patogeni, a felului în care 
ajung acești agenți, prin organismul 
matern, la embrion. Biochimia 
a reușit să stabilească condi
țiile de sintetizare a proteinelor. 
S-a constatat că fiecare ființă, fie
care organ sau'țesut își are proteina 
sa specifică, ce precede apariția or
ganului sau țesutului respectiv. Se 
știe că baza genetică este biochimică. 
Ea trebuie căutată în moleculele de 
acid dezoxiribonucleic care se află 
în fiecare nucleu celular și poartă 
„mesajul eredității", dar modul în 
care „mesajul ereditar" realizează un 
organism armonios, unic și ^repetabil, 
nu a fost încă elucidat.

Trebuie cunoscuți factorii care, în 
timpul perioadei prenatale, pot tul
bura desfășurarea acestei „transfor
mări" a eredității din forma mole
culară, în forma organelor, țesutu
rilor, ansamblului morfologic și func
țional al organismului. „Copierea" 
cît de puțin greșită a codului gene
tic duce la malformații, la defecte 
funcționale cu afecțiuni psihice și in
telectuale nebănuite. Iată de ce răs
punsul la aceste întrebări este o pro
blemă de stringentă actualitate.

— Care sînt preocupările științei

noastre în ansamblul direcțiilor de 
cercetare în embriologie ?

— Preocupările centrului nostru 
sînt orientate spre problemele ară
tate mai sus. Paralel cu aspectele de 
ordin fundamental, studiem efectul 
așa-ziselor toxice cotidiene — tutun, 
alcool, cafea — asupra dezvoltării 
embrionului. Se recomandă ca, în 
primele trei luni ale sarcinii, viitoa
rea mamă să reducă pe cît posibil 
consumul acestora și să evite folo
sirea chiar și a celor mai inofensive 
medicamente (piramidon, aspirină). 
Stabilind experimental cum acțio
nează aceste substanțe pe embrionul 
de găină, prin anchetarea cazurilor 
patogene la embrioni umani (în sta
dii precoce, embrionul de animal sau 
pasăre seamănă foarte mult cu cel 
uman) s-a constatat că malformațiile 
nu apar ca atare, ci ca niște procese 
necrotice, adică prin moartea celule
lor într-o zonă restrînsă.

în știință, succesul cercetării de
pinde mult de dezvoltarea metode
lor celor mai eficiente de investiga
ție, iar acest adevăr se manifestă 
pregnant în embriologie. Perfecționa
rea metodei dezvoltării embrionului 
„in vitro" — adică scos din ambianța 
naturală și „obligat" să trăiască în- 
tr-Un mediu artifical — oferă posi
bilitatea unei observări atente a com
portării lui față de agenții cu care 
intervine experimentatorul. Acest lu
cru a permis să sesizăm reacțiile em
brionului cînd se scot. în tifnpul dez
voltării, diferite țesuturi și organe, 
sau cînd acestea se schimbă între 
ele.

Pe lîngă metodele proprii embriolo- 
giei, ca aceea arătată mai sus, fo
losim și trebuie să folosim apara
tele cele mai complexe. Microope- 
rațiile în coloana vertebrală, pe 
creier sau cord, nu ar fi posibile fără 
instalația cu fascicul de raze ultra
violete, care extirpează local și foar
te precis țesutul ce ne interesează. 
Existenta unui microscop electronic, 
la Institutul de medicină, ne ajută 
la cele mai fine explorări ale țesu
turilor. Procesele lente le studiem 
comod prin microcinematografiere.

Pe lîngă aspectul descriptiv și evo
luționist al embriologiei, ne preocupă 
orientarea ecologică, dependența pro
ceselor de embriogetteză de condițiile

de mediu.
particular, 
chetă în care se înscriu datele ne
cesare despre mamele ce au năs
cut copii afectați.

— In lumina celor mai spectacu
loase realizări, care sînt perspecti
vele cunoașterii în embriologie ?

— Cu cîțiva ani în urmă s-a a- 
cordat premiul Nobel pentru urmă
toarea descoperire: dacă unui em
brion i se injectează celule de la un 
alt organism, ulterior va primi 
transplant de la acesta din urmă. 
Se întrevăd astfel posibilități de a se 
rezolva relativ „simplu" spinoasa 
problemă a respingerii organului gre
fat.

Ar fi însă o greșeală să limităm 
căile medicinii viitorului la „înlocui
rea" prin transplantare a organelor 
compromise. Se conturează și un alt 
mijloc de refacere a materiei vii 
pierdute — și anume regenerarea. 
Larg răspîndită în regnul animal 
(este cunoscut exemplul refacerii co
zii rupte a șopîrlei), regenerarea 
spontană este mai puțin frecventă și 
eficientă la vertebratele superioare 
și, deci, la om. Totuși, faptele expe
rimentale și chiar unele rezultate cli
nice arată că regenerarea poate fi 
stimulată, ca factor de vindecare. 
La Cluj, prin cultivarea pe medii ale 
țesutului hepatic grav îmbolnăvit a 
unui țesut embrionar sau adult nor
mal, s-a reușit regenerarea ficatului 
bolnav. Extracte din țesuturi em
brionare — deci cu o puternică vita
litate — ajută vindecarea și reface
rea, de pildă în ulcerele varicoase, 
cronice ale gambelor. Fără îndoială 
că aceste rezultate, deocamdată timi
de, constituie preludiul unor reali
zări fundamentale.

Impresionantele cercetări și desco
periri ale geneticii moleculare, știință 
tangentă cu embriologia, au dus la 
rezultate promițătoare în „descrie
rea" și „transcrierea" codului gene
tic. Aceasta ne întărește con
vingerea că se va putea influența 
cu timpul, în viitor, în sensul dorit, 
prin modificarea „bagajului" gene- 

. tic, dezvoltarea, însușirile ființelor 
vii, în general și ale omului în spe
cial.

Curs de limba rusă (re
luarea lecției de joi).

10.30 — Curs de limba spaniolă.
11.00 — TV. pentru specialiști. Ci

clul „Medicină". „Urgențe 
chirurgicale și ortopedice 
la copii" (reluare). Pre
zintă prof. dr. Dumitru 
Vereanu.

11.30 — închiderea emisiunii de
dimineață.

’ 17.30 — Pentru copil. Taine dez
legate : „Cu șl fără aer". 
Prezintă Daniela Anencov- 

18.00 — Drumuri și popasuri — e- 
misiune turistică. „Govora 
șl împrejurimile".

18.20 — Buletinul circulației ru- 
• tlere.
- Curs de limba spaniolă 

(reluarea lecției de dimi
neață).

19.00 — „Albatros* — revistă lite
rară pentru tineret..

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20.00 — Actualitatea în agricultură
20.30 — Studioul ---------- ~------

muzicală 
timpului.
lă rusă" 
Prezintă 

21,00 — Reflector.
21.15 — Film artistic „Lupoaica*, 

producție a studiourilor 
din R.P. Bulgaria.

22.45 — Telejurnalul de noapte. 
23.00 — închiderea emisiunii.

muzical. Cultura 
de-a lungul 

„Școala muzica- 
(emislunea I). 

Petre Codreanu.

teatre
0 Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Mlhal 
Brediceanu. Solist Alexandru 
Demetriad — 20.
0 Sala Palatului : Concert de mu
zică ușoară cu Rika Zarai — 20. 
0 Opera Română : Bal mascat — 
19,30.
0 Teatrul de Operetă : Contesa 
Marltza — 19,30.
0 Teatrul Național „I.L. Caragla- 
le“ (sala Comedia) : Regina de Na- 
vara — 19,30 ; (sala Studio) : Ora
șul nostru — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Meteorul — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahla) : Dansul morții 
— 20.
O Teatrul___  _____
mare) : O casă onorabilă ___
(Sala Studio) : Cînd luna e al
bastră — 20.
O Teatrul Mic : Bufonul — 20.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Ion — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Adre- 
sanțll necunoscuțl — 16.
O Teatrul „Țăndărică* (sala

„C. I. Nottara" (sala
- ------ 19,30

(Urmare din pag. I)

de infiltrația mijloacelor moderne de 
contact cu lumea exterioară. Și cu 
asta dispare una dintre cele mal 
vechi și mai prodigioase forme de 

' activitate spirituală, adevărate ce
nacluri populare ce umpleau prin 
farmec și consistență timpul liber al 
țăranului.

Rămîn însă activitățile organizate 
de căminul cultural, special pentru 
a întreține flacăra creației popu
lare, pentru a satisface nevoia de 
spectacol a săteanului, pentru a 
transmite prin intermediul scenei 
ideile, principiile societății noi, so
cialiste. Rămîn apoi bibliotecile care 
sînt menite să instaureze în casele 
țăranilor obiceiul și pasiunea lectu
rii, rămîn cinematograful sătesc, 
școala... Dar în ce măsură se în
scriu ele pe orbita necesităților spi
rituale, reale, ale locuitorilor satu
lui, în ce fel țin ele pasul evoluției 
spirituale rapide a săteanului, a să
teanului care călătorește des la oraș, 
a săteanului care are în familie e- 
levi la liceu și studenți, căruia ra
dioul și televiziunea îi oferă, seară 
de seară, o importantă cantitate de 
informație culturală •— oricum, pes
te nivelul căminului cultural și al 
cinematografului sătesc actual — a 
săteanului care citește ziarul în fie
care zi și este un client obișnuit al 
bibliotecii ? Am spus că din acest 
punct de vedere, al nivelului cul
tural, intelectual, satul devine tot 
mai mult o prelungire a orașului. 
Iată o mică statistică oferită de sa
tul Mihalț, comuna Mihalț, județul 
Alba: 2 592 locuitori din care 500 
lucrează la oraș, 500 sînt elevi și 
studenți (la orașe, firește). Rămîn 
în sat 1 500. Din ei, cîteva sute sînt 

. preșcolari și școlari mici. Rămîn 
ceva mai mult de 1 000. Ei dețin: 
555 aparate de radio (statistica poș
tei, pe luna septembrie), 30 de tele
vizoare, 1 484 de abonamente la zia
re și reviste. 753 dintre ei au citit 
din biblioteca satului, anul acesta.

Convorbire realizată de 
Victor VULPE

___________________________  din 
cal. Victoriei) : Aventurile Iul 
Plum-Plum — 17 ; (sala ■ din str. 
Academiei) : A fugit un tren — 17. 
O Teatrul Satiric Muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30 ; (sala Victoria) : Boema 
palace — 19,30.

Romanul lui Tolstoi a a- 
vut parte de multe ecrani
zări. Dacă ne gîndim nu
mai la cele care s-au bucur 
rat de succes, e deajuns să 
pomenim filmul lui Goul- 
ding (mut, cu Greta Garbo 
și John Gilbert), apoi al lui 
Clarence Brown (tot cu Gre
ta Garbo și cu admirabilul 
Vronski, interpretat de 
Frederich March), apoi fil
mul lui Duvivier (cu Vi
vien Leigh în rolul An
nei). Lucrarea de astăzi a 
regizorului Alexandr Zar
hi a adus — față de 
aceste prestigioase an
tecedente — unele cali
tăți noi. Mai întîi, el a in
trodus mai multă substan
ță din romanul originar. 
Celelalte filme simplificase
ră din cale afară evenimen
tele cuprinse în cele 700 de 
pagini ale cărții: de pildă, 
eliminaseră sinuciderea lui 
Vronski, maladia Annei, 
care fusese cît p-aci să 
moară, și mai ales o serie 
de acțiuni în legătură cu 
Alexei Karenin, soțul An
nei. De altfel, o tratare mult 
mai adîncită a psihologiei 
acestuia constituie un me
rit mare al noului film 
sovietic, care e și mai lung 
(durează peste două ore). 
Adîncire care e în acord 
cu însăși voința lui Tol
stoi. Din birocratul rigid, 
protocolar, conservator, am
bițios în carieră, mărginit 
și formalist în morală, Tols
toi a vrut să facă un om 
mai complex, care uneori 
va avea ieșiri de umanita
te, de înțelegere, de bună
tate chiar. Sînt momente, 
în film, cînd parcă ne-am 
trezi în plin Dostoievski. 
Scena unde, în preajma 
patului Annei, bolnavă și 
muribundă, bărbatul și a- 
mantul își dau mina și plîng 
împreună, reamintește foar
te mult fraternizarea celor 
doi rivali din „Idiotul", Ro- 
gojin și Mîșchin care, a- 
proape îmbrățișați, veghea
ză cadavrul Nastasiei Fili- 
povna. A vrut oare Tolstoi 
să zugrăvească aceste 
dostoievskiene peisaje mo
rale? Cred că da, indiferent 
de sentimentele lui față de 
Dostoievski. De aceea, a- 
ceastă inovație a regizoru
lui sovietic mi se pare me
rituoasă. Ea are darul de 
a întregi, de a da relief și 
nuanțe ambiantei sociale a 
filmului, descrierii contra
dicțiilor aristocrației ța
riste.

Remarcabil compusă a 
fost figura lui Stiva, fratele 
Annei, magistral creat de 
actorul Iakovlev, interpre
tul neuitat din filmul „Idio
tul"; el întruchipează un

epicureu grăsuliu, frumușel 
și șmecher, craidon și 
chefliu, berbant jovial care 
aleargă după toate fustele, 

în toate filmele anterioa
re se lucrase cu multă gri
jă progresia suitoare a u- 
nei iubiri totale și paroxis
tice. I se descriau cu mă
iestrie și finețe etapele. In 
filmul lui Zarhi nu ni se 
zugrăvește nici o etapă. 
Nici măcar brusca, explozi
va cădere reciprocă a unuia 
în brațele celuilalt. Și ori- 
cît ar părea de curios, a- 
ceasta a fost o calitate, 
completată de sugerarea, cu,

cauză). Iar Anna se sinuci
de nu dintr-o eroică des- 
nădejde, ca în „Cidul" lui 
Corneille, ci dintr-o nesfîr- 
șită oboseală de a trăi.

Filmul de față ne expli
că în schimb de ce acest a- 
mor total a murit de ina- 
niție, deși fusese realmente 
un amor de tip romeo-ju- 
lietan. Explicația, Tolstoi 
a lăsat-o să se înțeleagă. 
Cei doi îndrăgostiți făceau 
parte dintr-o clasă socială 
unde oamenii au un trai ar
tificial și superficial. Pe 
de altă parte, amorul pe 
care l-am numit total în-

KARENINA

D. I. SUCHIANU

t
bune mijloace cinematogra
fice, a acelui amor-fulger, 
amor-trăznet, voit de Tols
toi. Cusurul acestui film, 
care aproape că nici nu 
mai este cusur de vreme 
ce îl împarte cu absolut toa
te „Kareninele" anterioare, 
este că nu a stăruit aproa
pe deloc asupra celeilalte 
laturi a problemei din acest 
așa de mult comentat ro
man: pe lîngă tema iubi
rii totale, unice, mai este 
și o a doua temă. Este îdeea 
că dorința de izolare, așa de 
frecventă la îndrăgostiți, 
lesne se preface în oribilă 
însingurare dacă persecuția 
societății se prelungește. O 
neurastenizare progresivă 
îi va cuprinde. în roman ni 
se arată, cu mare artă, cum, 
încetul cu încetul, și fără ca 
amorul lor să fi descres
cut, se ridică între 
surdă și nemărturisită 
litate. Se întristează 
pe altul, se jignesc 
voie și se plictisesc, 
plictisesc din ce în ce mai 
cumplit, fără vreo cauză 
precisă (plecarea lui Vron
ski la război este efect, nu

ei o 
osti- 
unul 
fără 

se

seamnă fuziune completă a 
două suflete, și, implicit, 
forța de a depăși obstaco
lele impuse de societate, 
izolarea, prejudecățile. în 
lumea descrisă de Tolstoi 
nu există aceste resorturi 
umane, elanurile mor repe
de, sufocate parcă de toa
letele somptuoase și de fă
țărnicia convențiilor socia
le. Aici fusese, cum ar 
Aristot, „vina tragică" 
cestor falși amanți din 
rona. Și este meritul 
mului sovietic de a 
spus-o prin gura lui Levin, 
care se arată nemulțumit 
fiindcă lucrurile generoase 
pe care le face sînt pentru 
el un fel de datorie, iar nu 
un elan voluptuos către ac
țiuni entuziasmante. Iată 
deci că singurul altruist 
din acea lume de aristo
crat! practică altruismul și 
se plînge că această activi
tate o face fără nici o plă
cere, fără nici un avînt. A- 
ceeași maladie, de data asta 
cu efecte tragice, o regă
sim și la cei doi îndrăgos
tiți. O dată ce fiziologia 
amorului, la ei, a obosit, ea

zice 
a a- 
Ve- 
fil- 

fi

nu mai poate fi revigorată 
de un ideal dezinteresat 
care să-i țină legați mai de
parte de un nobil interes 
comun și să dea neîncetat 
combustibil flăcării iubirii, 

în ce privește tratarea 
cinematografică în culori și 
ecran lat, cred că o sum
bră dramă ca aceea a An- 
nei Karenina se potrivea 
mult mai bine cu imaginea 
în alb-negru. Lunga sec
vență a cursei de cai (unde 
de altfel meritul era mai 
ales al trucajelor), e poate 
singura ocazie unde tehni- 
colorul a fost un adaos.

Referitor la personajul 
titular al filmului, mi se 
pare evident handicapul de 
la care pornește orice ac
triță care se încumetă să 
joace acest personaj pro
eminent. Sînt, evident, de 
apreciat eforturile făcute de 
Tatiana Samoilova pentru a 
recrea pe ecran portretul 
și drama Annei Karenina, 
chiar dacă personajul fă
cut de admirabila interpre
tă din „Zboară cocorii" se 
îndepărtează cumva de 
imaginea pe care ți-o su
gerează — fizic vorbind — 
autorul celebrului roman.

Ăș vrea să remarc o sce
nă caracteristică pentru va
lorile regiei. în secvența 
care precede sinuciderea lui 
Vronski, găsim o interesan
tă inovație sonoră. Vronski 
părăsește iatacul unde Anna 
este muribundă. De cum în
cepe să coboare scările, au
zim un zgomot asurzitor și 
prelung, asemănător unui 
claxon scurt-circuitat. Este 
exact ce se petrece în mo
mentele de înnebunire, cînd 
urechile încep să vîjîie, de 
parcă mii de ciocane lo
vesc în timpan. După acest 
urlet interior lung, auzim 
zeci de clopote care bălăn- 
găne. Ele indică nu numai 
înnebunire, dar și funera
lii. în timpul urletului de 
sirenă se auzeau, spatiat. și 
pleznituri ca de pușcă. Iar 
cînd toate aceste zgomote 
tac, Vronski ridică un pistol 
de pe scaun, și-si tram nn 
glonț în piept. Este, artisti
cește, o ingenioasă tratare. 
Filmul acesta, care va intra 
în curînd pe ecrane, a fost 
prezentat în cadrul Festiva
lului filmului sovietic a- 
lături de alte realizări sem
nate de regizori din dife
rite generații. O selecție 
interesantă prin varietatea 
ei tematică și prin imagi
nea pe care o dă asupra 
preocupărilor continuatori
lor de azi ai viguroaselor; 
tradiții ale cinematografiei 
sovietice.

cu cameră mobilată : ME-

cinema
0 Vera Cruz : PATRIA —

"21,15, FESTIVAL — 8,45 ;
O Marianna, agentul 9555
14,15 ; 16,30 ; 1............
0 samuraiul
20,15, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; ’ 13,30 ; 16 
0 Fiul lui Tarzan : LUCEAFĂRUL — 8,30
14,15 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,15, GLORIA — 9 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 9 ; 11 ; 13 ;
21.
0 Week-end cu Anna : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
O Minunata călătorie a Iul Nils Holgersson : CAPITOL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Heroina : VICTORIA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 î 19 ; 21. 
a prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16.
0 Vară capricioasă : CENTRAL — 18,30 ; 20,45.
o Ultimul voevod : LUMINA — 8,45—16,30 în con
tinuare ; 18,45 ; 20,45.
0 Planeta maimuțelor :) DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, GRIVIȚA — 9 ( 11,15 î 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
0 Program pentru copil: DOINA — 9—10.
0 Neînțelesul : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,45, RAHOVA —
15.30 ; 18 ; 20,30.
O Veșnicul Intîrzlat: FEROVIAR

9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 
-11,15 ; 13,30; 16'; 18,30 ; 21. 
: REPUBLICA — 9,45 ; 12 ; 

18,45 ; 21.
1 : ARTA — 9—15,45 în continuare ; 18 ; ------ ..... ----- .. lg is, 20,30

10.15 ; 12,15 ;
11.15 ; 13,30 ; 
15 ; 17 ; 19 ;

»

8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Gustul mierli : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE - 
15,30 ; 17,45.
O Studiu despre femei : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 20.
a Trei copil „minune" : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 Vicontele plătește polița : DACIA — 8,30—16,30 în 
continuare, 18,45 ; 21, FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; Să nu no 
despărțim — 20,30.
O Lustragiul : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18,15 ; 20,30, 
TOMIS — 9—15,45 în continuare, 18,15 ; 20,30.
o Jurnalul unei femei în alb : UNIREA — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
0 Operațiunea San Gennaro : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
Surprizele dragostei : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 
20.
0 Cel șapte samurai : COTROCENI — 15 ; 17,45 ; 20,30

»

2 028 de volume. Cinematograful să
tesc le oferă 2 filme pe săptămînă.

Gîndindu-ne la aceste lucruri nu 
înțelegem nedumerirea directorului 
de cămin cultural Nicolae Cleja, care 
declară : „Nu prea avem părticipanți 
la unele activități ale căminului cul
tural. în special la conferințe, la 
brigăzile științifice șl chiar la spec
tacole artistice.

— Ce le oferă sătenilor aceste ac
tivități ? — l-am întrebat — ce fel 
de spectacole artistice, cu ce reper-

O Mărturisirile unui domn
LODIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Suflete tari (ambele serii) : VOLGA — 9,15 ; 12,30 ; 
15,45 ; 19,15 ; MIORIȚA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
O Roata vieții : VIITORUL — 15,30 ; 18.
0 Moartea se numește Engelchen : VIITORUL — 20,30. 
0 Căderea Imperiului roman : AURORA — 9; 12,30; 
16 ; 19,30.

. 0 Testamentul unul pașă : ’ MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 
20,30.

Frumoasele vacanței POPULAR — 15,30; 18; 20,30. 
Winnetou (seria a IlI-a)MUNCA — 16 ; 18.
Țar șl genera] : MUNCA — 20.

o

o 
o 
o
•

Oscar : VITAN — 15,30 ; 18.
Falstaff : VITAN — 20,30.
Tarzan, omul-malmuță : PROGRESUL — 15,30 ; 18.
Zorba Grecul : PROGRESUL — 20,30.
Duelul lung : FERENTARI — 15,30 ; 18.

_ Vin cicliștii — FERENTARI — 20,30.
o Aventurierii — PACEA — 15,30 ț 18 ; 20,30.
o O fată ciudată : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Intllnire In munți : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
o File din Istoria sportului românesc ; Antrenorul — 
Echipajul; Primii pași in sport; Zborul in alb ; 20 
de ani de activitate sportivă (clubul sportiv Dinamo 
București) : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.

pre diverse lucrări agrotehnice mă
runte... Asta, într-un sat în care 500 
de locuitori lucrează îți industriile o- 
rașului (la Blaj, la Alba Iulia, la Te- 
iuș) și în care cooperativa agricolă 
de producție își execută, mecanizat 
(de către muncitorii specializați) 80 
la sută din lucrări, cu ingineri a- 
gronomi, cu brigadieri și crescători 
de animale special școlarizați.

Fără sens este și insistența cu 
se montează pe scena căminului 
tural unele spectacole anoste de

care 
cul- 
cîn-

sociologice în satele județului. Con
statările sale, în legătură cu actuala 
condiție culturală a satelor, l-au în
dreptățit să ne declare, într-o discu
ție :

— Mijloacele de comunicație cultu
rală : radioul, televiziunea, școala, 
contactul cu ora,șul au contribuit la . .comunei, ne.declară: 
schimbarea mentalității locuitorilor 
de la sate și în sensul dizolvării ve
chilor imagini despre actul artistic, 
despre lume, despre ce îi este și ce 
nu-j este destinat. Au fost create noi

VALOAREA „NUTRITIVA" A HRANEI
SPIRITUALE PENTRU SATE

toriu, ce fel de brigăzi științifice, 
cu ce conținut, ce fel de conferințe, 
despre ce ?

— Sînt conferințele tipărite pe 
care le primim prin comitetul de 
cultură și artă al județului. Apoi 
sînt spectacole de cîntece și dansuri 
populare, sînt brigăzi științifice for
mate din cadre didactice de la șco
lile generale de 8 ani. Sigur, ele nu 
sînt la nivelul spectacolelor pe care 
le vedem la televizor... Nici confe
rințele nu sînt cele care să intere
seze foarte acut pe cetățenii noștri... 
Unele din ele sînt lungi și plicticoa
se și despre lucruri știute...

Am răsfoit puțin programele că
minului, am văzut titluri de confe
rințe și de întîlniri cu brigăzile ști
ințifice. Teme banale, greoaie, des-

tece șl dansuri (care nu Sînt întot
deauna cîntecele și dansurile satului 
și nu înregistrează nimic nou de la 
o... premieră la alta) tot așa cum o 
bună parte din repertoriul teatral 
sătesc (piesele recomandate echipe
lor de teatru sătesc) sînt aceleași în
săilări pseudo-dramatice, „pentru ni
velul de înțelegere al țăranului"...

— Noi — spune directorul cămi
nului cultural de la Mihalț — am re
nunțat la acest repertoriu. Punem a- 
cum în scenă piese clasice și piese 
moderne din repertoriul pentru tea
trele orășenești. Altfel n-avem spec
tatori. Și important e să avem spec
tatori și nu rapoarte de activitate...

Conf. univ. Ion Aluaș, de la cate
dra de filozofie a Universității din 
Cluj, a efectuat insistente cercetări

orizonturi, noi aspirații culturale. 
Pregătirea culturală a săteanului 
este, din ce în ce mai mult, egală cu 
a păturilor orășenești mijlocii. Am 
văzut spectacole de amatori pe sce
nele căminelor culturale. Multe din
tre ele sînt superficiale, pregătite de 
mîntuială. Am văzut biblioteci cu 
cărți lipsite de importanță pentru 
cerințele, pentru exigențele cititoru
lui sătean. Am văzut apoi cinema
tografele sătești... Unele dintre ele 
au aparate într-o stare tehnică ne
corespunzătoare, sălile neprimitoare, 
iar repertoriul plin cu filme de o ca
litate îndoielnică. Toate acestea nu 
pot fi puse decît pe seama irespon
sabilității unora dintre cel însărci
nați să se ocupe de hrana spirituală 
a sătenilor.

Cînd satul nu-i oferă mijloacele de 
petrecere utilă a timpului liber, po
trivit noilor sale aspirații, țăranul 
găsește căile de a și le procura. La 
Crăciunel, un sat la 7—8 km depăr
tare de Blaj, tovarășul loan Zenn, 
secretarul comitetului de partid al

— La noi, locuitorii merg la oraș 
să vadă filme și spectacole. Noi nu 
le putem oferi ceva mai bun, așa că 
seară de seară, un mare număr de 
locuitori fac naveta Crăciunel — 
Blaj.

în satul Armeni, din județul Sibiu, 
la 50 de km de cel mai apropiat oraș, 
în timpul festivalului de muzică 
ușoară de la Brașov, căminul cultu
ral s-a străduit în zadar să 
spectatori la o serbare. Satul a fost 
țintuit în fața televizoarelor. “ 
fapt simbolic, o realitate pe care sîn
tem datori s-o luăm în seamă. S-o 
luăm în seamă tratînd-o cu seriozi
tate și răspundere. Spectacolul pen
tru țărani nu trebuie deosebit de 
orice alt spectacol artistic. De aceea 
crearea unor echipe ale teatrelor pro
fesioniste, cu profil complex, care să 
poată prezenta pentru un număr de 
localități rurale spectacole de cali
tate (și așa se plîng multe teatre de 
un excedent de actori, cărora nu le 
poate asigura distribuție) ni se pare 
un gest de nedesconsiderat. Tot așa 
cum și cinematograful sătesc tre
buie să devină cu adevărat ci
nematograf (cu aparate bune, 
cu o proiecție și săli corespunzătoare, 
cu operatori pricepuți și, mai ales, 
cu filme noi, interesante).

întreaga viață spirituală a satelor 
trebuie să-și găsească mijloacele co
respunzătoare de progres, de conec
tare la pulsul vieții spirituale a ora
șelor, a întregii țări. Mentalitatea re
trogradă care categorisea satul ca pe 
o periferie a civilizației dispare și 
trebuie ajutată să dispară rapid și 
cu desăvîrșire. Locuitorii satului 
contemporan sînt întorși cu fața că
tre marile orizonturi ale civilizației 
și culturii, în egală măsură cu toți 
membrii societății noastre socialiste.

atragă

E un

ARTISTUL

(Urmare din pag. I)

care / prelung și ne
înțeles / răsună zvo
nul unei mări necu
noscute".

Arta majoră a vea
cului nostru nu a dis
prețuit nici bucuriile 
simple prilejuite de 
redescoperirea prive
liștii calme de natură. 
S-a întîmplat, poate, a- 
desea, ceea ce Herbert 
Read reproșa, cîndva, 
autorului unui tratat 
de istorie a picturii 
contemporane: „Am
uitat — spunea re
gretatul estetician en
glez — că existența 
noastră este alcătuită 
din această puzderie 
de fapte mărunte, „leș 
'petits faits vrais", cum 
le numea Stendhal, că 
sîntem produsul lor în 
aceeași măsură în ca
re ele sînt produsul 
nostru". Suprema în
sușire a artistului mo
dern, care a integrat în 
universul realului a- 
proape tot ceea ce pă
rea transcendent îna-, 
intașilor săi, este a- 
ceastă umanizare a 
lumii înconjurătoare. 
Dacă e adevărat că 
ne apropiem înfio
rați de spațiile imen
se ale Cosmosului, de 
structurile infinitezi
male ale materiei, este 
tot atît de adevărat 
că natura, în iposta
zele ei, oferite nemij
locit sensibilității noas
tre, ne mai poate e- 
moționa la fel de 
profund. Pictura unui 
Bonnard, care a rele
vat frumusețea sim
plă a umilelor flori de 
cîmp, arta lui Ghiață, 
în care corolele ce lu
minează umbra pădu
rilor dobîndesc o so
lemnitate gravă, . ra
dioasele peisaje ale 
lui Clucurencu, auste
rele priveliști de o a- 
dîncă poezie ale lui 
Catargi se înscriu, de 
pildă, printre acele 
înfăptuiri ale artei 
moderne prin mijloci
rea cărora omul se a- 
șează din nou într-un 
spațiu de o efectivă 
cordialitate, un spațiu 
ce-și dezvăluie valen
țele de poezie.

Artistul este, înainte 
de toate, un gînditor. 
Un gînditor, cînd se a- 
propie de lumea în
conjurătoare, alegînd 
înfățișările care ilus
trează concepția sa 
despre univers. Un 
gînditor, cînd inter
pretează aceste înfăți
șări și le preface în 
expresie artistică „Nu 
cred în pictorii „in
stinctivi", scria Kan
dinsky, căruia i.se da

torează, în bună mă
sură, integrarea ideii 
între mijloacele sensi
bile de percepere a 
imaginii exterioare; 
artistul fără o cultură 
temeinică, fără proble
mele dramatice de a- 
similare a lumii, e a- 
semenea unei plante 
care nu are alte ros
turi decît pur decora
tive". Naturalismul, 
transcriind minuțios 
aspecte ale lumii ex
terioare, rămîne în a- 
fara artei; și cred că 
fotografia e nedreptă
țită ori de cîte ori pic
tura lipsită de vibra
ție, rece, este compa
rată cu operele foto
grafilor care înregis
trează pe hîrtia sensi
bilă, de fapt, propria 
lor atitudine lirică în 
fața puzderiei de ima
gini oferite de lume. 
Școala românească de 
fotografie a dat mai 
cu seamă în ultimii 
ani măsura unei înțe
legeri artistice a rea
lului, dovedind că a- 
ceastă artă poate să 
depășească simpla con
diție a consemnării 
semnelor exterioare ale 
universului.

In schimb, mi se 
pare cu totul impro
priu ca unei picturi a 
cărei supremă ambiție 
este exactitatea, despu
iată de orice semnifi
cații, să-i fie atribuită 
aspirația de a „inves
tiga" lumea. Artistul 
nu face numai să asi
mileze datele uimitoa
rei științe contempo
rane; el intuiește, ade
sea, raporturi neaștep
tate între lucruri pe 
care le propune, par
că, omului de știință. 
Spiritul permanent 
neastîmpărat al celui 
care caută să desco
pere lucrurile ascunse 
dincolo de granițele 
cunoașterii este comun 
savantului și marelui 
artist. Și nu mă gîn- 
desc numai la un Leo
nardo pe care, în mod 
natural, nu-l pot omite 
nici istoria opticii,
nici a aeronauticii,
nici aceea a naviga
ției submarine. Mă
refer și la un artist
precum Brueghel care, 
în țara sa de șes, și-a 
imaginat perspectiva 
plonjantă, și la Baude
laire sau Rimbaud, 
care, înaintea teoriilor 
lui Helmholtz, au su
gerat corespondențele 
sunet-culoare, și la 
Brâncuși sau Arp, care 
intuiau formele ele
mentare ale existen
ței.

Dar, mai mult decît 
această febrilă desco
perire a orizonturilor 
lumii, artistul se în
dreaptă spre cerceta
rea universului uman. 
Al său și al semenilor 
lui. Acest „pămînt al

oamenilor" ne este, to
tuși, mai aproape, des
tinul nostru este legat 
de al lui, și avem 
conștiința limpede că 
el poate încă oferi ne
numărate subiecte de 
meditație. Congresele 
ținute în ultimii ani de 
artiști și de critici au 
subliniat din nou că, 
arta nu constituie un , 
teritoriu autonom, că, 
ea se află pe un tărîm 
în care se întretaie 
tendințe sociale diver
se. Artistul participant 
la marile probleme ale 
epocii sale meditînil 
cu gravitate asupra , - 
condiției umane, iată 
un semn de înaltă jus
tificare a funcției ar
tei.

Conștiința artistului 
este pusă în fața unor 
probleme ale exis
tentei cotidiene, ale 
aspirației la demnitate 
umană, la libertate; 
împlinirea unor aspi
rații vitale ale oa
menilor. Mai e- 
xistă războaie și îm
pilare. Oamenii tînjesc 
îi.că, în multe ținuturi 
ale pămîntului, după 
frumusețe și după e- 
chitate. Iată adevăruri 
ce nu pot fi, în nici 
un fel, neglijate de ar
tistul anilor acestora. 
Recent a apărut în co
loanele unui ziar ame
rican eseul tînărului 
critic de artă Thomas 
Hess; concluzia rîndu- 
rilor scrise de el mi se 
pare vrednică de toată 
atenția. Evocînd e- 
xemple celebre care 
demonstrează simțul 
civic al marilor ar
tiști, Hess observă: 
„Și-a pierdut orice va
loare legenda creato
rului izolat, retras de 
lume, incapabil să în
țeleagă societatea și să 
fie înțeles de ea". O 
nouă direcție artistică 
s-a născut din această 
nevoie a artistului de 
a-și comunica opiniile 
despre lumea contem
porană. „Actualismul", 
cum a fost numit a- 
cest curent, înfățișea
ză, în fragmente de 
fotografii, tăieturi din 
revistele ilustrate, com
puse în ritmuri con- 
tra-punctice, momen
te ale vieții din marile 
orașe, invazia trivială 
a publicității, tragedia 
războiului diri Viet
nam. Artistul nu-și 
mai poate îngădui de 
mult să-și clădească 
alte vise decît acelea 
ale lumii în care tră
iește.

Lumea noastră se 
preface fără conte
nire și artiștii, înre- 
gistrînd aceste trans
formări, le comentează 
lucid și pasionat, din 
perspectiva omului 
contemporan, desco- 
perindu-le poezia me
reu inedită.
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ADUNAREA FESTIVĂ 
DIN CAPITALĂ

Festivitățile consacrate aniversării 
a 150 de ani de la înființarea prime
lor cursuri de inginerie în limba ro
mână în București au început joi di
mineața printr-o ședință festivă or
ganizată în Sala Palatului Republicii 
Socialiste România.

Au participat membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, academicieni și alți oa
meni de știință, cadre didactice uni
versitare din București și din cele
lalte centre cu învățămînt tehnic su
perior, cercetători științifici, specia
liști din întreprinderi, studenți.

Deschizînd adunarea, prof. dr. do
cent George Bărănescu, rectorul In
stitutului politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Capitală, a subli
niat importanța acestui eveniment de 
seamă al vieții culturale și științi
fice din țara noastră. „Drumul spre 
lumină deschis acum 150 de ani de 
Gheorghe Lazăr, a arătat vorbitorul, 
a fost continuat cu același entuziasm, 
cu același spirit de sacrificiu de că
tre discipolii săi. Trecînd de multe 
ori prin clipe grele, școala • tehnică 
superioară românească a dobîndit an 
de an noi valențe, care i-au consolidat 
reputația de înalt lăcaș de cultură. 
Mergînd în pas cu cerințele vremii, 
ea s-a dezvoltat viguros dînd tării 
mii și mii de ingineri care au făurit 
tehnica trecutului, care își aduc o 
contribuție de seamă la făurirea teh
nicii și științei României socialiste".

Primit cu vii aplauze* a luat cu- 
vîntul tovarășul Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-Secretar al 
Comitetului municipal-București al 
P.C.R., care a dat citire Mesajului 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste. Româ
nia, corpului profesoral și studenți
lor din institutele de învățămînt teh- 
nic..-Superior din București (Textul 
mesajului în pagina I a ziarului).

A luat apoi cuvîntul prof, emerit 
Constantin Dinculescu, membru co
respondent al Academiei, care a fă
cut o succintă trecere în revistă. a 
celor 150 de ani de existentă a învă- 
țămîntului tehnic superior din Bucu
rești, arătînd că această istorie este 
p''nă de învățăminte. Ea dezvăluie 
în primul rînd devotamentul, spiritul 
de abnegație, pasiunea, profunda 
dragoste de patrie și atașamentul in
destructibil față de nevoile propă
șirii materiale și spirituale a poporu
lui manifestate de pionierii învăță- 
mîntului nostru superior tehnic și de 
urmașii lor. Vorbitorul a tre
cut apoi în revistă măsurile 
luate țle partid Șl Huvei'h pefftru re- 
organizarea, dezvoltarea șț perfecțipȚ^ 
narea continuă a învățămîhtului din 
tara noastră și îndeosebi a celui teh
nic.

Este o datorie a cadrelor didactice 
și a studenților de a ridica pe o 
treaptă mereu mai înaltă experiența 
istorică acumulată, deoarece orîndui- 
rea noastră socialistă conține în în
săși natura ei potentele spre perfec
ționarea continuă, iar politica. înțe
leaptă și profund științifică a parti
dului nostru este urmată de întrea
ga' luptă pentru a construi un vii
tor fericit pentru patria noastră so
cialistă.

După ce a transmis un salut cor
dial și cele mai călduroase felicitări 
întregului corp didactic și studenți
lor âin învățămîntul superior tehnic 

l Capitalei, acad. Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntuiui, a spus : A- 
ceastă solemnitate are profunda sem
nificație pe care i-o conferă cin
stirea adusă tradițiilor înaintate 
ale învățămîntuiui nostru superior. 
Aniversarea de azi ne dă posibilita
tea să exprimăm, din nou, hotărîrea 
de a îndeplini cu devotament sarci
nile de mare răspundere care revin 
învățămîntuiui în formarea, cadrelor 
de înaltă calificare, necesare dezvol
tării economice, sociale și culturale. 
Vorbitorul a subliniat că de-a 
lungul celor 150 de ani, învă
țămîntul superior tehnic din Bucu
rești a înregistrat o strălucită dez
voltare, și îndeosebi în anii socialis
mului. în ambianța de muncă actua
lă, a spus apoi vorbitorul," există 
toate condițiile ca învățămîntul in
gineresc să înscrie noi și mari succe
se. Este o onoare și o îndatorire pa
triotică pentru cadrele didactice și 
pentru studenți de a duce mai de
parte înfăptuirile înaintașilor, ur- 
mînd exemplul muncii lor pline de 
dăruire, de a îndeplini sarcinile în
credințate învățămîntuiui superior de 
către partid și guvern, pentru a ti- 
dica pe o treaptă. superioară școala, 
știința și tehnica, cultura patriei 
noastre socialiste.

Au luat apoi cuvîntul prof. unîv. 
Alexandru Popescu, de la Institutul 
politehnic din București, și prof, 
emerit Constantin Ionescu-Bujor, 
care au evocat momente din trecutul 
învățămîntuiui ingineresc din Bucu
rești, figuri de dascăli eminent! 
care au avut un rol însemnat în 
propășirea tehnicii și culturii româ
nești, figuri de absolvenți care au 
ilustrat știința și tehnica în țară și 
peste hotare. Vorbitorii au subliniat 
că liniile directoare date învățămîn- 
tului de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., documentele de partid și de 
stat care le-au concretizat ulterior, 
noua lege a învățămîntuiui.. marile 
investiții făcute pentru înnoirea ~ și 
sporirea bazei materiale a învăță
mântului, duc la un vast' proces de 
perfecționare și de modernizare 
învățămîntuiui și îndeosebi a învă
țământului tehnic superior.

Această aniversare, a spus apoi 
loan Amăriuței, vicepreședinte . al 
Uniunii Asociației studenților din 
România, prilejuiește celor care în
vață astăzi în institutele noastre teh
nice un moment de emoție, un gînd 
de vie recunoștință, față de străda
niile înaintașilor de a netezi Româ
niei calea spre cultură și civilizație. 
El a exprimat recunoștința studenți
lor față de conducerea de partid și 
de stat pentru condițiile de învăță- 
mînt și de viață ce le-au fost create 
și angajamentul lor de a învăța cu 
perseverență pentru a deveni un de
tașament de înaltă competentă în 
viitorul construcției socialiste și co
muniste.

S-a dat apoi citire saluturilor adre
sate corpului profesoral și studenți
lor din institutele de învățămînt teh
nic superior din Capitală, din .partea 
centrelor universitare cu învățămînt 
tehnic superior : București, Iași, Ti
mișoara, Cluj, Brașov, Craiova, Ga

lați, Petroșeni, Tg. Mureș și Plo
iești.

In încheierea adunării, cadrele di
dactice și studenții institutelor de 
învățămînt tehnic din Capitală au 
adresat o scrisoare Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal, în care se spune :

Cadrele didactice și studenții insti
tutelor de învățămînt tehnic superior 
din Capitală își exprimă în această 
zi de sărbătorească aniversare a 150 
de ani de la înființarea primelor 
cursuri de inginerie în limba română 
în București adeziunea deplină la 
înțeleaptă și clarvăzătoarea politică 
a Partidului Comunist Român, poli
tică de înaltă principialitate, menită 
să asigure progresul neîncetat și un 
puternic prestigiu națiunii noastre.

în anii construcției socialismului, 
valoroasele tradiții ale școlii româ
nești au fost dezvoltate și ridicate pe 
o treaptă superioară ale cărei domi
nante sînt conținut nou și bogat, am
plu și luminos orizont.

Toți slujitorii școlii văd în recen
tele Directive ale Comitetului Cen
tral privind dezvoltarea învățămîn- 
tului o vie și caldă mărturie despre 
părinteasca grijă cu care sînt încon
jurați. Toți slujitorii școlii sînt feri
ciți că trăiesc zile în care se scriu 
cu literă adînc cumpănită noi și stră
lucite pagini în cartea învățămîntu- 
lui românesc.

Profund emoționați de cuvintele 
calde cuprinse în mesajul dumnea
voastră, cuvinte de înaltă și aleasă 
prețuire, dascăli și studenți mărturi
sim hotărîrea fermă de a continua și 
îmbogăți glorioasele tradiții ale îna
intașilor, de a munci cu entuziasm 
și devotament pentru pregătirea te
meinică a zeci de mii de ingineri, 
misiune de mare răspundere și de ho- 
tărîtoare importanță pentru ridicarea 
pe noi culmi a tehnicii și științei în 
patria noastră socialistă.

★
După-amiază, în localul Institutu

lui politehnic a avut loc festivitatea 
dezvelirii unei plăci comemorative 
care marchează diferitele etape de 
dezvoltare a învățămîntuiui tehnic 
superior bucureștean de-a lungul u- 
nui secol și jumătate.

Au participat tovarășii Dumitru 
Popa, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului de partid al 
municipiului București, primarul ge
neral al Capitalei, prof. univ. Miron 
Constantinescu, adjunct al ministru- , 
lui învățămîntuiui. Ion Teoreanu, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., reprezen- 

.„ tmjțL ai .c.onducețji unor iBgtitutflicen- 
■' trșle. și de învățămînt din București 

< și din țară, academicieni, cadre di
dactice din învățămîntul superior, 
studenți.

La dezvelirea plăcii comemorative, 
dr. docent George Bărănescu, mem
bru corespondent al Academiei, rec
torul Institutului politehnic din 
București, a rostit un cuvînt inaugu
ral.

★
A urmat apoi deschiderea expozi

ției documentare „Dezvoltarea învă- 
țămîntului tehnic superior românesc", 
amenajată în holurile Institutului.

(Agerpres)

Exigență
(Urmare din pag. I)

dacă se vor desfășura în lumina pre
vederilor hotărîrii conducerii parti
dului și vor reuși să determine o 
participare activă a tuturor comuniș
tilor la analiza activității organiza
ției de partid. în instructajele făcute, 
ca și prin participarea directă la a- 
legeri, comitetul nostru județean de 
partid a atras atenția și militează ca 
în cursul dezbaterilor să se asigure 
ca toți comuniștii să-și poată spune 
larg și deschis părerea asupra pro
blemelor ce se analizează, a hotărî- 
rilor ce se adoptă, cît și cu privire 
la calitățile celor ce vor fi propuși 
să fie aleși în noile organe de partid.

Ca urmare a măsurilor pregătitoa
re luate de către biroul comitetului 
județean de partid constatăm că la 
majoritatea organizațiilor de bază 
unde s-au ținut deja adunările pen
tru dări de seamă și alegeri se pre
zintă spre dezbaterea comuniștilor 
documente analitice, prin care se 
creează un climat favorabil exprimării 
criticii și autocriticii față de felul 
în care au muncit birourile, cadrele 
cu munci de răspundere, pentru în
deplinirea măsurilor trasate de către 
conducerea partidului,' precum și a 
propriilor hotărîri. La adunările de 
dare de seamă șl alegeri ale organi
zațiilor de bază de la secția finisaj 
a uzinelor textile „Moldova", de 
exemplu, mai multi membri de par
tid au criticat aspru în cuvîntul lor 
faptul că, deseori, în activitatea bi
rourilor nu a fost respectat princi
piul muncii colective. Controlul asu
pra îndeplinirii hotărîrilor, luarea 
unor măsuri operative pentru rezol
varea sarcinilor curente se făceau de 
unul singur, ceea ce a diminuat ca
litatea muncii de partid. Exemple 
asemănătoare, unde dările de seamă 
au fost întocmite cu răspundere și au 
constituit o bază temeinică pentru 
discuții și analize, pot fi date de la 
organizația de bază de la sectorul 
zootehnic al C.A.P. Viișoara, organi
zația de bază din brigada a IlI-a 
a C.A.P. Cîndești și multe altele.

Calitățile moral-politice și profe
sionale ale celor care sînt aleși în 
organele de partid ne interesează cel 
mai mult, fiindcă de ei depinde în 
mare măsură îmbunătățirea calita
tivă a muncii de partid — problemă 
centrală subliniată cu toată tăria în 
cele două hotărîri Ia care ne referim.

Noi sîntem deciși să respectăm 
întocmai aceste hotărîri. să mani
festăm maximum de exigență pentru 
întărirea democrației de partid. 
Tocmai de aici rezultă necesitatea 
ca peste tot. să se facă cea mai pro
fundă analiză a muncii si compor
tării membrilor de partid care vor 
fi propuși să fie aleși în organele 
de partid.

Cei care conduc adunările de dări 
de seamă și alegeri au primit indi-

Sosirea în Capitală 
a unei delegații a Asociației 
de prietenie sovieto-română

La invitația Consiliului General al 
A.R.L.U.S., joi după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație a Asociației de 
prietenie sovieto-română (A.P.S.R.); 
condusă de S.’ M. Butusov, ministrul 
gospodăriei comunale a R.S.F.S.R., 
deputat în Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R., pentru a lua parte la ma
nifestările organizate în țara noastră 
cu prilejul celei de-a 51-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Din delegație fac parte V. P. Ba- 
barskov, Erou al muncii socialiste, di
rectorul sovhozului Ianromski — 
membru colectiv al A.P.S.R., A. V. 
Dzamamvili, Erou al muncii socia
liste, maistru la Combinatul metalur
gic din orașul Rustavi, membru al 
conducerii A.P.S.R., A. G. Viaznikov, 
membru al conducerii centrale a 
A.P.S.R., pictor emerit al R.S.F.S.R., 
O. A. Kostiuk, prim-vicepreședinte al

Filialei A.P.S.R. din Odesa. șeful De
partamentului ' pentru deservirea 
poulației din Sovietul raional Odesa, 
și Z. V. Kurocikina, secretară a con
ducerii centrale a A.P.S.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasă, 
membrii delegației au fost întîmpinați 
de tovarășii Mihail RoșianU, președin
tele Consiliului General al A.R.L.U.S., 
acad. Ilie Murgulescu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, vicepre
ședinte al Consiliului General al 
A.R.L.U.S., Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, secretar al Consi
liului General al A.R.L.U.S., membri 
ai Consiliului General al A.R.L.U.S.

Au fost de față I. S. Ilin, minis
tru consilier, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice la 
București, și alți membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

SPORT
Olimpicii români s-au 

întors în Capitală

Ieri după-amiază au sosit în Capitală, întoreîndu-se de la Ciudad de 
Mexico, medaliații noștri olimpici și ceilalți fruntași ai delegației sportive a 
României care a participat la cea de-a XlX-a ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară. Mii de bucureșteni, rude, prieteni, amatori de sport au ținut să fie 
prezenți la aeroportul Băneasa; la sosirea olimpicilor.

în fotografie : o paște, dJty jnerțțbrii lotpJuL.plimpic român, imediat după« 
coborîrea din aviohL',„..A,

Foto; Gh. Vințilă

Echipa de fotbal a Angliei pentru meciul de la București

Antrenorul echipei reprezentative 
de fotbal a Angliei, Alf Ramsey, a 
alcătuit lotul celor 16 jucători care 
vor face deplasarea la București, în 
vederea meciului pe care echipa An
gliei îl va susține cu selecționata 
României la 6 noiembrie.

Iată numele celor 16 jucători:

Banks, West (portari) ; McNab, New
ton, Wright, Hunter, Labone, Moore, 
Mullery (apărători) ; Ball, Bell, Boby 
Charlton, Hunt, Hurst, Peters si 
Thompson (atacanți). în acest lot sînt 
doi debutanți : fundașul Bob McNab 
(Arsenal) și portarul Gordon West 
(Everton).

și discernămînt
cații ca atunci cînd se va trece la 
propunerea candidaților să nu se 
rezume numai la simpla lectură a 
paragrafelor din hotărîre care se re
feră la condițiile ce trebuie să le 
îndeplinească cei ce vor fi aleși, ei 
să insiste asupra calităților lor mo
rale, politice și profesionale, asupra 
capacității lor organizatorice și gos
podărești, a cunoștințelor politice și 
de cțiltură generală, asupra maturi
tății politice de care trebuie să dea 
dovadă întreaga organizație atunci 
cînd este chemată, să-și exprime 
părerea despre cei ce urmează 
să fie aleși. Firește, se ivesc nume
roase situații dintre cele mai ne
prevăzute. Iată, de pildă, s-ar putea 
ca un membru de partid să .fie un 
bun maistru sau un muncitor cu înal
tă calificare profesională, să fie cin
stit și harnic ; acestea sînt calități 
bune, deosebit de apreciate, dar nu 
sînt întotdeauna și‘suficiente pentru 
ca el să fie ales în organul de partid. 
Comuniștii trebuie convinși că cel 
pe care îl propun candidat se cuvi
ne să fie și un bun organizator, 
om cu multă inițiativă, să se bucure 
de încrederea și respectul oamenilor, 
să trăiască și să muncească în ca
drul colectivului. Dacă vor alege în 
birou sau comitet un mănunchi de 
oameni care să întrunească și să-și 
completeze reciproc aceste trăsături 
vor avea de cîștigat cu toții, iar 
munca de partid .va fi ridicată la ni
velul exigențelor actuale.

Viața a confirmat că acolo unde 
comuniștii aleși în organul de partid 
nu întrunesc aceste calități, activita
tea economică politică și social-cul- 
turală din întreprindere sau sat s-a 
desfășurat în mod necorespunzător. 
Avem în prezent cazuri de secretari 
de organizații de bază la unele bri
găzi din C.A.P. care nu participă la 
muncile agricole alături de toți co
muniștii și de ceilalți țărani coopera
tori; ei își caută alte preocupări 
„mai ușoare". Aceștia nu sînt ascul
tați de Oameni, nu se bucură de 
stima și încrederea lor. Așa sînt, 
de exemplu, Mihai Moraru și Mihai 
Covaliu, secretari ai organizațiilor 
de bază de la brigăzile a III-a și a 
V-a de la C.A.P. „Nicolae Bălcescu". 
Desigur ei nu s-au achitat de în
datoririle ce le reveneau în calitate 
de secretari de partid, ei mi se bucu
ră de autoritate si respect în colec
tivul lor.

Pe baza hotărîrii conducerii parti
dului am instruit, de asemenea, apa
ratul, activul nostru obștesc ca acolo 
unde din cauza dispersării locu
rilor de muncă oamenii se cunosc 
mai puțin între ei și se constituie 
comisii de propuneri, acestea să fie 
alese la începutul adunării ca să 
poată să lucreze efectiv în tot timpul 
adunării sau conferinței ; ele trebuie 
să manifeste maximum de exigentă 
pentru ca să fie trecuți pe listele 
de candidați numai acei membri de

partid care întrunesc toate criteriile 
cerute, pe prim-plan avîndu-se în 
vedere calitățile lor politice, morale 
și profesionale.

Din controlul exercitat de către 
biroul comitetului județean de partid 
rezultă că la adunările care s-au 
ținut pînă în prezent prezidiile adu
nărilor au Creat posibilitatea1 ca toți 
cei care au avut de făcut obiecții, 
care au dorit să. se refere la calită
țile celui propus să se poată exprimă 
deschis, dacă este de acord sau nu, 
pentru ce consideră că propunerea 
este bună sau nu. Faptul că unii'to
varăși sînt realeși a treia sau a patra 
oară în biroul organizației de bază, 
iar alții nici măcar pentru a doua 
oară reflectă acest Climat de analiză, 
de dezbatere exigentă, făcută cu 
discernămînt și obiectivitate partini
că. La fabrica de, confecții, de e- 
xemplu, la organizațiile care au ac
tivat în schimbul de dimineață, 
n-a fost reales nici unul ’ din 
foștii secretari, pe cînd Ia organiza
ția de bază de la C.A.P. Ungureni, 
Constantin Bursuc a fost reales ca 
secretar pentru a patra oară. Biroul 
comitetului județean de partid a a- 
tras atenția în mod deosebit tuturor 
activiștilor care participă la desfă
șurarea adunărilor pentru dări de 
seamă și alegeri să nu permită ni
mănui să vină la adunare cu pro
punerea în buzunar, ticluită dinainte, 
și să încerce să impună într-un fel 
sau altul . comuniștilor să aleagă pe 
un oarecare tovarăș cu care ei nu 
sînt de acord. Numai așa vom reuși 
să traducem în viață prevederile ho
tărîrii Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., să întărim și să dezvoltăm 
democrația internă de partid, să ri
dicăm calitatea muncii de partid, să 
creăm condiții ca organele și orga
nizațiile de partid să renunțe defini
tiv la formalismul care se mai mani
festă în unele cazuri în activitatea 
organizatorică.

Pentru desfășurarea alegerilor în 
condiții bune în toate organizațiile de 
bază am îndrumat comitetele de par
tid din județ asupra felului în care 
să eșaloneze ținerea adunărilor în 
organizații de bază, astfel îneît să 
aibă timpul necesar să le pregătească 
temeinic și să nu se convoace nici o 
adunare sau conferință pînă cînd 
nu sînt întocmite documentele ce vor 
fi dezbătute, pînă nu s-a asigurat ca 
acestea să aibă conținutul corespun
zător. Ne îngrijim permanent ca adu
nările de dări de seamă și alegeri 
să se desfășoare în strînsă legătură 
cu activitatea intensă de mobilizare 
a oamenilor muncii pentru realizarea 
sarcinilor economice și social-cUltu- 
rale în toate sectoarele, în toate uni
tățile și locurile de muncă. Conside
răm că a^țifel rhșmbrii de partid din 
județul îșj, vor putea mani
festa dirypș,. jjrtijțjatjva. spiritul lor 
de înaltS^^pWjdere pentru înfăp
tuirea politicii partidului.

întoarcerea din Cuba 
a delegației 

de activiști ai P.C.R.
5

Joi s-a înapoiat în Capitală dele
gația de activiști ai P.C.R., care, la 
invitația C.C. al Partidului Comu
nist din Cuba, a făcut o vizită de 
schimb de experiență în această .țară. 
Din delegație au făcut parte tovară
șii Marin Enache, secretarul Comite
tului de partid al Uzinei „23 August" 
din București, și Gheorghe JacOtă, 
secretarul Comitetului comunal de 
partid Sîntana, județul Arad. Mem
brii delegației de activiști ai P.C.R. 
au vizitat întreprinderi, ferme agri
cole de stat, instituții social-culturale 
din provinciile Havana, Las Has de 
Camaguey și Oriente, și s-au întîlnit 
cu activiști ai organizațiilor regiona
le ale P.C. din Cuba, luînd cunoștință 
de , activitatea acestora.

Delegația a fost primită la sediul 
C.C. al P.C. din Cuba de Secundino 
Guerra, membru al C.C,. adjunct al 
șefului secției organizatorice a C.C. 
al P.C. din Cuba, și de alți activiști 
cubanezi. Cu acest prilej, a avut loc 
un schimb de experiență în proble
mele privind munca organizatorică a 
comitetelor de partid din întreprin
deri, precum și în alte probleme de 
interes comun. Convorbirea s-a desfă
șurat într-ț> atmosferă tovărășească, 
cordială. ’ (Agerpres)

Cronica zilei
Joi dimineața a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Alger, o delega
ție a Uniunii Tineretului Comunist 
condusă de tovarășul Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistrul pentru problemele tineretu
lui, care va face o vizită în Repu
blica Algeriană Democratică și 
Populară

★
Cu ocazia zilei naționale a Re

publicii Algeriene Democratice și 
Populare, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro 
mânia, Corneliu Mănescu, a adre
sat ministrului afacerilor externe al 
Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, o te
legramă de felicitare,'

★
Dumitru Bejan, prim-adjunct al 

ministrului comerțului exterior, a 
plecat joi la Moscova, pentru înce
perea tratativelor comerciale cu pri
vire la protocolul comercial dintre 
Republica Socialistă România și U- 
niunea Sovietică pe anul 1969.

★ /
Joi a sosit în Capitală Ansamblul 

național folcloric din Republica A- 
rabă Unită, compus din 86 de per
soane — dansatori și orchestră de 
instrumente orientale.

★
Joi seara, la Casa prieteniei ro- 

mâno-sovietice din Cluj a avut loc 
o manifestare cultural-artistică închi
nată aniversării a 50 de ani de la 
crearea Comsomolului. (Agerpres)

Numărul 
libretului 
cîștigător

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile

C. E. C. cu cîștiguri
TRAGEREA LA SORTI 

DIN 31 OCTOMBRIE 1968

LISTA DE ClȘTlGURI 
SUPLIMENTARE 

acordate la tragerea la sorți 
a obligațiunilor C. E. C.

DIN 31 OCTOMBRIE 1968

2 1121 TOTAL:________ | 2 215 000 I

a £ Valoarea
t-4 

’-d O h c cîștigurilor
ga c« 3 o ’ s S
E&c ft 

w tu>q- .
a cu>« >C5 JCU

£<£• o xi o o
ci »§ O o CU a

o

1 08977 37 100 000 100 000
1 17147 04 75 000 75 000
1 49671 15 50 000 50 000
1 04213 32 25 000 25 000
1 42680 29 10 000 10 000
1 25256 22' 5 000
1 04280 33 5.000
1 39016 37 5 000
1 35289 08 5 000
1 01358 03 5 000
1 24469 37 . 5 000
1 02393 43 5 000 35 000

aj
■

CU ’ft ■■ 1
c CE OTO
H

60 409 06 2 000
60 070 33 2 000

360 000.60 548 11 2 000
60 878 11 1 000

120 00060 690 4 15 1000
600 45 08 800
600 87 33 800
600 51- 21- 800 1 440 000

Cîștigurile revin. întregi, obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 
100 lei, 50 lei și 25 lei primesc l/s, Vi 
respectiv 1/8 din cîștigurile de mai 
sus. în valoarea cîștigurilor este cu
prinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor câștigătoare. . .

Plata cîștigurilor se face prin filia
lele C.E.C.

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță că la tragerea de amortizare 
a asigurărilor mixte de viață din 
31 octombrie 1968, au ieșit următoa
rele opt combinații de litere :

N. F. D. F. I. X.
F. F. D. D. K. I.
V. E.'.I. Y. P. R.
W. E. J. K. R. F.

Toți aslgurații care au polițele -în 
vigoare și au trecute în ele una sau 
mai multe din aceste combinații, ale 
căror litere sînt înscrise în ordinea 
ieșirii la tragere, se vor prezenta la 
unitățile A.D.A.S., pentru a-și primi 
sumele cuvenite.

CÎTE UN AUTOTURISM 
MERCEDES 190

1 715-1-30283
2 702-206-295•

UN AUTOTURISM 
FIAT 1800

3 736-267-147

UN AUTOTURISM 
FIAT 125

4 760-1-21312

CITE UN- AUTOTURISM 
VOLGA M. 21

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
cîștigător

42 727-204-454
43 756-1-1415
44 750-1-14045
45 714-203-258
46 736-1-15790
47 736-208-170
48 745-201-155
49 743-1-10720
50 743-208-144
51 755-207-156
52 752-201-1023
53 723-1-1375
5.4 731-106-11374
55 761-205-13918
56 762-207-5675
57 762-1-8554
58 734-103-3027
59 763-201-2659
60 759-1-11736
61 759-1-43549
62 759-1-59493
63 760-1-8950
64 760-206-8761
65 765-1-4187

Nr. 
crt.

5 741-1-1672
6 746-1-881
7 735-1-5445
8 709-1-23172
9 715-1-32134

10 736-1-16268
11 760-202-1906
12 731-103-13577
13 727-336-9
14 761-208-16690
15 724-216-34
16 752-1-16222
17 717-1-8588
18 759-1-54217
19 741-212-141
20 708-1-2176
21 . 723-205-82

CÎTE UN AUTOTURISM 
RENAULT 16

22 703-1-3226
23, 709-1-22964

CÎTE UN AUTOTURISM 
FIAT 124

24 716-203-953
25 764-1-3709

CÎTE UN AUTOTURISM 
DACIA 1100

26 701-1-1761
27 702-1-14044
28 735-1-7424
29 732-206-90
30 705-204-151
31 709-1-21946
32 709-217-1240
33 708-1-3952
34 733-262-514
35 715-1-23179
36 718-205-470
37 716-1-10260
38 748-202-773
39 717-1-15438
40 724-223-236
41 719-203-2074

CITE UN AUTOTURISM 
MOSKVICI 408

66 701-135-2392
67 752-205-445
68 703-1-6387
69 732-1-9676
70 709-1-8140
71 709-1-27684
72 724-104-6914
73 710-1-4680
74 715-1-1474
75 715-1-31372
76 754-203-609,
77 ■ 716-1-16848
78 717-1-1216
79 724-1-2874
80 719-1-5184
81 707-204-247
82 741-201-517
83 745-1-2055
84 734-1-3194
85 736-251-494
86 736-1-22628
87 741-1-1131
88 723-102-2541
89 743-1-18713
90 737-1-420
91 752-1-3465'
92 704-1-1961
93 731-103-10099
94 731-111-4221
95 761-208-12890
96 766-1-10990
97 762-201-3547
98 734-103-1.6487
99 764-203-2199

100 759-1-28342
101 759-1-51663
102 738-102-1338
103 760-1-20157
104 760-201-18
105 . 761-201-3404

CÎTE UN AUTOTURISM
SKODA 1000 M.B. z

106 701-271-267
107 702-1-15294
108 735-1-8698
109 706-102-1540
110 707-1-257

Cîștigătorilor care nu se prezintă 
la filiala C.E.C., în termen de 30 de 
zile de la data tragerii, li se vor 
plăti cîștigurile în numerar (valoa
rea autoturismului mai puțin con
tribuția de 5 000 leț).

Fiecare titular de libret poate 
beneficia într-o perioadă de un an
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Valoarea 

cîștigurilor

pa
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ă
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lă

1 37498 35 100 000 100 000
1' ■55511 25 50 000
1 15702 06 50 000
1- 46564 15 50 000
1 35965 05 50 000
1 31354 44 50 000
1 55625 04 50 000 300 000
7' | TOTAL: 400 000

Cîștigurile revin, întregi, obliga
țiunilor de 200 lei. Obligațiunile de 
100 lei, 50 lei și 25 lei primesc */», ’/< 
respectiv 1/8 din cîștigurile de mai 
sus. în valoarea cîștigurilor este cu
prinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor Câștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin fi
lialele C.E.C.

LISTA DE ClȘTlGURI
lâ depunerile pe libretele dfe economii, 

pentru construirea de locuințe
TRAGEREA LA SORȚI 

PE TRIMESTRUL III/1963

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu

ril
or

 .

Numărul 
libretului 
cîștigător

Valoarea 
cîștigurilor

pa
rți

al
ă

| to
ta

lă

1 843-1-428 15 000 45 000
1 809-1-660 35 000 35 OOO
1 831-106-53 20 000 20 000
1 861-205-423 15 000
I 858-210-25 . 15 000
1 809-1-825 15 000
1 836-208-109 15 000
1 836-1-341 15 000 • • ... 1
1 859-1-1954 .15 000
1 834-103-375 15 000
1 862-207-475 15 000
1 823-1-39 15 000
1 862-210-146 15 000
1 859-1-2047 15 000
1 . 862-1-504 15 000
1 859-1-2173 15 000
1 815-1-461 15 000
1 859-1-2022 15 000
1 860-1-678 15 000 240 000
19 TOTAL: 1 340 000

Plata cîștigurilor se face de către 
filalele C.E.C., prin Virarea în con
tul contractului pentru construirea 
de locuințe, prin depunerea pe in
strumente de economisire C.E.C. sau 
în numerar, la cererea titularului 
libretului.

- Trim. 111-1968
Numărul 
libretului 
cîștigător

Numărul 
libretului 
cîștigător

111 709-1-23526
112 724-102-1748
113 708-209-1372
114 710-113-3176
115 715-1-25314
116 ■ 715-207-962
117 716-1-12301
118 748-1-1237
119 717-216-1695
120 731-1-1427
121 719-203-4367
122 722-201-333
123 706-204-88
124 750-210-414
125 746-1-1591
126 736-1-17740
127 736-208-2626
128 745-2-2280
129 743-1-13079
130 743-208-2410
131 728-1-2542
132 752-202-1547 .
133 720-510-11
134 731-106-13379 ■
135 761-208-2135
136 762-207-7429
137 762-1-10950
138 . 734-103-8112
139 764-1-563
140 759-1-16436
141 759-1-45630
142 ■ 759-205-3158
143 760-1-12824

. 144 760-207-2643
145 765-1-6180

CÎTE UN AUTOTURISM 
TRABANT 601

146 
147.
148
149
150
151
152
153
154
155
156 

.157
158
159
160 
161 
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180 
181
182
183
184
185

713-1-1932
701- 203-1697
702- 1-10416
735- 1-2696
703- 203-1102
732- 202-304 
709-1-17944 
709-211-311

' 721-1-1710
733- 201-34 
715-1-16930
715- 1-36035
716- 1-3907
742- 1-1474
717- 1-12553
749- 1-1108 
719-201-5325 
727-1-8706 
741-212-2374
750- 1-10838 
740-1-2493
736- 1-9998 
736-212-6306
758- 210-573
743- 1-4285 • 
743-1-23271 
725-215-204 
752-1-14009 
739-1-1040 
731-106-3368 
761-205-10032
761- 201-3010 
766-201-3569
762- 210-2493
763- 1-5440
764- 208-3084
759- 1-38854
759- 1-56754 
738-103-10104
760- 206-3968

186 760-202-4897
187 702-1-8804
188 702-112-44
189 703-809-3139
190 732-1-14302
191 709-1-16198
192 709-208-1769
193 724-537-147
194 722-306-370
195 715-1-14346
196 715-1-35091
197 711-301-24
198 711-107-567
199 717-1-11005
200 ' 751-1-1166
201 719-201-4205
202 727-1-7285'
203 741-212-882
204 750-1-9019
205 740-1-809
206 736-1-7086
207 736-212-4774
208 741*217-35
209 743-1-1451
210 743-1-22339
211 , 747-207-8
212 752-1-12451
213 739-205-137
214 731-103-14771
215 761-205-7905
216 761-201-501
217 766-201-2031
218 762-201-9839
219 763-1-3167
220 ' 764-208-1377
221 759-1-36936
222 759-1-55723
223 '• 738-103-8595
224 760-206-365
225 760-202-2936
226 713-232-16
227 701-1-2773
228 702-1-14924
229 735-1-8332
230 706-102-197
231 705-261-5
232 709-1*23073
233 724-102-1345
234 708-209-272
235 710*113-2459
236 715-1-24751
237 715-207-503
238 716-1-11757
239 736-210-669
240 717-216-1027
241 731-1-625
242 719-203-3878
243 727-235-1492
244 756-1-2430
245 750-206-60
246 746-1-1032
247 736-1-17168
248 736-208-2241
249 745-2*1303
250 743-1-12398
251 743-208-2033
252 728-1-2033
253 752-202-427
254 723-208-82
255 731-106-12832
256 761-205-14752
257 762-207-6952
258 762-1-10265
259 734-103-6919
260 763-202-1911
261 759-1-15152
262 759-1-45031
263 759*205-2226
264 760-1-11817
265 760-207-1338
266 765-1-5683

de un singur cîștig în autoturisme, 
celelalte cîștiguri se plătesc în nu
merar. Tot în numerar se achită cîști
gurile titularilor care și-au cumpă
rat autoturisme pe bază de depuneri 
la C.E.C. în cursul anului pre
mergător tragerii la sorți.

Cîștigătorii de autoturisme înscriși

pentru procurare de autoturism, in 
cazul în care doresc să primească 
autoturismul cîștigat, vor renunța 
în prealabil, pe bază de cerere la 
procurarea autoturismului prin 
C.E.C., în caz contrar cîștigul «e 
achită în numerar.



ALGERIAviata b Braalîa
colonialistă calea PROGRESUL®CUVlNTAREA LUI L BREJNEVa ministrului de externe

I

viața internaționala

și de apartheid 
condamnată
la O.N.U.
NEW YORK 31. — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: Problemele colonialis
mului și rasismului domină în a- 
ceste zile tematica dezbaterilor 
din comitetele principale ale 
Adunării Generale a O.N.U.
Politica de apartheid a guvernului 

Republicii Sud-Africane și măsurile 
ce se impun a fi adoptate în conti
nuare pe plan internațional pentru a 
determina respectarea de către re
gimul rasist sud-african a rezoluții
lor și hotărîrilor adoptate în cadrul 
O.N.U. — constituie subiectul dezba
terilor din Comitetul pentru proble
mele politice speciale. Din interven
țiile celor peste 20 de delegați, care 
au luat pînă acum cuvîntul la aceas
tă temă, se desprind solidaritatea 
cu lupta populației sud-africane îm
potriva dominației rasismului și 
dezamăgirea în legătură cu neînde- 
plir.irea măsurilor recomandate de 
Adunarea Generală în sesiunile sale 
precedente. Neîndeplinirea de către 
unele state a hotărîrilor O.N.U. și 
continua colaborare a acestora cu 
guvernul sud-african, sînt apreciate 
a fi principalele obstacole în calea 
rezolvării acestei probleme, conside
rată în unanimitate ca „implicînd 
pericole foarte grave pentru pacea și 
securitatea pe continentul african".

Situația din teritoriile aflate sub 
administrație portugheză și cea din 
Rhodesia reține în prezent atenția 
Comitetului pentru teritoriile sub tu
telă și neautonome. Miguel Murupa 
și Sharfuddine Khan, membri ai 
conducerii Frontului del eliberare a 
Mozambicului (F.R.E.L.I.M.O.), care 
au fost audiați de comitet, au atras 
atenția asupra Intensificării represa
liilor guvernului portughez (ale că
rui forțe armate în Mozambic au 
ajuns la 60 000 de soldați și ofițeri) 
împotriva populației africane și a' 
partlcipanților la mișcarea de elibe
rare, au relatat despre „satele stra
tegice" și lagărele de exterminare 
create în acest teritoriu, au dezvă
luit prezența mercenarilor sud- 
afrlcani și sprijinul acordat de mo
nopolurile străine colonialiștilor por
tughezi.

In ședința de miercuri după- 
amiază, Comitetul pentru teritoriile 
sub tutelă și neautonome a adoptat, 
cu 89 de voturi pentru, 9 împotrivă 
și 15 abțineri, proiectul de rezoluție 
prezentat cu o zi în urmă de statele 
afro-asiatice și care numără în pre
zent 50 de coautori — în legătură' cu 
situația din Rhodesia. Documentul 
cere Consiliului de Securitate să im
pună sancțiuni economice totale re
gimului ilegal al lui Ian Smith și să 
aplice sancțiuni Africii de Sud și 
Portugaliei ca urmare a refuzului 
acestor state de a aplica hotărîrile 
Consiliului de Securitate. De aseme
nea, se cere Marii Britanii — în ca
litate de putere administrativă — să 
urmărească expulzarea imediată din 
Rhodesia a tuturor forțelor armate 
sud-africane și să împiedice acorda
rea oricărui ajutor militar către re
gimul lui Ian Smith.

GENEVA

el României
RIO DE JANEIRO 31. — Trimi

sul special Agerpres I. Ionescu 
transmite: In cursul întrevede
rii pe care a avut-o cu președin
tele Braziliei, Artur da Costa e 
Silva, Corneliu Mănescu, ministrul 
de externe român, a transmis șefu
lui statului 
salut din 
Consiliului 
Socialiste 
Ceaușescu, 
prosperitate pentru poporul brazi
lian. Președintele Costa e Silva a 
mulțumit călduros pentru mesajul 
primit, transmițînd, la rîndul său, 
cuvinte de salut președintelui Con
siliului de Stat, Nicolae fCeaușescu,

brazilian un mesaj de 
partea președintelui 

de Stat al Republicii 
România, Nicolae 

precum și urări de

și urări de 
porului român, 
terne român 
Braziliei au 
relațiile dintre 
și și-au exprimat părerea că exis
tă posibilități reale ca aceste rela
ții să urmeze o linie ascendentă 
și în viitor.

Corneliu Mănescu a avut, de 
asemenea, o întrevedere cu minis
trul de externe al Braziliei, Jose 
Magalhaes Pinto.

In încheierea vizitei a fost dat 
publicității un 
Joi ministrul de externe al Româ
niei a plecat spre Buenos Aires.

prosperitate po- 
Ministrul de ex- 
și președintele 

apreciat pozitiv 
cele două țări

comunicat comun.

Spre o soluționare
a crizei cipriote ?

NICOSIA 31 (Agerpres). — Re
prezentanții minorităților greacă și 
turcă din Cipru s-au întrunit joi 
la Nicosia pentru a discuta compo
nența unei forțe polițienești cipri
ote. Potrivit observatorilor, desfă
șurarea discuțiilor justifică un 
oarecare optimism în ce privește 
perspectivele unui acord între cele 
două minorități. Glafkos Clerides, 
reprezentantul ciprioților greci, a 
declarat joi presei că în viitorul a- 
propiat vor fi discutate problemele 
ce le ridică alegerile care urmează 
să aibă loc și reprezentarea mino
rității turce în parlament. Inter
locutorul său, Rauf Denktash, lide
rul minorității turce, a declarat la 
rîndul său că ciprioții turci sînt 
dispuși să renunțe la dreptul de 
veto prevăzut în constituția din 
1960, cu condiția de a obține în 
schimb alte garanții. O problemă 
dificilă, asupra căreia urmează să 
se realizeze un acord, este măsura 
în care urmează să fie asigurată 
autoguvernarea minorității turce.

Ambasadorul român
în Etiopia și-a prezentat
scrisorile de acreditare

ADDIS ABEBA 31 (Agerpres). — 
Ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Addiș Abeba, Titus 
Sinu, a prezentat scrisorile de a- 
creditare Maiestății Sale Imperia
le Haile Selassie I, împăratul Etio
piei.

La ceremonie au fost prezenți: 
Dejazmatch Kifle Ergetu, minis
trul de interne, Lij Yilma Deressa, 
ministrul finanțelor, Teshafi Tezaz 
Tafara Work Kidane Wold, minis
trul Curții Imperiale, dr. Tesfaye 
Gebre Egzi, ministrul de stat pen
tru afacerile externe, și alte per
soane oficiale; După ceremonia 
prezentării scrisorilor de acredita
re, între Maiestatea Sa Imperială 
și ambasadorul român a avut loc 
o convorbire cordială.

h. Wilson: Drumul lung
spre redresarea economiei

LONDRA 31 (Agerpres). — „Va trebui 
parcurs un drum lung pînă la redresarea 
situajiei economice a Marii Britanii", a 
declarat miercuri primul ministru britanic

pentru înlăturarea obstacolelor
DIN COMERJUL INTERNATIONAL

GENEVA 31 — Corespondentul A- 
gerpres, Horia Liman, transmite: La 
sediul Palatului Națiunilor din Ge
neva se desfășoară lucrările celei de 
a treia sesiuni a Comitetului pentru ma ■ 
terii prime al Conferinței Națiunilor U- 
nite pentru comerț și dezvoltare. Se 
examinează problema aplicării reco
mandărilor conferinței pentru co
merț și dezvoltare de la Delhi privind 
stabilizarea și expansiunea comerțu
lui cu produse de bază, precum și 
unele probleme rămase în suspensie 
la această conferință.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul român, Victor 
Aldea, a arătat că România — care 
este exportatoare de produse de bază 
și deci afectată de fenomenele nega
tive ce se manifestă pe piața acestor 

. produse — sprijină eforturile în ve-

derea eliminării dificultăților exis
tente în comerțul internațional în a- 
cest domeniu. El s-a pronunțat pen
tru adoptarea de măsuri concrete în 
vederea stabilizării prețurilor la pro
dusele de bază, precum și a supri
mării obstacolelor tarifare și netari
fare din calea expansiunii comerțului 
cu aceste produse.

Harold Wilson în Camera Comunelor, 
în cursul dezbaterilor pe marginea 
discursului tronului. Wilson a precizat 
că vor fi necesare „măsuri economice 
și bugetare ferme” și „vor trebui accep
tate consecințele penibile ale schimbă
rilor intervenite în structurile industriale".

Premierul britanic a anunfat că săp- 
tămîna viitoare va fi publicată o „carte 
albă" a guvernului în legătură cu refor
ma Camerei Lorzilor. Caracterul ereditar 
al camerei superioare a parlamentului 
britanic, a arătat el, va fi eliminat și 
actuala durată de un an a veto-ului a- 
cesteia fafă de proiectele de lege va fi 
redusă probabil la trei luni. Harold 
Wilson nu a făcut referiri la problemele 
de politică externă evocate în mesajul 
tronului.

Liderul partidului conservator, Edward 
Heath, a criticat mesajul tronului — care 
constituie de fapt programul guvernului 
laburist pentru următoarele luni — afir- 
mînd că „nu oferă nimic nici tinerei 
generafii, nici fării în ansamblu".

/Important® cercetări

efectuate

de 55Soiuz-3"„CHRISTIAN SCIENCE
MONITOR"

menține avansul
NEW YORK 31 (Agerpres). —Zia

rul american „Christian Science Mo
nitor" apreciază că fostul vicepre
ședinte Richard Nixon, candidatul 
Partidului republican la președinție, 
are în prezent cele mai mari șanse 
de a obține victoria în alegerile de 
la 5 noiembrie. Potrivit ziarului, ri
valul său democrat, Hubert Humph
rey, ar putea obține, eventual, un 
număr suficient de voturi pentru a 
se ajunge la intervenția Camerei re
prezentanților în alegerea președin
telui. (In cazul în care nici unul din
tre candidați nu obține o majoritate 
de 270 de voturi în colegiul electo
ral, noul președinte trebuie ales de 
Camera reprezentanților).

„Christian Science Monitor" a.firmă 
că Nixon ar putea obține 333 de vo
turi în colegiul electoral, dar nu ex
clude posibilitatea unei schimbări de 
ultim moment în atitudinea cornului 
electoral în favoarea lui Humphrey.

> MOSCOVA 31 (A- 
1 gerpres). — In cursul
> zborului navei cosmi- 
; ce „Soiuz-3“ s-a efec-
> tuat manevrarea re- 
’ petată a navei pe or- 
J bită, aplicîndu-se di- 
. ferite metode de ori-
• entare, precum și o 

dublă apropiere
■ nava
• iuz-2“ — se arată in- 
’ tr-un
. agenției TASS. A fost 
' efectuat un mare nu- 

măr de observații și
■ cercetări științifice. 
; Printre altele, s-au

făcut observații asu-
■ pra stelelor, Pămîn- 

tului și C .
. planete, s-a fotogra-
1 fiat învelișul de nori 

și de zăpadă, orizon-
■ tul terestru ziua și 1“ 

$ apusul Soarelui, des
coperirea taifunelor 
și cicloanelor, cerce
tarea luminozității 
Pămîntului, cercetări

MOSCOVA 31 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, la 31 
octombrie la Moscova au continuat 
lucrările plenarei C.C. al P.C.U.S.. 
După dezbateri pe marginea rapor
tului „Cu privire la îndeplinirea ho
tărîrilor Congresului al XXIII-lea al 
P.C.U.S. și ale plenarelor C.C. al 
P.C.U.S. în problemele agriculturii", 
plenara a adoptat o hotărîre în a- 
ceastă problemă.

In aceeași zi, Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a prezentat raportul „Despre activi- 

' tatea politică externă a Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S.". După dis
cuții, plenara a adoptat o ho
tărîre prin care „aprobă în unani
mitate și sprijină deplin activitatea 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.". 
Cu aceasta, lucrările plenarei s-au 
încheiat.

în primul său raport, Leonid Brej
nev a arătat că producția industrială 
a Uniunii Sovietice crește în anii 
1966—1968 aproape cu 30 la sută. 
Vor fi puse în funcțiune peste 1 000 
de mari întreprinderi'și obiective in
dustriale. Agricultura în dezvolta
rea ei a făcut noi pași. în anii 1966— 
1968 veniturile reale ale oamenilor 
muncii vor spori în medie pe lo
cuitor cu 6,4 la sută anual. Se dez
voltă cu succes învățămîntul public, 
în țară s-au deschis 37 noi insti
tute de învățămînt superior, iar nu
mărul studenților a crescut cu 
600 000. în perioada 1965—1967 volu
mul producției anuale globale agri
cole a fost în medie cu 15 la sută 
mai mare decît în cei trei ani pre
cedent. Producția pe locuitor a 
crescut cu 11 la sută. în decurs de trei 
ani (1965—1967) statul a investit în 
agricultură pentru construcții și pen
tru achiziționarea mijloacelor tehni
ce cu peste 5 miliarde ruble mai 
mult decît în cei trei ani precedent. 
A crescut considerabil înzestrarea a- 
griculturii cu tractoare, combine, ca
mioane, îngrășăminte minerale.

Potrivit unor rezultate prelimina
re. producția de cereale a acestui an 
va fi de peste 165 milioane tone. în 
comparație cu cei trei ani prece
dent, a crescut, de asemenea, pro
ducția medie anuală la carne, lapte, 
ouă. în ultimii trei ani, se arată în 
raport, s-a consolidat economia col
hozurilor, ale căror venituri au fost, 
în 1967, cu 24 la sută mai mari de
cît în 1964. De asemenea, s-a îm
bunătățit situația în sovhozuri. în 
anii 1966—1967 în întreaga țară sov
hozurile au lucrat fără pierderi, în 
timp ce într-un trecut apropiat ele 
înregistrau pierderi considerabile.

Ar fi însă nejust, a arătat L. Brej
nev, dacă am aprecia situația din a- 
gricultură unilateral, necritic, am a- 
răta numai succesele și nu am ve
dea lipsurile și posibilitățile nefolo
site încă.. în ceea ce privește volu
mul ‘producției Ia o serie de arti
cole și productivitatea muncii nu a 
fost încă atins nivelul prevăzut de 
Directivele Congresului al XXIII-lea 
al P.C.U.S. pentru perioada cincina
lului. Unele regiuni, ținuturi și re
publici au înregistrat un ritm scă
zut de dezvoltare în domeniul pro
ducției agricole. Combinele și alte 
mașini sînt folosite în unele gospo
dării încă insuficient.

în ceea ce privește creșterea anii 
malelor s-au înregistrat lipsuri mari, 
în multe gospodării, această ramură 
este prea puțin rentabilă. O serie de 
lipsuri din activitatea, colhozurilor și 
sovhozurilor se explică prin slaba 
disciplină în producție și de stat. 
Există, de asemenea,’ deficiențe în 
planificare, iar unele ministere in
dustriale au desfășurat o activitate 
slabă în domeniul îndeplinirii planu
rilor referitoare, la înzestrarea teh- 
nico-materială a agriculturii.

Raportorul a reamintit hotărîrile 
anterioare ale conducerii de partid 
prin care s-a combătut tendința ne
justificată de a. transforma multe 
colhozuri în sovhozuri, stabilindu-se 
că sarcina nu constă în a înlocui o 
formă socialistă a economiei la sate 
cu o altă formă, ci în a întări și dez
volta pe toate căile ambele forme.

în raport se arată: că în următorii 
ani ai cincinalului,; principala sar
cină va fi, ca și pînă acum, sporirea 
producției de cereale, care trebuie să 
ajungă la 190—200 milioane tone. De 
asemenea, trebuie să crească consi
derabil producția de carne, lapte, 
ouă, pe seama sporirii productivită
ții șeptelului, păsărilor, precum și a

creșterii numărului de vite. Pentru 
aceasta este necesar să se asigure 
furaje în cantitate suficientă. Rapor
tul subliniază în continuare că tre
buie să se intensifice măsurile de 
chimizare multilaterală a agricultu
rii, să fie realizat programul de a- 
meliorări funciare, accelerată la 
maximum trecerea de la mecaniza
rea parțială la cea complexă a tu
turor ramurilor agriculturii, ca bază 
a ridicării productivității muncii și 
eficienței producției. In elaborarea 
planurilor economiei naționale este 
necesar să se acorde o atenție spo
rită dezvoltării ramurilor industriale 
care produc mijloace tehnice desti
nate agriculturii, precum și cele care 
prelucrează materia primă șl produ
sele agricole. Problemele construc
ției rurale trebuie, de asemenea, să 
se afle permanent în centrul atenției 
organelor de partid și de stat.

în continuare, raportorul a spus : 
„Acordăm o însemnătate deosebită 
lărgirii și adîncirii continue a co
laborării tehnico-științifice între ță
rile socialiste. în Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D.G., Polonia, România, 
Ungaria și în alte țări există, ca și 
la noi, multe lucruri interesante în 
domeniul cercetărilor științifice pen
tru agricultură, în crearea unor noi 
tehnici de înaltă productivitate, a 
unor tipuri de îngrășăminte, soiurilor 
bune de culturi agricole și de rase 
de animale. Un larg schimb de ex
periență, armonizarea eforturilor 
noastre, folosirea reciprocă a reali
zărilor științei și practicii înaintate 
oferă posibilitatea tuturor țărilor so
cialiste să accelereze progresul teh- 
nico-științific în agricultură, să ob
țină o creștere considerabilă a pro
ductivității muncii".

în încheiere, L. I. Brejnev a subli
niat rolul organizațiilor de partid în 
mobilizarea oamenilor muncii în 
lupta pentru un nou avînt al agri
culturii sovietice.

SOCIAL
Poporul algerian săr

bătorește astăzi împlini
rea a 14 ani de la de
clanșarea luptei pentru 

• eliberarea națională. 
Flacăra insurecției, a- 
prinsă în munții Aurăs 
la 1 noiembrie 1954, s-a 
extins cu repeziciune 
pe întreg teritoriul ță
rii. In lupta grea de 
mai bine de șapte ani 
pentru scuturarea jugu
lui colonial și-au jert
fit viața un milion și , 
jumătate de patrioți. 
Poporul algerian cins
tește memoria lor de- 
punînd eforturi susți
nute pentru consolida
rea independenței cuce
rite, pentru dezvolta
rea multilaterală a 
tării.

Pe plan economic o 
problemă de însemnă
tate. primordială este 
valorificarea bogățiilor 
naturale ale țării. Pri
mele rezultate n-au în- 
tîrziat să apară. Indus
tria petrolieră' algeria
nă s-a dezvoltat într-un 
ritm accelerat. Dacă în 
1961, cu un an înaintea 
proclamării indepen
denței, producția de 
țiței era de 15,6 mili
oane tone, în prezent ea 
depășește 50 milioane 
tone anual. Un factor 
important în această e- 
voluție este tendința 
generală ca industria

Șl ECONOMIC
petrolului ,să fie total
mente algeriană. înfi
ințarea unei societăți 
de stat pentru prospec
tarea, extracția, trans
portul și comercializa
rea petrolului a dat un 
impuls deosebit acestei 
importante industrii. De 
altfel, trăsătura domi
nantă a dezvoltării eco
nomice a 
întărirea 
stat. Așa după cum a 

, declarat președintele
Algeriei, H. Boumedien
ne, în prezent circa 80 
la sută din sectorul in
dustrial al țării este 
controlat de stat. Aceas
ta a permis să se treacă 
la elaborarea primului 
plan trienal de dezvol
tare a țării, care pre
vede investiții conside
rabile.

Realizări însemnate 
au fost obținute și în 
sectorul agriculturii. 
Pentru prima dată în 
istoria agriculturii al
geriene s-a reușit ca a- 
nul trecut să se satis
facă necesarul de ce
reale pentru consumul 
intern. Sectorul de stat 
din agricultură însu
mează peste 2,7 milioane 
hectare.

IncOrdîndu-și forțele 
pentru edificarea eco
nomiei sale. Algeria se 
pronunță în favoarea 
extinderii colaborării

Algeriei este 
sectorului de

președintele

t • 1

cu alte state. între Ro
mânia și Algeria s-au 
stabilit de multi ani re
lații prietenești. In ca
drul acestor relații, 
specialiștii. români par
ticipă la lucrări de ex
plorare și punere în 
Paloare a noi zăcăminte 
de petrol. La El Bor- 
ma se află în lucru pri
mele instalații de foraj 
românești achiziționate 
de Algeria. In baza a- 
cordului de cooperare 
economică încheiat în
tre guvernele Republi
cii Socialiste România 
și Republicii Algeriene 
Democratice și Popu
lare partea română va 
efectua studii, lucrări 
de instalații și echipa- 

■ ment industrial și va 
acorda asistență tehnică 
pentru realizarea în Al
geria a unor obiective 
economice, în special 
în industria petrolieră, 
în sectorul minier, în 
industria chimică și în 
exploatarea lemnului.

• Cu prilejul Zilei na
ționale a Algeriei po
porul român urează po
porului algerian noi 
succese în lupta sa pen
tru consolidarea inde
pendenței, pentru dez
voltarea economică și 
socială, pentru prospe
ritate și pace.

A. BUMBAC

ȘeAță festiva
la Bratislava

NIGERIA

TOPELE BIAFREZE

ÎN CONWOFENSIVĂ

Manifestație anti-N.A.T.O. în Berlinul occidental

X

BRATISLAVA 31 (Agerpres). — ’ 
Miercuri seara, în prezența condu
cătorilor de partid și de stat ai 
Cehoslovaciei, la Bratislava a avut 
loc o ședință festivă comună a Co
mitetului Central al P.C. din 
Slovacia, a Comitetului Central al 
Frontului Național Slovac și a Con
siliului Național Slovac, consacrată 
celei de-a 50-a aniversări a procla
mării Republicii și semnării legii 
constituționale cu privire la organi
zarea federativă a R.S.C. Ședința 
a fost deschisă de O. Klokoc, pre
ședintele Consiliului Național Slo
vac. Au luat cuvîntul A. Dubcek,- 
G. Husak și O. Cernik.

Ț

ide presă
transmitUMUAHIA 31 (Ager

pres). — In războiul fără 
fronturi din Nigeria, re
virimentul trupelor bia- 
freze, care au trecut la a- 
tac după ce înfrîngerea 
lor fusese anunțată ca 
iminentă, continuă să fie 
apreciat ca o surpriză, cu 
atît mai mult cu cît a- 
ceastă ofensivă se dove
dește a fi un fenomen de 
durată. Ele au res
pins atacurile intense lan
sate de trupele fede
rale în sectorul Ahoa- 
da, recucerind o parte din 
teritoriul pierdut la înce
putul săptămînii, anunță 
un comunicat militar dat , 
publicității la Umuahia.

In sectoarele Itu, Ikot Ok- 
pora, Ikot Ekpene și Aba, 
unde continuă să se des
fășoare lupte grele, iniția
tiva aparține forțelor bja- 
freze.

în timp ce ostilitățile 
se intensifică, situația 
populației pașnice a Nige
riei continuă să se înrău^ 
tățească, iar numărul vic
timelor nevinovate să 
sporească. In sud-estul 
Nigeriei, numărul celor ce 
și-au părăsit căminele, în- 
groșînd rînd urile refugia- 
ților, crește săptămînal în 
medie cu 10 000. în aceas
tă zonă, dintr-o mie de 
oameni mor zilnic, răpuși 
de boli și de subnutriție, 
între 30 și 40.

Forțele patriotice sud-vietnamezeau

I..... .. ............
supui 

unui atac cu rachete pozițiile trupelor americane și guver
namentale din Saigon în cursul nopții de joi.

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de Ia 
revoluția burghezo-democratică din Un
garia* ia cimitirul Kerepesi din Budapesta au fost depuse 
coroane de flori din partea Comitetului Central al P.M.S.U. 
și a guvernului la mormintele lui Mihaly Karoly și Otto 
Korvin, doi fruntași politici din timpul evenimentelor car< 
au avut loc în urmă cu o jumătate de secol.

Trupele bulgaro care s_au aflat în R- s- ceho
slovacă s-au întors în țară — anunță agenția B.T.A„ citind 
o declarație a Ministerului Apărării Populare al Bulgariei.regovoi la bordul nîi- 

„Soiuz-3" au o 
mare importanță pen
tru dezvoltarea teh
nicii zborurilor pilo
tate și pentru desfă
șurarea activității ști-

psiho-fiziologice asu
pra capacităților apa- vei 
râtului vizual în con
dițiile zborului cos
mic.

Printre rezultatele 
remarcabile ale zbo
rului navei cosmice 
,,Soiuz-3“ sînt men
ționate punerea la 
punct a proceselor de 
manevrare și apro
piere a navelor pe or
bită, cu ajutorul di
feritelor sisteme de 
orientare și comandă, 
verificarea aparate
lor de zbor care se 
dirijează după corpu- 

, rile cerești Au fost
diferitelor < obținute date tehnice 

importante cu privire 
la modul de funcțio
nare al întregului sis
tem al navei in zbo
rul pe orbită, la ma
nevrarea și .aterizarea 
navei. Cercetările ex
perimentale făcute de 
pilotul cosmonaut Be-

de
cosmică „So-

comunicat al

Cosmonautul Berego
voi în timpul unei 
conferințe de presă

cosmonau-
stapiile or-

ințifice a 
ților pe 
bitale cu destinație 
științifică.

VARȘOVIA 31 (Agerpres). — Una 
din principalele sarcini ale anilor 
1971—1975 va fi sporirea exportu
lui cu aproximativ 50 la sută, a 
declarat la o consfătuire a activu 
lui de partid și economic-din R. P. 
Polonă, W. Trampczynski, ministrul 
comerțului exterior. Se poate aș
tepta — a spus el — o depășire a 
sarcinilor în domeniul exportului 
de mașini și utilaje în țările socia
liste. In ce privește livrările de 
utilaje și mașini în țările capita
liste, planul riscă să nu fie îndepli
nit, în timp ce la.import din aceste 
țări, el a fost depășit cu peste 20 
la sută. Vorbitorul a subliniat ne 
cesitatea continuării eforturilor în 
direcția asigurării ritmului prevă
zut de creștere a exportului de ma
șini și utilaje în țările capitaliste.

Puternice
erupții solare

Două erupții solare 
au fost observate 
miercuri de un centru 
astronomic din Boul- 
dar (Colorado). Una 
din ele, foarte inten
să, a acoperit o supra
față de 20 de ori mai 
mare decît aceea a 
Pămîntului.

In urma erupțiilor 
au fost semnalate e- 

' misiuni de raxe X 
care au provocat bru
iajul unor transmisi
uni radio, pe partea 
luminată de Soare 
a Pămîntului. Se aș-

e-teaptă ca aceste 
rupții să fie urmate 
de un „val" de pro
toni, care ar putea 
perturba serios co
municațiile prin radio 
în regiunile polare. O 
oficialitate a acestui 
observator a decla
rat că este posibilă 
producerea unor fur
tuni magnetice la in
tervale de 24—48 de 
ore după aceste erup
ții, ceea ce ar provo
ca de asemenea bru
ierea transmisiunilor 
prin radio pe toată 
suprafața Pămîntului.

Două nave de război americane au pă
truns în apele teritoriale ale R. P. Chineze 
în zone situate în provinciile Futzien și Guandun la 29 oc
tombrie — anunță agenția China Nouă. In aceeași zi, două 
avioane militare americane au pătruns în două rînduri în 
spațiul aerian al R. P. Chineze într-o zonă din provincia 
Guandun. Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe a fost autorizat să adreseze un avertisment în le
gătură cu aceste acțiuni provocatoare întreprinse de navele 
și avioanele militare americane.

Autoritățile grecești cm ammtat elibera* 
rea unui grup de deținuți politiciîn vîrstă sau 
bolnavi. Printre aceștia se află și cunoscutul poet Ioannis 
Ritsos, arestat îndată după lovitura de stat din 21 aprilie 1967*

Guvernul R. D. Germane a dai publici
tății o declarație de protestîn legătură cu hotă- 
rîrea Uniunii creștin-democrate din R. F. a Germaniei de 
a ține cel de-al XVI-lea Congres al său în Berlinul occi
dental. Măsura Uniunii creștin-democrate este calificată 
drept o violare flagrantă a statutului Berlinului occidental 
ca entitate politică independentă. Guvernul R. D. Germana 
cere în mod energic anularea convocării Congresului Uniu-I

anii creștin-democrate în Berlinul occidental, se spune în 
declarație.
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