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Întrebare unor ministere despre

obiective cu termen în trimestrul IV
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Concentrarea prin planul de stat pe 
acest an a fondurilor de investiții pe un 
număr mai restrîns de obiective a creat 
premise favorabile pentru accelerarea 
ritmului de execuție pe șantiere. Este 
ț^elatoriu în acest sens faptul că re- 
riiitatele cu care s-a încheiat în acest 
an fiecare trimestru în sectorul de in- 
vestiții-construcții sînt mai bune decît în 
perioadele corespunzătoare din anii pre- 
cedenți. Pînă la sfîrșitul lunii octom
brie a. c., se realizase 79,4 Ia sută din 
totalul planului anual de investiții și 
83,2 la sută din volumul lucrărilor de 
eonstrucții-montaj.

O dată cu realizarea în acest an a 
unui volum sporit de investiții, pe un 
mare număr de șantiere s-au remar
cat eforturile pentru punerea în func
țiune la termenul planificat a noilor 
capacități de producție. Pînă Ia siîrșitul 
lunii octombrie a.c., de exemplu, au in
trat în funcțiune peste 260 de capaci
tăți și obiective productive. Trimestrul TV 
este însă din acest punct de vedere una 
dintre cele mal „fierbinți" perioade ale 

nulul. Este trimestrul în care va trebui

să se finalizeze un număr important de 
investiții prevăzute în planul pe 1968.

Din datele de care dispunem se des
prinde că realizările valorice de pînă a- 
cum în îndeplinirea planului anual de 
investiții, bune de altfel, în ansamblul 
lor, nu se reflectă pretutindeni în mod 
corespunzător în finalizarea investițiilor, 
în realizarea sarcinilor de dare în func
țiune. Anumite obiective și capacități de 
producție, al căror termen de punere în 
funcțiune este trimestrul IV, sînt pe punc
tul de a nu-și onora scadența stabilită 
pentru intrarea lor în circuitul econo
mic. Cine se face răspunzător de restan 
țele care au apărut în execuția lucrări
lor și care tind să pericliteze însuși ter
menul final de punere în funcțiune ? In 
ce domenii trebuie acționat acum, în ul
timul ceas, pentru accelerarea execuției 
lucrărilor de construcții șl montajului 
utilajelor, astfel ca data intrării în func
țiune să fie totuși respectată ? Acestor 
întrebări Ie este consacrată ancheta 
noastră întreprinsă pe șantierele a pa
tru obiective industriale. (Publicăm con
cluziile anchetei in pagina a HI-a a 
ziarului).

Coșul de fum al centralei electrice 
de termoficare de la Deva. Con
structorii au încheiat cu 12 zile mai 
devreme, față de grafic, glisarea 
celei mai înalte construcții din tară 
— 220 metri. A fost întrecut, astfel, 
cu 20 de metri, recordul de înâlțime 
deținut pînă acum de construcția 

c^Șemânafodre de la CraioVa
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Care, cît de multe, de 
grele și chinuitoare vor fi 
fost căutările acestor crea
tori de artă ai evului me
diu românesc ? Ziditori de 
monumente, 
„pietrari" ale căror nume 
— dacă nu complet ignora
te sau pierdute în negura 
vremurilor — ne-au fost 
transmise cu o doză de in
certitudine ce îi situează 
în mit. Zugravi geniali des
pre care știm cel mult un 
nume găsit în colțul fres- , 
celor și nimic altceva. Ce 
știm despre Dragoș Coman. 
cel ce a înălțat ctitoria lui 
Luca Arbore ?

Cetățile, curțile domnești, 
bisericile și mai ales 
mînăstirile, cu proporțiile 
lor perfecte, armonizîndu- 
se firesc cu peisajul, par 
zidite dintr-o suflare, creș

ti cuțe din pămînt. Totul pare 
desăvîrșit direct, dintr-o 
dată, cu aceeași simpli
tate cu care se zidea mo
desta casă țărănească, cu 
care se transforma inul în 
maramă înflorită, cu_ care 
se făceau 
vrăjite, cu 
pîinea.

Oare ?
Legenda 

nole cu numeroase varian
te legate de mînăstirile 
Bucovinei s-a transmis 
peste secole poate tocmai 
anume pentru a infirma o 
asemenea naivitate. " 
tru a vorbi despre 
înfrigurate, despre 
pînă la renunțarea 
pînă la acceptarea 
rată a sacrificiului 
Se plătea, desigur. . 
cest pact necruțător atît de 
dureros, atit de scump, 
prețul perenității artistice. 
Bar, implicit, și cel al re
zistentei în timp și temei
niciei materiei transfigu
rate în artă...

Poți descifra în străda
nia pentru puritate și uni
citate artistică, dar și pen
tru temeinicie, vădită de 
aceste monumente perfect 
echilibrate, aspirația spre 
nemurire. Aspirație capa
bilă să nege amarele con
cluzii ale Eclesiastului, să 
infirme ideea fragilității 
realizărilor omenești.

Așa se explică, desigur, 
mulțimea de „secrete", cîș- 
tiguri întru trăinicie, ne
divulgate parcă de teama

Natalia STANCU
, ; ------ ——----

(Continuare în pag. a V-a)
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Practic, utilitatea 
programelor și manua
lelor școlare nu are ne
voie de vreo demon
strație. Cei mai mulți 
dintre teoreticienii în- 
vățămîntului contempo
ran de pretutindeni 
se regăsesc în ideea că 
fără programa și ma
nualul didactic sînt greu 
de conceput unitatea și 
continuitatea procesului 
instructiv-educativ. Ar
gumentația este lim
pede. Intr-o instituție 
școlară, programa asi
gură în principiu ca 
predarea disciplinei res
pective să atingă valo
rile științifice și peda
gogice moderne. Ea 
este, de asemenea, in
dispensabilă în instrui
rea unei generații la 
același nivel, indiferent 
de localitatea și de con
dițiile în care aceasta 
este școlarizată.

Tocmai avîndu-se în 
vedere asemenea a- 
tribute incontestabile, e- 
laborarea programelor 
și manualelor școlare 
beneficiază de o aten
ție din ce în ce mai 
mare. în țara noastră, 
de pildă, perfecționarea 
programelor și manua
lelor școlare — în sen
sul dozării mai rațio
nale a cunoștințelor pe 
parcursul anilor de stu
dii, selectării elemen
telor esențiale la nive
lul actual al științei și 
grupării lor în jurul 
unor idei fundamentale, 
reducerii elementelor 
istorice și descriptive 
etc. — a fost stabilită 
ca o sarcină importantă 
în directivele Comite
tului Central al P.C.R. 
privind dezvoltarea în- 
vătămîntului.

în momentul de față 
are loc un proces com
plex de perfecționare a 
structurii programelor 
și manualelor în con
cordantă cu cerințele si 
obiectivele introducerii 
clasei I, avînd elevi și 
de 6 ani, a clasei a 
XII. generalizării școlii 
de 10 ani etc. S-au rea
lizat multe lucruri po
zitive în acest sens ; 
dar, judecind după li
nele experiențe, se nare 
că pe alocuri în proce
sul 'de îmbunătățire' a 
programelor se uită că 
acestea, pe lingă nou
tate și exactitate, mai

trebuie să aibă și cali
tatea de a stimula, de a 
determina o activitate 
creatoare — știut fiind 
că organizarea și desfă
șurarea unei lecții tre
buie să poarte ■ evident 
amprenta personalității 
didactice a profesorului.

După părerea multor 
cadre didactice, progra
mele școlare tind să.do- 
bîndească o structură 
mult prea vastă pen
tru ceea ce ele ar tre- 

.bui să fie în realitate." 
Și, într-adevăr, uneori 
ai impresia că autorii 
programei își propun 
cu orice preț să epui
zeze toate problemele, 
să le abordeze exhaus
tiv, să scrie un nou 
manual. Desigur, calita
tea de indicator, spe
cifică programelor, la 
care se cer raportate 
permanent tocmai în 
scopul creșterii omoge
nității procesului de în- 
vățămînt, justifică pînă 
la un punct această ma
nieră de lucru. Dar de 
aici și pînă la a con
chide că o anumită 
temă sau capitol pot fi 
prezentate doar sub o 
anumită formă și, . în
deosebi, într-un timp ri
guros precizat, indife
rent de specificul cla
sei, al școlii, este un 
drum lung. „Mi se pare 
în contradicție cu cerin
țele creativității în 
munca didactică — spu
nea ing. Constantin 
Ignat, directorul Liceu
lui agricol din Valea 
Călugărească — elabo
rarea unor programe 
școlare, cum sînt acelea 
de viticultură pentru 
anii II și III, de geo
grafie pentru anul III, 
cu un număr mare de 
pagini. Așa se face 
că programa de pro
tecția plantelor pentru 
anul IV este riguroasă 
cînd e vorba de împăr
țirea lecțiilor, dar ea 
nu prevede decît... 2 
ore de recapitulări și o 
singură lucrare scrisă 
pe parcursul anului 
școlar. Cea de viticul
tură. merge mai depar
te. Eșalonează atît de 
strict materia, încît ne 
obligă câ unele lecții de 
lucrări practice speci- 

-fiee pentru' anotimpul" 
de toamnă să le facem 
primăvara și invers. 
Firesc ar fi ca progra

ma să devină mal elas
tică permițînd profeso
rului să-și programeze 
la momentul pe care-1 
consideră cel mai po
trivit asemenea lecții".

Există și un alt as
pect al problemei : adfe- 
seori programele școla
re, prin modul lor de 
alcătuire, vin . foarte 
puțin în întîmpinarea 
diferențierilor specifice 
existente între școli. Un 
profesor predă, să zi
cem, la 3 clase paralele. 
Se întîmplă însă ca ni
velul de pregătire, dis
ponibilitățile elevilor să 
difere de la o clasă Ia 
alta. Lucru firesc, dacă 
avem în vedere că ase
menea diferențieri se 
constată și între o școa
lă și alta. în asemenea 
condiții se înțelege ușor 
ce efecte va avea apli
carea întocmai a pro
gramei școlare, care îi 
oferă profesorului o po
sibilitate redusă de 
creație pedagogică : e- 
levii fie că nu vor în
țelege cum se cuvine o 
lecție asupra căreia s-a 
insistat prea puțin, fie 
că — îndeosebi la u- 
nele discipline umanis
te — vor dobîndi o ima
gine mai puțin clară a- 
supra reliefului diferit 
de valori cu care se 
înfățișează un capitol 
de literatură sau de is
torie. „Dacă profesorul 
nu ține seama de 
condițiile concrete din 
școală, poate avea 
surpriza să con
state că elevii nu înțe
leg multe lucruri, sau 
atunci cînd le înțeleg 
nu reușesc să Ie inte

greze într-un sistem — 
observa prof. Victor Bu- 
descu, directorul Liceu
lui industrial de poli
grafie din București. 
Cîteva exemple : în a- 
nul I la liceele de spe
cialitate, în cuprinsul 
disciplinei de fizică, a- 
tuncî cînd se predau 
noțiunile de mecanică, 
capitolului cinematică i 
se rezervă un număr 
mai mare de ore. în 
schimb, capitolul sta
tica beneficiază de ore

Mihai IORDĂNESCU

(Continuare 
în pag. a IV-a)

La Mizil

AU INTRAT IN EXPLOATARE 

PRIMELE SECUI
ATE FABRICII DE TAPISERIE

La Mizil și-au început activitatea, 
eu aproape două luni mai devreme, 
primele secții ale fabricii de tapise
rie. într-un stadiu avansat se găsesc 
lucrările de montaj la secția de sal
tele detașabile — ultima din cadrul 
noii unități, și care va intra în func
țiune la sfîrșitul anului. Fabrica 
este proiectată la o capacitate anua
lă de peste 600 000 de miezuri elas
tice din arcuri și saltele detașabile, 
precum și 2100 000 mp covor împîslit 
—■ toate pentru tapiserie de mobilă și 
auto, fiind înzestrată cu utilaje de 
un , înalt nivel tehnic. (Agerpres)

SOSIREA DELEGAȚIEI P. C. R. 
CARE A PARTICIPAT

LA CONGRESUL P. M. U. P.
Luni dimineață s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Varșo
via, delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Comite
tului Executiv, al- Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care a participat la lucrările celui 
de-al V-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Din delegație au făcut parte to
varășii Vasile Potop, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
at P.C.R;, și Tiberiu Petrescu, am

basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Varșovia.

La sosire, în Gara de Nord, de
legația a fost întîmpinată de tova
rășii Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al CC. al 
P.C.R., Vasile Vlad și Ion Cîrcei, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost prezenți Jan Brudzynski, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Polone la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Revendicări adresate de adori
cinematografiei românești

Actorii transmit publicu
lui ideile autorilor ; de rno- 

■ dul cum sînt concepuți și 
realizați eroii unui film, 
de semnificația caractere
lor, a traiectoriei pe care 
evoluează și a resorturilor 
acestei evoluții, de acuita
tea relațiilor și a realități
lor sociale, umane, etice, 
filozofice pe care le repre
zintă depind, într-o măsură 
hotărîtoare, autenticitatea, 
forța de convingere și. în 
ultimă instanță, succesul o- 
pereî de artă cinematogra
fică. Or, participariții. la 
anchetă au subliniat că mai 
cu seamă în filmele pe 
teme de actualitate, premi
sele interpretării actori
cești. sînt adeseori derizorii. 
(Facem, desigur, abstracție 
de filmele aflate în lucru 
sau neprezentate încă pe 
ecrane, și a căror invocare 
ar fi, deci, prematură).

Răspunzînd întrebării 
noastre, GEORGE CON
STANTIN ne-a spus că 
l-ar interesa să joace rolul 
unul om obișnuit. Se pe
trec atîtea lucruri în viața 
noastră — a spus el — atî
tea întîmplări care ar me
rita să-1 inspire pe cineast 
și ai căror eroi sînt tocmai 
oamenii „obișnuiți", se des
fășoară procese atît de 
complexe și de bogate în 
sensuri încît mi se pare 
pur și simplu paradoxală 
Sntîrzierea apariției acelor

filme reprezentative pe 
care le așteptăm și le do
rim cu toții. Se cheltuiesc 
sume mari în cinematogra
fie, se cheltuiesc și energii, 
și talente. Iar dacă rodul 
artistic nu este pe măsura 
acestor investiții umane și 
materiale, explicația tre
buie căutată, după părerea

un personaj care să se
mene, în structura lui inte
rioară, cu ceilalți oameni, 
care să nu fie „pozitiv" sau 
„negativ", care să nu fie 
scutit de greșeli pentru că 
nimeni dintre noi nu sîn- 
tem infailibili, și ale cărui 
calități și defecte să nu fie 
dozate farmaceutic, con-

ancheta culturală

mea. în primul rînd în ca
litatea partiturilor actori
cești. Tipul uman pe care 
aș vrea să-l întruchipez pe 
ecran ar trebui să aibă o 
calitate fundamentală : au
tenticitatea. Un tip uman 
autentic, al țării noastre, al 
vremii noastre — nu este o 
vorbă spusă într-o doară, 
deși termenul „autenticita
te" s-a , cam tocit fiind fo
losit mereu în articole sau 
dezbateri — ci o dorință pe 
care o mărturisesc cu toa
tă sinceritatea, pentru că 
tocmai această autenticita
te lipsește din filmele noas
tre. Am în vedere nu o au
tenticitate .„fotografică", 
exterioară, de decor (deși 
detaliul nu este deloc ne
glijabil în film), ci mai a- 
les una der substanță ; vise»

form unor scheme precon
cepute. Forța unui astfel 
de personaj rezidă în ade
vărul complexității sale 
psihologice, al mobilurilor 
și idealurilor înaintate în 
virtutea cărora acționează, 
al modului particular, ca
racteristic în care se ex
primă și în care reacțio
nează în fața situațiilor din 
viață.

Aducînd în discuție pro
blema autenticității, a ade
vărului vieții, interlocuto
rul, ca și alți participant 
la anchetă, s-a referit la 
sterilitatea împrumuturi
lor din tipologia unor fil
me create pe alte meri
diane. Un personaj bîntuit 
de angoase poate fi intere
sant în sine, și este intere
sant într-un film de Anto

nioni, de pildă, sau de 
Alain Resnais. Transplantat 
însă într-un film românesc, 
acest personaj și proble
matica lui vor suna fals, 
întrucît el este produsul 
altei lumi, al unei alte 
ideologii și reflectă alte 
realități specifice. Or, — 
precizează George Constan
tin — adorația extremă, 
lipsită de spirit critic, față 
de sugestiile unor filme 
realizate peste hotare, îl 
poate împinge pe cineast — 
scenarist sau regizor — la 
calchiere, la minimalizarea 
investigației artistice pro
prii, la epigonism.

în aceeași ordine de idei, 
în cadrul anchetei s-a in
sistat asupra echilibrului 
dramatic al scenariilor, a- 
supra confruntărilor la 
care ar trebui să fie supuși 
eroii viitoarelor filme pen
tru a se putea defini con
vingător pe ecran. Am re
ținut, între altele, observa
ția că un personaj cinema
tografic, chiar foarte bine 
conturat în scenariu, va ră- 
mîne nerealizat pe ecran 
dacă conflictele sînt „ro
tunjite", aduse Ia numito
rul comun al rutinei artis
tice. Este vorba nu exclu
siv despre tehnica scena
riului, ci despre o proble-

D. COS7IN

(Continuare în pag. a IV-a)

PERMANENȚA
OBIECTIVULUI ETIC ÎN VIATA
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

Totul părea sortit să se petreacă 
după cel mai convențional tipic : da
rea de seamă cuprindea un fel de in
ventar minuțios al tuturor probleme
lor, mari său mărunte,, legate de în
deplinirea sarcinilor de producție. 
Nimic nu lipsea de la locul cuvenit. : 
nici productivitatea, nici prețul de 
cost, nici calitatea, nici beneficiile. 
Cifrele erau abundente, conferind 
dării de seamă un anume aer de „te
meinicie" și „soliditate", menit să ri
sipească pînă și cea mai palidă urmă 
de îndoială cu privire la munca bi
roului. Căci cine poate rezista unui 
bine pus la punct pomelnic de cifre ?

Dar iată că — spre mirarea celor 
ce întocmiseră darea de seamă — 
adunarea de alegeri a organizației 
de bază nr. 4 din secția tricotat a în
treprinderii bucureștene „Crinul" nu 
și-a desfășurat cursul în albia pe 
care se străduiseră să i-o statorni
cească cu o rigoare aproape geome
trică. Și nu pentru că, prin cine știe 
ce investigații proprii, comuniștii ar 
fi descoperit cumva probleme de 
producție inedite și acute care lip
seau din raportul biroului. A fost, în 
fond, „numai" o chestiune de accent. 
Referindu-se la aceleași probleme, la 
aceleași date și procente, cei ce au 
luat cuvîntul în adunare au privit 

«totul prin prisma înaltei răspunderi 
a membrilor de partid față de obiec
tivele producției și de interesele ob
ștești, prin prisma preocupării pen
tru caracterul pilduitor al atitudinii 
și activității comunistului în mijlo
cul colectivului unde muncește.

în felul acesta, cifrele și-au pier
dut înfățișarea greoaie de neînsufle
țit angrenaj mecanic, umanizîndu-se, 
căpătînd profunde semnificații mo
rale : întreaga adunare s-a impreg
nat de aceste preocupări etice, de 
altfel strîns legate de realizarea sar
cinilor economice. Din cuvîntul celor 
mai multi vorbitori s-a desprins 
ideea că normele eticii comuniste nu 
trebuie privite ca un decalog mor
tificat, păstrat „ca decor" și scos 
la iveală numai în circumstanțe spe
ciale, ci se cuvine să fie încorporate 
organic în substanța cotidianului, ra- 
portindu-se mereu munca comunis
tului la marile exigențe etice pe care 
i Ie pune în față partidul. Elocventă 
a fost în această privință critica la 
adresa fostei secretare a organizației 
de bază, Filofteia Udrea.

— Se știe — a spus MARIA PA- 
TRAȘCU — că partidul ne cere nouă, 
comuniștilor, să ne dovedim oameni 
înaintați și prin faptul că nu dăm 
înapoi din fața sarcinilor dificile, că 
mergem să muncim acolo unde e 
mai mare nevoie - de capacitatea și 
elanul nostru. Numai în felul acesta 
îi putem antrena și pe cei din jur la 
înfrîngerea greutăților, la înlătura
rea neajunsurilor. Cum se împacă

oare această cerință a partidului cu 
atitudinea tovarășei Udrea care își 
asigură totdeauna locul de muncă 
cel mai ușor și cu cîștigurile cele 
mai bune? Să ne mai mirăm atunci 
că nu cunoaște decît din auzite di
ficultățile și lipsurile reale din unele 
locuri de muncă mai grele ?

Ca o concluzie firească a criticii 
fără menajamente la care au supus 
comuniștii comportamentul în mun
că, ținuta etică a Filofteii Udrea, ea 
n-a mai fost aleasă în noul birou.

Pornind de la felul cum s-a desfă
șurat această adunare — ca și de la 
informațiile privind turnura asemă
nătoare pe care au luat-o adunările 
de alegeri din alte organizații de 
bază — ne-am gîndit să adresăm 
unor activiști de partid, cîteva între
bări : Undo încep și unde sfîrșesc 
preocupările etice în activitatea de 
partid ? Problemele educative trebuie 
să constituie o „temă" specială pentru 
adunări anume pregătite sau să fie 
considerate ca o coordonată indispen
sabilă a oricărei adunări a comuniș
tilor, indiferent de tema sau obiecti
vele căreia i-ar fi consacrată ? Cum 
se poate organiza activitatea organi
zațiilor de partid pentru ca, între 
adunări, aceste preocupări să fie ne
întrerupt menținute la ordinea de zi 
a conștiinței colective ?

— Am participat în ultima lună la 
destul de multe adunări și conferințe 
de alegeri — ne spunea tovarășul 
DAN MARȚIAN, secretar al Comite
tului de partid al municipiului Bucu
rești — și pot spune că ceea ce m-a 
impresionat cel mai mult, constituind 
o caracteristică aproape definitorie, 
este modul cum au știut comuniștii 
să traducă pînă și cele mai aride 
probleme de economie și tehnică în 
limbajul concret al relațiilor inter- 
umane, deci, în fond, în limbajul 
eticii comuniste. Membrii de partid 
leagă etica de tot ce-i înconjoară, în 
ochii lor totul se valorizează — sau

se devalorizează — în raport cu un 
principiu superior, care este, în a- 
celași timp, și fundamentul moralei 
comuniste : interesul colectivității. 
Un exemplu sugestiv îl poate con
stitui, bunăoară, extrem de comba
tiva adunare care a avut loc în or
ganizația de bază de la strungăria 
Uzinei de mașini electrice. Aici ra
cilele existente în procesul de pro
ducție n-au fost tratate „academic", 
nu s-a irosit timpul cu discuții teh
niciste, dar nici nu s-a redus 
totul la doleanțe minore. Deficiențele 
în organizarea producției au fost ex
plicate atît prin carențele în pregă
tirea șefilor de colective, cît mai ales 
prin tarele de ordin moral de care 
dau dovadă unii dintre ei : au fost 
dezvăluite cu curaj manifestări eloc
vente de favoritism, de împărțire a 
lucrului după criterii, să le . zicem, 
„extraprofesionale", de sustragere 
a unor sume din cîștigul muncitori
lor. Cîțiva dintre membrii fostului 
birou au fost cu deosebire ținta unor 
critici ascuțite, deoarece, fiind sesi
zați de faptele reprobabile la care se 
dedau unii conducători tehnici, le-au 
privit cu indiferență sau au „închis 
un ochi" pentru „a se pune bine cu 
șeful". Pe bună dreptate au arătat 

, comuniștii că nepăsarea, lașitatea, 
complezența față <le lipsuri — ori
cine s-ar face vinovat de ele — nu 
au nimic comun cu principiile și exi
gențele partidului, cu rolul dinami
zator pe care sînt chemate să-I joa
ce organizațiile de partid în viața 
colectivelor. Semnificativ mi s-a pă
rut și aici, ca și în alte organizații 
— cum e, bunăoară, cea de la fabrica 
de bucătării a Complexului de in
dustrializare a lemnului Pipera — 
faptul că masa largă a comuniștilor

Victor BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a II-a)

Telegramă
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Am onoarea să confirm primirea mesajului pe care dv. ați binevoit 
să mi-1 adresați cu prilejul celei de-a 8-a aniversări a independenței Re
publicii Mali.

La rîndul meu, vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri și ex
presia sentimentelor de prietenie ale. poporului din Mali pentru poporul 
român.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele con- 
sideratiuni.

MODIBO KEITA

j la încheierea
i reuniunilor

poate spune că n-a fost o se
ca celelalte" — observa „Lesiune

Figaro" în comentariul consacrat reu
niunilor atlantice (trei la număr : adu
narea parlamentarilor, întrunirea mi
niștrilor apărării ai organizației mili
tare integrate, fără Franța ; Consiliul 
ministerial, eu participarea miniștrilor 
de externe, inclusiv cel al Franței), 
care s-au ținut săptămîna trecută la 
Bruxelles.

Pe ce își întemeiază ziarul parizian 
afirmația cu privire la caracterul ex
cepțional al sesiunii ? Desigur, nu nu
mai pe faptul că ea s-a ținut cu o 
lună de zile mai devreme decît este 
în tradiția calendaristică a organiza
ției, deși prin această anticipare s-a 
dorit să se afișeze o oarecare „ne
liniște" și „grabă". Excepțional este 
considerat mai ales faptul că discu
țiile, comunicatul s-au abătut de la a- 
numite „canoane", care dobîndiseră și 
ele valoare de tradiție.

Corespunzător acestor canoane, în 
ultimii ani, N.A.T.O., recurgînd la 
mirifica facultate a lui Ianus cel cu 
două fețe, își camufla pe cît posibil, 
în cursul sesiunilor, fața agresivă, con
ținutul militar — care constituia obiec
tul reuniunilor secrete ale „comisiilor 
de planificare" — și prezenta la tribună 
publică teze cu privire la „destinde
rea în relațiile Est-Vest", la un anume 
rol ..al N.A.T.O. ca „instrument de ne
gociere" etc. Această tactică duplici
tară era ea însăși o expresie a „crizei" 
prin care trece de mulți ani acest bloo 
imperialist agresiv. Adepții săi încer
cau să-i prelungească existența în ciu
da faptului că, datorită realităților 
contemporane, el apărea tot mai evi
dent ca un anacronism și că forțe so
ciale uriașe, largi curente de opinia 
se pronunțau tot mai hotărît împo
triva divizării continentului 
pean în grupări militare ostile, împo
triva încordării pe care aceasta o ge
nerează, pentru destindere și secu
ritate în Europa.

De data aceasta, N.A.T.O. șl-a ară
tat cu preponderență înfățișarea agre
sivă. „S-a sfîrșit cu schimburile da 
vederi academice din ultimii ani" — 
constatau observatorii lui „Figaro", 
tendința care s-a degajat dintr-o serie 
de intervenții fiind spre accentuarea 
laturii militare, spre sporirea potenția
lului militar al acestui bloc. Intr-ade
văr, îndeosebi generalul american Lem-

lon FÎNTTNARU

(Continuare în pag. a V-a)
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a consiliilor populare

E

Proiectul legii de organizare și funcționare

ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

GALE ALE CETATE

' Noul proiect de lege se 
încadrează în amplul pro
gram de măsuri elaborat 
de partid pentru adînci- 
rea continuă a democra
ției socialiste în țara noas
tră, constituind o elocven
tă ilustrare a preocupării 
pentru perfecționarea for
melor de conducere a vie
ții sociale. Creșterea rolu
lui maselor în îndeplinirea 
sarcinilor organelor locale 
de stat este unul din cele 
mal importante aspecte ale 
întăririi continue a demo
crației socialiste și totoda
tă o cale esențială de 
consolidare și perfecționa
re a aparatului nostru de 
otat în etapa actuală.

Articolul 3 al proiectu
lui prevede că consiliile 
populare... „promovează în 
viața economică, socială și 
de stat, pe plan local, 
principiul muncii și con
ducerii colective". O for
mă colectivă mal largă de 
lucru o constituie sesiuni
le consiliilor populare, se
siunea fiind forma juridi
că prin care consiliul popu-: 
Iar își exercită împuterni
cirile sale, constituie ca
drul principal în care se 
manifestă activitatea de
putaților. Pentru a-și pu
tea aduce aportul lor la 
dezbateri și la adoptarea 
hotărîrilor luate în sesiu
ne, deputății trebuie să fie 
temeinic documentați. în 
acest scop, ei trebuie să 
studieze în timp util pro
blemele ce vor fl supuse 
dezbaterii, să se sfătu
iască înainte de sesiune cu 
alegătorii pentru a cunoaște 
propunerile și sugestiile lor. 
Art. 18 al proiectului pre
vede convocarea consiliilor 
populare cu cel puțin 5 zile 
înainte de data stabilită 
pentru ținerea sesiunii. 
După părerea mea, din con
siderentele menționate mal 
sus, acest termen fiind cu 
totul Insuficient, mai indi
cat ar fi să se fixeze un ter
men de 10 zile pentru sesiu
nile consiliilor populare 
municipale, orășenești șl 
comunale șl de 15 zile pen
tru sesiunile consiliilor 
populare județene.

Propun, de asemenea, 
ca textul art. 30 să fie mo
dificat în prima sa parte 
în felul următor : „în des
fășurarea activității lor, co

de conf. dr. Mircea STOICA «
Facultatea de drept a Universității „Babeș-Bolyai" 

din Cluj

permanente sînt 
de comitetele 

! ale consiliilor 
care le creează 
corespunzătoare

misiile 
sprijinite 
executive 
populare, 
condiții 
pentru îndeplinirea sarcini
lor ce le revin". Dacă s-ar 
menține formularea din 
proiect, s-ar putea crede că 
comisiile permanente sînt 
subordonate comitetelor 
executive, ceea ce evident 
că nu poate fi acceptat 
Este bine cuiioscut faptul 
că primele sînt organe de 
sprijin ale consiliilor popu
lare, sau mai exact, organe 
interne ale consiliilor popu
lare, în timp ce secundele 
sînt organe locale ale admi
nistrației de stat. Or, un or
gan administrativ nu poate 
fi subordonat unui organ 
intern al puterii, care poa
te fi îndrumat șl controlat 
doar de consiliul popular 
respectiv. Ținînd seama de 
importanta deosebită pe 
care o au comisiile perma
nente în atragerea cetățe
nilor la activitatea treburi
lor de stat locale, propun 
să se elaboreze un regula
ment de organizare și func
ționare a acestora, care să 
fie supus aprobării consilii
lor populare. în acest regu
lament ar trebui să se pre
cizeze rolul și atribuțiile 
comisiilor permanente, pre
cum și raporturile lor cu 
comitetele executive ale 
consiliilor populare. Defi
nite prin legea nr 6/1957. ca 
organe de sprijin ale con
siliilor populare, comisiile 
permanente îndeplinesc o 
activitate de studiu și con
trol care se extinde asupra 
organelor de specialitate 
ale comitetelor executive, 
a instituțiilor și întreprin
derilor subordonate consi
liilor populare. Ar fi indi
cat ca în noua reglemen
tare să se precizeze exact 
șl raporturile lor cu comite
tele executive, întrucît de 
o colaborare organizată și 
eficientă între aceste or
gane depinde în cea mai 
mare măsură succesul ne

tivltățil comisiilor perma
nente.

Principiul muncii și al 
conducerii colective se ma
nifestă pregnant și în acti
vitatea comitetelor execu
tive ale consiliilor 
populare, 
adoptarea 
hotărîrilor, 
ganizat al executării hotărî
rilor, precum și îm
binarea răspunderii perso
nale a fiecărui membru al 
comitetului executiv atît în 
propria sa activitate, cît și 
aceea a organului colegial 
din care face parte, con
stituie expresia concretiză
rii principiului muncii și al 
conducerii colective. Pen
tru a se adînci și mai 
mult colaborarea între co
mitetele executive șl or
ganizațiile de masă și ob
ștești, ar fi recomandabil 
ca reprezentanții unora 
dintre aceste organizații 
să facă parte din cadrele 
comitetelor executive.

Art. 43 al proiectului de 
lege prevede înființarea bi
roului permanent al comi
tetului executiv, compus 
din președinte, prim-vice- 
președinte și vicepreședin
tele comitetului executiv. 
Se precizează că biroul se 
va ocupa de soluționarea 
problemelor curente, ope
rative ale comitetului 
executiv și va informa ple
nul comitetului asupra ac
tivității desfășurate în in
tervalul dintre ședințe. în
ființarea acestui birou este 
o necesitate adînc resimțită 
de organele locale ale ad
ministrației de stat. Elibe
rate de numeroase proble
me de mai mică impor
tanță, dar care necesită o 
soluționare urgentă, opera
tivă, comitetele executive 
se vor putea concentra asu
pra problemelor majore, 
care trebuie să stea în a- 
tenția lor. Propun ca în 
noua reglementare să. se 
precizeze rolul și atribu
țiile biroului permanent. 
Numeroși participant!

ale
Discutarea 

colectivă 
controlul

Și 
a 

or-

La

discuția proiectului au pro
pus ca biroului să i se con
fere competența de a emite 
decizii. Cred că această 
propunere poate fi reți
nută, cu condiția ca birou
lui să i se confere doar 
dreptul de a emite decizii 
cu caracter individual, în
trucît deciziile cu caracter 
normativ, dată fiind impor
tanța lor de principiu, tre
buie să constituie emana
ția plenului comitetului 
executiv.
Propun ca oficiul juridic să 

fie trecut în categoria orga
nelor de specialitate ale 
comitetelor executive ale 
consiliilor populare jude
țene și municipale. Fac a- 
ceastă propunere deoarece 
problemele supuse spre 
examinare comitetului exe
cutiv — mai ales cele cu 
caracter economic finan
ciar — trebuie avizate în 
prealabil de către oficiile 
juridice. Actuala poziție a 
oficiilor juridice, de subor
donare directă față de di
recția administrației locale 
de stat, nu corespunde ro
lului pe care ele trebuie 
să-l aibă în etapa actuală, 
cînd se 
deosebit pe respectarea le
galității socialiste. Oficiul 
juridic reprezintă în fața 
instanțelor judecătorești și 
a organelor arbitrajului de 
stat comitetul executiv al 
consiliului popular respec
tiv, comitetele executive 
ale consiliilor populare 
subordonate, organele de 
specialitate ale comitetelor 
executive și toate unită
țile subordonate 
au oficii juridice 
La toate organele 
ale administrației 
ministere, direcții „_____
S'.a., la întreprinderi si ins
tituții, oficiile juridice sînt 
subordonate direct condu
cerii unităților respective 
și nu unor direcții sau ser
vicii din cadrul acestora.

Sînt convins că proiec
tul legii de organizare și 
funcționare a consiliilor 
populare, cu îmbunătăți
rile care vor fi aduse după 
încheierea dezbaterilor, va 
constitui un act normativ 
de o deosebită valoare ju
ridică și politică, care va 
fixa mai bine cadrul legis
lativ al activității complexe 
pe care o vor desfășura 
noile consilii populare, care 
vor fi alese de popor.

pune un accent

care nu 
proprii, 
centrale 
de stat, 
generale

Adresată unei anumite instituții, 
cererea oricărui cetățean — cum 
bine s-a mai spus —,se înscrie în 
mod automat printre sarcinile de 
serviciu ale unui funcționar. Este și 
firesc, pentru că, de fapt, cetățeanul 
nu solicită nimănui vreun hatîr, ci, 
pur și simplu, împlinirea unei dato
rii. Aceasta înseamnă că soarta ce
rerii lui nu va putea fi pecetluită 
de capriciile sau de voința arbitrară 
a funcționarului și nici de jocul im
previzibil al întîmplării.

Dar nu de puține ori se întîmplă 
însă și altfel. Iată, spre exemplu, un 
caz care, din păcate, nu este deloc 
singular. Pe la începutul anului 1967, 
Alexandrina Drăgănoiu, din Bucu
rești, a solicitat întreprinderii de ali
mentație publică locală Cotroceni, 
întocmirea dosarului pentru stabili
rea pensiei de urmaș, la care avea 
dreptul. O chestiune relativ simplă, 
căreia legea i-a găsit o reglementa
re judicioasă și eficientă : 
instituție sau întreprindere are obli
gația necondiționată de a soluționa 
acest gen de solicitări în cel mai 
scurt timp posibil. De aceea, în ma
joritatea cazurilor, orice dosar de 
pensie se întocmește în 3—4 zile. 
Cererea la care ne referim însă a 
stat nerezolvată aproape 4 luni 
zile

— E lesne să ne Imaginăm 
reacții declanșează în conștiința 
licitantului o asemenea inadmisibilă 
tărăgănare — observă Silvestru 
Vîrtosu, președinte de colegiu la 
Tribunalul municipiului București. 
Văzînd că nimeni nu acordă nici o 
atenție petiției sale, că lui nu i se 
dă nici măcar o explicație în legă
tură cu aceasta, în timp ce altele si
milare sînt soluționate aproape fără 
nici o dificultate, omul se trezește 
dintr-o dată pus într-o situație de-a 
dreptul jignitoare. Amînat de pe o 
zi pe alta, șicanat uneori cu vădită 
rea intenție, sub evaziunea nenumă
ratelor pretexte formale sau pur șl 
simplu ignorat cu desăvîrșire — ca 
în cazul pe care-1 discutăm — pe
tiționarul începe, pe bună dreptate, 
să se întrebe : de ce se procedează 
așa cu mine, în vreme ce cu alții 
se procedează altfel, de ce se admite 
și se promovează o asemenea în
călcare a principiului echității în 
fața legii 7 Sînt convins că nici unul 
dintre funcționarii care trebuiau să 
se ocupe de întocmirea dosarului de 
pensie cerut de Alexandrina Drăgă
noiu nu s-a gîndit la o atît de gra
vă implicație. In fond, nimeni nu 
avea nici un Interes ca dosarul să 
nu fie întocmit la timp. Cererea 
respectivă a zăcut atîtea luni nere
zolvată pentru simplul (dai- stupidul) 
motiv că n-a fost desemnat nici un 
salariat să o rezolve. Prin urmare, 
o „banală" neglijență a conducerii 
întreprinderii, pentru repararea că
reia, pînă ia urmă, au fost necesa
re judecăți care au durat aproape 
un an de -zile. Se înțelege de la sine 
că petiționara n-avea de unde să 
știe care este adevăratul motiv al 
nerezoiyării cererii sale. Și, chiar 
dacă l-ar fi știut, aceasta nu schim
bă cu nimic situația. Atunci

este vorba de soluționarea diferite
lor cereri și doleanțe ale cetățenilor, 
neglijența sau tărăgănarea constituie, 
de fapt, o culpă gravă.

Din scrisorile sosite la redacție 
am putea cita multe alte fapte simi
lare la a căror origine găsim dife
rite practici și mentalități birocrati
ce. Privită prin această prismă, ma
ladia formalismului se dovedește a 
fi extrem de nocivă. Aproape întot
deauna pe fondul comodității, al 
spiritului birocratic, își găsește un 
mediu prielnic lipsa de omenie și 
înțelegere față de cetățean. Doi 
pensionari de invaliditate din comu
na Greaca, județul Ilfov (Ștefan 
Brezoi și Ioana Voicilă) trebuiau să 
se prezinte la o expertiză medicală, 
deoarece li se sistase pensia. Exper
tiza respectivă urma să aibă loc la 
Oltenița. Greutatea cea mai mare 
pentru ambii pensionari era însă 
cum să ajungă pînă acolo, întrucît

tate, a fost înlăturată abia ulterior 
de către comisia interjudețeană 
București-Ufov de expertiză și re
cuperare a capacității de muncă. 
Analizînd cu atenție situația celor 
doi pensionari, această comisie i-a 
încadrat în gradul I de invaliditate 
și i-a declarat nerevizuibili. Noile de
cizii medicale sună ele însele ca o 
acuzare a ușurinței cu care comisia 
teritorială de expertiză Oltenița își 
pusese diagnosticul său nemilos asu
pra soartei celor doi oameni.

— Nu puține sînt situațiile cînd 
cererea ca atare — observă Ilaltrich 
Carol din Sibiu — rămîne undeva în 
suspensie pentru că autorul ei nu a 
Intrat în scenă cu întreaga lui „greu
tate". încă de acum, un an am 
comandat și eu o lucrare 
derii de reparații și 
Sibiu. Am achitat-o în 
urmînd ca execuția ei să 
nată în primul trimestru

întreprin- 
construcții 
întregime, 
fie termi- 
al anului

fiecare

de

ce 
so-

Participarea la sesiuni

biroului
PERMANENT

Necesitatea înființării biroului per
manent al comitetului executiv este 
de necontestat. Practica arată că, în 
condițiile în care comitetul executiv 
se reunește la perioade de timp mai 
lungi, 
existe 
zolve 
Socot 
cifice 
Cred că ei ar putea aproba, în con
dițiile legii, amînări, eșalonări, redu
ceri șl revizuiri în cazul încasării 
impozitelor și taxelor de la popu
lație, ar putea autoriza executarea 
de construcții șl exercitarea activi
tății micilor meșteșugari, după cum 
ar putea emite acorduri prealabile 
pentru amplasarea și construirea în 
cuprinsul județului a unor obiective 
economice și instituții social-cultura- 
le, de interes republican. în compe
tența biroului permanent ar putea fi 
inclusă și stabilirea prețurilor pentru 
produse și tarife în domeniul servi
ciilor, aprobarea transferării unor 
bunuri din administrarea operativă 
directă a unor unități subordonate, 
angajarea aparatului propriu șl a ce
lorlalte acte ce decurg din contractul 
de muncă. în felul acesta s-ar de
greva comitetul executiv de o serie 
de probleme care-1 rețin în prezent 
atenția și încarcă în mod inutil a- 
genda de lucru a ședințelor.

întrucît atît la orașe, cît șl la co
mune, acest birou ar urma să fie 
compus doar din doi oameni — pre
ședintele și vicepreședintele — ceea 
ce ar reduce evident eficiența lui ca 
organ colectiv, propun ca din com
ponența Iul să facă parte și secreta
rul comitetului executiv. în sfîrșit, 
ar fl bine să se stabilească actele pe 
care le emite acest birou, denumirea 
lor (eventual ordine sau dispoziții) 
pentru a se evita orice confuzie cu 
actele adoptate de comitetul exe
cutiv.

este absolut necesar să 
un organ colectiv care să re- 
operativ problemele curente, 
însă că este nimerit să se spe- 
în lege atribuțiile acestuia.

Petre RISIPEANU
secretarul Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean 
Neam}

Pe marginea scrisorilor 
sosite la redacție

ci singuri nu se puteau deplasa. De 
altminteri, chiar adeverințele medi
cale pe baza cărora fuseseră pensio
nați arătau clar că pacienții în cau
ză sînt netransportabili. In această 
situație, Deară Sofian, casier la 
cooperativa agricolă de producție din 
comună, s-a oferit să le dea o mînă 
de ajutor. Cu chiu cu vai, a reușit
— ajutat și de alți cetățeni — să-1 
transporte pe cei doi pensionari la 
Oltenița, cu gîndul că sacrificiile 
făcute, de data asta, cel puțin, n-o 
să fie zadarnice : comisia de exper
tiză va avea posibilitatea să-i exa
mineze cu toată atenția pentru a se 
convinge că nu este cazul să-i mal 
pună și altădată pe drumuri. Comi
sia de expertiză funcționa într-unul 
din birourile de la etaj ale policli
nicii din Oltenița. Deară Sofian s-a 
prezentat aici și, adresîndu-se unei 
funcționare, i-a spus că a adus doi 
pacienți spre a fi examinați, dar 
nu-i poate urca sus. A fost sfătuit 
să aibă răbdare că va coborî comi
sia jos. „Am așteptat circa trei ore
— relatează mai departe Inimosul
casier al cooperativei agricole de 
producție din Greaca — pînă cînd 
a venit un medic. Am încercat să-i 
explic situația acestor bolnavi, dar 
el fără să-i consulte le-a cerut bu
letinele de identitate, a urcat sus în 
cabinet și, fără nici un examen, le-a 
stabilit gradul II". Verdictul a că
zut ca ‘ __ 1. __1
doi bojnavi erau condamnați ca, 
după un timp oarecare, să îndure un 
nou calvar pentru a se prezenta 
iarăși în fața comisiei teritoriale de 
expertiză pe care, în fond, n-o in
teresau bolnavii, ci... buletinele lor 
de identitate ! „Eroarea" care, în ca
zul de față, era o flagrantă nedrep-

acesta. Dar, oricît am insistat, între
prinderea nu și-a îndeplinit obliga
ția asumată, hotărînd să-mi restituie 
banii. Așadar, în timp ce alte 
lucrări similare sînt executate fără 
dificultate, cea solicitată de mine a 
fost refuzată.

Este de la sine înțeles că, indiferent 
de mobilurile, declarate ori nedecla
rate, ale acestui fapt — rezultatul . 
practic este încălcarea principiului 
echității șl, implicit, încălcarea legii.

în majoritatea cazurilor fisurile a- 
părute au ca punct de pornire igno
rarea regulii potrivit căreia oricărei 
cereri nu-i poate corespunde decît o 
singură soluționare temeinică și le
gală. Desigur, este firesc ca pentru 
fiecare caz în parte să existe mai 
multe căi de rezolvare. „Dintre aces
tea — remarcă pe bună dreptate ju
decătorul Silvestru Vîrtosu — trebuie 
aleasă neapărat însă numai aceea 
care rezistă examenului impus de le
galitate. Pe această bază, intervine 
apoi consecvența, ca o condiție esen-' 
țială a păstrării prestigiului adminis
trației. O dată adoptată, o soluție nu 
mai poate fi schimbată cu alta con-

trarie el cît ai bate din palme. Acolo 
unde se întîmplă așa ceva, avem un 
indiciu aproape sigur că s-a săvîrșit 
un abuz".

Este semnificativ în această pri
vință cazul unui , lung șir de demer
suri făcute de bătrîna Ana Hegeși 
din Oradea, pentru a putea locui 
într-o încăpere din casa care-i apar
ținea, situată pe str. Petofi nr. 15. 
Timp de mai mulți ani organele lo
cale au folosit locuința respectivă, 
dîndu-i diferite destinații. în această 
situație, bătrîna a vîndut casa pe o 
sumă aproape derizorie lui loan Mar- 
conescu. Iată însă că, la rîndul său, 
noul proprietar cere și el să intre în 
casă și — minune : în calea lui nu 
mai apare nici o piedică 1 Ba, dim
potrivă, i se acordă cele mai 
neașteptate înlesniri. Pentru ca loan 
Marconescu să se poată muta în lo
cuința cumpărată, Comitetul executiv 
al fostului sfat popular orășenesc a 
pus la dispoziția chiriașilor evacuați 
mai multe apartamente, deși pînă a- 
tunci, pentru bătrîna Ana Hegeși, nu 
putuse găsi,. timp de 17 ani, măcar 
o singură cameră ! Cum devenise po
sibilă dintr-o dată o astfel de întor
sătură a lucrurilor în favoarea celui 
de-al doilea solicitant 7 Răspunsul 
este simplu : acesta era unul din 
vicepreședinții fostului sfat regional. 
Dar aceasta nu este singura „înles
nire" de care s-a bucurat loan Mar
conescu din partea organelor locale. 
Cu numai cîțiva ani în urmă, la lo
cuința bătrînei Ana Hegeși s-au efec
tuat reparații evaluate la circa 
105 000 lei, subvenționate de către 
organele locale și executate — cul
mea coincidenței ! — de către Trus
tul regional de construcții al cărui 
director era loan Marconescu în per
soană ! Cînd mai tîrziu el a devenit 
proprietarul casei, toată lumea a ui
tat ca prin farmec de această fru
mușică sumă și nici după ce matra- 
pazlîcul a devenit notoriu ninxiyil n-a 
mișcat un deget, măcar penti .^'recu
perarea daunelor, dacă nu pentru 
sancționarea exemplară a tuturor 
celor ce, într-un fel sau altul, au în
lesnit o atare afacere !

Respectarea riguroasă a legilor, a 
principiilor echității socialiste tre
buie să devină un instrument prac
tic de lucru pentru soluționarea în
tr-un mod echitabil a numeroaselor 
cerințe și doleanțe ale cetățenilor, 
veghindu-se ca pretutindeni să se 
bareze calea arbitrariului și a ne
dreptății.

Prin prevederile sale, proiectul de 
lege reflectă preocuparea partidului 
și statului nostru de. a ridica pe o 
treaptă calitativ superioară activi
tatea organelor locale ale puterii și 
ale administrației de stat, 
sider că redactarea 
ticole ale proiectului necesită o 
îmbunătățire. Aș propune, de pil
dă, să se reanalizeze alineatele 4 și 
6 ale articolului 18. Dacă la sesiune, 
conform alineatului 6, participă și in
vitați, ce se întîmplă în cazul cînd 
în conformitate cu alineatul 4 consi
liul popular întrunit în sesiune ho
tărăște să nu participe invitații ? ! 
Practic, atît invitații cît și comite
tul executiv, care i-a convocat, sînt 
puși într-o situație neplăcută. Pro
pun ca redactarea alineatului 4 din 
articolul 18 să aibă următoarea for
mulare : „Sesiunile consiliilor popu
lare sînt publice, în afară de cazul 
cînd consiliul popular, întrunit în se
siune de lucru, hotărăște ca viitoarea 
sa sesiune să se desfășoare numai în 
prezența deputaților

Con-
unor ar-

Alineatul 6 din articolul 18 ar tre
bui să capete următoarea formulare: 
„Cu acordul sesiunilor consiliilor 
populare, comitetele executive ale a- 
cestora pot invita la sesiunea ime
diat următoare persoane din condu
cerea ministerelor și a celorlalte or
gane centrale ale administrației de 
stat, a organizațiilor economice, în
treprinderilor și instituțiilor de stat, 
a organizațiilor obștești, precum șl 
alte persoane a căror prezență este 
socotită utilă".

Din articolul 23, alineatul 1, ar pu
tea fi eliminate cuvintele : „în care 
au fost alese", pentru că la drept 
vorbind consiliile populare munici
pale, orășenești și comunale nici nu 
pot adopta proiecte de planuri de 
sistematizare în alte unități adminis
trative, decît în acelea în care 61e 
au fost alese.

(Urmare din pag. I)

Ing. Năstasie MARIN 
prim-viceprejedinte 
al Consiliului popular 
al municipiului Craiova

socotește asanarea morală, dezrădă
cinarea năravurilor egoiste, indivi
dualiste, ca pe un mijloc esențial de 
închegare a unor colective sănătoa
se : el nu se împacă cu colective ete
rogene, întemeiate pe tolerarea mu
tuală a păcatelor, ci năzuiesc spre 
colective trainice, bazate pe spiritul 
stimulator al exigenței reciproce, 
întreaga desfășurare a adunărilor o- 
feră biroului municipal de partid un 
bogat material de reflecții : cred că 
o concluzie se poate desprinde de pe 
acum, și anume că trebuie să valo
rificăm mai mult această accentuată 
combativitate a comuniștilor pe plan 
etic, să-i dăm un caracter de conti
nuitate, firește, fără a o transforma 
în pisălogeală didacticist-morallza- 
toare, și mai ales să-1 sporim efi
ciența prin urmărirea felului cum se 
reflectă critieile, propunerile, în ac
tivitatea organizațiilor de partid.

Nu demult am întreprins urmă
toarea investigație : am cercetat pro
cesele verbale ale adunărilor gene
rale pe ultimii doi ani din patru or
ganizații de bază situate în puncte 
diferite ale Capitalei și care activea
ză în medii deosebite ca preocu
pări și ca nivel de pregătire politică. 
Cu o exactitate matematică s-a ve
rificat un adevăr pe care, empiric și 
fără temeinicia unei argumentări 
speciale, îl constatasem și înainte : 
problemele educative își găsesc loc 
în dezbateri doar în ocazii bine pre
cizate, și anume cînd se prezintă 
vreo expunere trimisă de la comite
tul de partid al sectorului „pe teme 
de morală" sau cînd se discută vreun 
„caz"' de încălcare gravă a legalității 
socialiste sau a normelor eticii co
muniste. Nu reprezintă oare aceasta 
o modalitate mai curînd „pompieris- 
tă“ decît realmente educativă de a 
acționa asupra conștiinței colective 7

— Ml se pare semnificativ — ne 
spunea tovarășul Ion Oană, instruc
tor al Comitetului de partid al sec
torului 2 din Capitală — că în re
centele adunări de alegeri mulțl 
comuniști au criticat cu tărie faptul 
că preocupările educative își fac 
apariția intermitent, uneori cu pauze 
destul de mari, în activitatea orga
nizațiilor de partid, că nu se folo
sesc operativ anumite forme temei-

o lovitură de trăznet: cei

*
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Craiova. Instantaneu din centrul orașului 
(Foto : Gh. Vințilă)

devin o chestiune vitală a forumu
lui public. Comuniștilor le revine și 
în această privință rolul de în
drăzneți deschizători de drumuri.

— Caracteristic pentru spiritul care 
își face tot mai mult loc în viața or
ganizațiilor noastre de partid — ne 
arăta tovarășul Constantin Irimia, 
locțiitorul secretarului comitetului de 
partid de la Institutul de cercetări 
forestiere — este tot mai accentuata

OBIE
nic verificate de muncă individuală 
cu oamenii. Nu numai în ședințe se 
pot dezbate probleme etice, ci și în 
cele mai obișnuite împrejurări ale 
vieții de fiecare zi: principalul e ca 
membrii de partid să nu treacă pa
sivi pe lîngă diferite atitudini de în
călcare a eticii muncitorești sau, pur 
și simplu, a moralității civice, ci să 
ia poziție, să stimuleze manifestarea 
unei opinii colective viguroase. Doar 
normele 
sine in 
viduale, 
glasului

E un 
matului 
cum marile 
vieții noastre politice, 
culturale sînt emanația capacității și 

‘ ■ a
pe 

așa 
eticii 

și se afirmă ca o adevărată

etice nu acționează de Ia 
reglarea comportărilor indi
ci mai ales prin intermediul 
răspicat al opiniei publice... 
adevăr fundamental al cli- 

nostru social — așa 
idei directoare ale 

economice,
mii și 
întreg 

ideile, 
noi

mii de 
cuprinsul 

exigențele, 
se elabo-

înțelepciunii 
oameni de 
țării, tot 
normele 
rează 
forță educativă numai 
trec pragul monologului interior și

atunci cînd

intoleranță față de ceea ce aș numi 
spiritul duplicitar. Atunci cînd invo
carea unor principii înalte vine în 
contradicție cu felul cum acționează 
omul ce le invocă într-o situație con
cretă de viață, răsună tot mai apăsat 
glasul de reprobare al comuniștilor. 
Așa s-a întîmplat, bunăoară, la noi, 
în organizația de bază nr. 2 din sec
ția mecanizare : nici un membru din 
fostul birou n-a fost reales. De ce 7 
Nu pentru că ei s-ar fi compromis 
prin cine știe ce imoralități flagran
te. A fost însă suficient să se con
state că ei — deși bine pregătiți pe 
plan profesional — nu iau atitudine 
față de unele greșeli și neajunsuri 
evidente ale conducerii secției sau 
institutului, pentru ca să nu mai 
aibă credit moral în fața oamenilor. 
Problema autorității morale a căpă
tat o pondere deosebită în alegerea 
noilor birouri. Iar armonia organică 
între principiile propovăduite și rea
litatea faptelor de viață a devenit un 
criteriu esențial pentru argumenta
rea acestei autorități...

La întrebările noastre : „Educația 
comunistă trebuie făcută în ședințe 
speciale 7 Trebuie să i se consacre 
un timp anume statornicit 7" un sin
gur tovarăș a susținut părerea că a-
cestei preocupări e bine să i se de
dice adunări deosebite, cu tematică 
limpede circumscrisă.

— Faptul că într-o vreme s-au ră
rit adunările de partid — ne spunea 
tovarășul Dumitru Badea, activist al 
Comitetului de partid al sectorului 2 
— a creat o situație în care birourile 
organizațiilor se‘trezeau în preajma 
adunărilor cu o mare cantitate de 
probleme care, toate, reclamau locul 
întîi în dezbateri. Și atunci, proble
mele educative erau jertfite și nici 
în discutarea problemelor economice, 
aflate cum e și firesc în centrul a- 
tenției, nu se manifesta o prea mare 
grijă față de atitudini și comporta
mente. Acum, cînd adunările au loc 
lunar, trebuie să avem grijă ca 
principiile moralei comuniste să-și 
aibă locul ce li se cuvine.

Am citat această părere pentru că 
izvorăște dintr-o reală și sinceră pre
ocupare pentru prezența mai. frec
ventă a problemelor educative în 
viața organizațiilor de partid. Asta 
nu înseamnă însă că sîntem de acord 
cu ea : a separa în mod mecanic, ar
tificial eticul de economic, a discuta 
problemele etioii „în stare pură", fără 
legarea lor indisolubilă de obiecti
vele fundamentale ale activității co
lectivului înseamnă, după părerea 
noastră, a face o muncă de partid 
ineficientă.

în orice caz, ideea cea mai pre
țioasă care s-a desprins din toate 
convorbirile noastre cu cei
răspuns la anchetă poate fi rezumată 
astfel : preocupările etice pătrund 
tot mai adine în țesătura intimă a 
întregii activități de partid, iar aria 
lor de acțiune nu cunoaște delimi
tări nici în timp, nici in spațiu.

Existau toate pre
misele ca ziua aceea 
să fie o zi liniștită. O 
zi ' ’ ■
ca
Femeia de serviciu vi
sase frumos și de data 
aceasta terminase 
ștersul prafului din bi
rouri cu 5 minute îna
intea graficului orar. 
Secretara era și ea ve
selă că în drum spre 
întreprindere găsise 
banane „fără coadă". 
Iar dactilografa, ca ni
ciodată, intrase în bi
rou rîzînd. In ajun 
primise insigna „Prie
tenii cărții" și logod
nicul ei, drept recom
pensă, își luase anga
jamentul să o condu
că în fiecare dimineață 
pînă la poarta între
prinderii.

Motivul cel mai con
vingător că urma să 
fie o zi frumoasă îl 
constituia faptul că 
directorul intră în ca
binet fredonînd cînte- 
cul lui Tom Jones 
„Laila-laila, la-la-la, 
Dilai-la, o, o, o, Di- 
laila...'’

Dar 
lefon 
cului 
ge~ din rădăcini, dărî- 
mă toate premisele 
unei zile frumoase. Se
cretara intră la direc
tor și... Dar, vai, am 
uitat să vă informez 
în ce întreprindere 
urma să fie o zi fru
moasă. Urma să fie o 
zi frumoasă la o în
treprindere de reparat 
imobile din orașul... 
Intră secretara la di
rector și zice :

— Sînteți căutat de 
tovarășul...

— I-ai spus că sînt 
aici 7

— Da.
— Să vii după... cu 

tabelul de prime T.A. 
că am de făcut o rec
tificare. Dă-mi legătu
ra. Ce te uiți așa la 
mine ? Dă-mi legătura 
imediat.

Convorbirea telefo
nică a durat doar 5 
minute. A avut însă 
un efect dezastruos a- 
supra atmosferei de 
mai înainte. Directo
rul convocă la el în 
cabinet pe inginerul 
șef, pe inginerul șef 
adjunct și pe toți șe- 

,. fii de loturi într-o șe- 
G dință fulger. Secre- 
zz tara, nemaiavînd cu- 
22 raj să intre, o rugă 
<< pe dactilografă să se 
(( intereseze dacă e ne- 
S> voie să facă ori nu ca- 
>> fele. Ieși din cabinet 
>> aproape plîngînd. Di-

obișnuită. O zi 
toate celelalte.

«
iată că un te- 

matinal (a dra- 
născocire) smul-

ce ne-au

Dumitru TÎRCO3

a
tlve, lucrarea urmează 
să fie recepționată.

— Cînd s-a dat dis
poziție pentru „ataca
rea" lucrărilor 7

— In martie curent.
— Sîntem în luna 

noiembrie, imediat in
trăm în decembrie, da
că n-anț și intrat 
între timp. In 9 luni 
nu se termină repara
ția unui imobil 7 O re
parație care ar fi pu
tut fi terminată în cî- 
teva zile 7

— Tovarășe director, 
au intervenit niște 
cauze...

— Ce cauze 7
— Cînd ne-am apu

cat de lucru la repara-

foileton
de

Nicuță TA NAȘE

rea acoperișului, am 
constatat că trei co
paci (oțetari) degra
dau învelitoarea imo
bilului.

— Si 7
— Noi am lucrat 

ce-am lucrat și după 
aceea ne-am retras oa
menii și am cerut be
neficiarului să taie cei 
trei copaci. N-a fost 
de acord cu tăierea co
pacilor. Ci numai cu 
tăierea cîtorva crengi. 
Au fost tăiate crengile 
și-am „atacat" din nou 
lucrarea.

— De ce ați oprit 
din nou lucrarea ?

— Trebuia I Tot la 
acest imobil era pre
văzut să executăm lu
crări de canalizare 
exterioară. Cei trei o- 
țetari nu ne-au per
mis continuarea lucră
rilor. Am cerut din 
nou tăierea lor. Ei bi
ne, aprobarea pentru 
tăierea copacilor a so
sit abia la 17.VII. Deși 
tăierea lor nu cădea 
în sarcina noastră, 
i-am tăiat. In căderea 
lor, copacii au dărîmat 
gardul care împrej
muia imobilul. Au că
zut peste grilaj, degra- 
dîndu-l.

— Bine, dar dum
neavoastră mi-ați adus 
mie o adresă prin ca
re comunicam tovară
șului... că lucrarea este 
gata și urmează a fi 
recepționată. Adi- 

_t___ t............neauri am fost che-
rectorul, fără nici o .mat la telefon. Mi s-a 
introducere, îi între
bă pe cei convocați:

— Care este situația 
șantierului de la nr.
10 7

Inginerul șef, cunos- 
cînd situația mai bine, 
spuse că e mai mult 
decît 
Arătă că, deși au fost 
unele

mulțumitoare.
întîrzieri obiec-

spus că lucrarea încă 
nu e gata.

— Mi se pare că a 
rămas gardul. Il fa
cem, tovarășe, îl fa
cem. A fost o scăpare.

— 'Acum este ora 8. 
Diseară să mi se ra
porteze că e gata.

— Dar n-avem oa
meni, n-avem specia-

liști In grilaje. Toți 22 
sînt... ocupați. (ț

— Nu mă interesea- y> 
ză. La treabă. >5

O armată de anga- 
jați T.A. (funcționari 2? 
tehnici -administrativi) ?< 
a pornit spre „ma- \\ 
rea bătălie", lucrarea y> 
de la nr. 10. Chiar și >> 
secretara s-a înscris ;> 
voluntar să participe 22 
cu prezența ei pe șan- 22 
tier, dar nu înainte de « 
a-l întreba pe direc- (x 
tor dacă are sau nu \\ 
nevoie de banane. Du- $$ 
pă o oră, în jurul gar- >> 
ciulul căzut de la nr. 22 
10 erau vreo 32 dei 22 
„constatatori". Care << 
au constatat că în- <( 
tr-adevăr în munca \\ 
întreprinderii lor exis- >S 
ta o pată care trebuia >> 
ștearsă. 22

— Trebuie să adu- 22 
cern un specialist în << 
grilaje. <<

— De unde 7 Au lu- 
crări mult mai urgen- >> 
te... $>

S-a telefonat la alt 22 
șantier „atacat" și șe- 22 
ful de acolo le-a tri- << 
mis, în sfîrșit, un spe- << 
cialist în... sobe de te- \\ 
racotă. A sosit specia- 
listul, s-a uitat la gard >> 
și, tocmai în momen- (( 
tul cînd să deschidă << 
gura să spună că mun- Sx 
ca lui n-are nici o tan- 
gență cu grilajele, unul >> 
din „conducere", vă- 22 
zîndu-l mai „dezbră- 22 
cat" (era în salopetă), << 
l-a trimis după țigări. 
în timp ce specialis- ȘS 
tul era trimis după ți- $$ 
gări a venit la fața lo- ?> 
cului și directorul.

— Cum stăm 7
e...

— S-a dus 
„scule". Diseară 
ta. . Pînă vine să 
apuce de . lucru, noi... ? 
o să redactăm răspun- < 
sul către beneficiar... \

Sobarul, întors cu ți- $ 
gări, a fost însărcinat 2 
să termine gardul. < 
Pînă spre seară a fă- < 
cut ce-a putut. Niște < 
fumuri la stîlpil de be- $ 
ton care susțin grila- > 
ful, iar după asta a > 
lăsat totul baltă și a 2 
plecat. 2

Existau premise ca < 
la întreprinderea de S 
reparații din orașul..) > 
în ziua aceea să fie o 2 
zi liniștită, o zi obiș- /, 
nuită. O zi ca toate << 
celelalte. Dar sună din << 
nou telefonul. După y 
convorbirea telefonică, y 
în legătură tot cu gar- y 
dul de la imobilul y 
nr. 10, directorul o X 
chemă pe secretară și-o X 
rugă să-i convoace y 
din nou pe „colabora- y 
torii" săi. Pe ingine- y 
rul șef, pe inginerul y 
șef adjunct, pe șefii X 
de loturi... X

Unde

după 
e ga- 

se

Dumneavoastră. da
că ați fi fumători, 
pînă se repară gardul 
pe cine ați trimite 
după țigări 7
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întrebare unor ministere despre 

obiective cu termen in trimestrul IV 
® Fabrica de mobilă din Câmpulung Moldovenesc 
© Instalația de insecticide din Rîmmcu Vâlcea 
©Țesătoria de mătase din lași
©Trăgătoria de oțel tare din Câmpia Tipir

VEȚI ONORA9   

JT3L e

TERMENE DC COKPLI-
ZENȚĂ Șl ȘEDINȚE DE... 

CURTOAZIE
Potrivit celor mai riguroase cal- 

cu\^.-.termenul scadent era 15 oc
to; ‘ 'le a.c. La această dată urma să 
iii _upă probele mecanice și tehno
logice la Fabrica de mobilă din 
Cîmpulung Moldovenesc, astfel in
cit la 31 decembrie a.c., așa cum este 
prevăzut prin planul de stat, noua 
unitate să fie pregătită să livreze 
primele garnituri de mobilă. Eve
nimentul însă nu a avut loc. Alar
mați de întorsătura pe care a luat-o 
evoluția lucrurilor (despre această 
alarmă vom discuta mai pe larg 
pe parcurs) reprezentanți ai con
structorului, beneficiarului și titu
larului de investiții s-au întrunit 
de urgentă în ziua de 11 octombrie 
a.c. și după o îndelungă dezbatere, 
au conchis că. pentru respectarea 
termenului de punere în funcțiune 
a fabricii, probele tehnologice tre
buie să înceapă nu mai tîrziu de 
1 noiembrie a.c.

Detaliile de mal sus le-am aflat 
In ziua de 2 noiembrie a.c., cînd 
ne-am deplasat pe șantierul acestui 
obiectiv industrial, deci, la numai 
o zi după data cînd ar fi trebuit 
să intre în probe tehnologice noua 
fabrică de la Cîmpulung. Uzăm de 
condițional prin forța împrejurări
lor, pentru că și cel de-al doilea 
termen a rămas doar o simplă do
rință. Iată cum se prezenta situația 
în ziua de 1 noiembrie a.c. : la hala 
de fabricație mai erau de executat 
lucrări de construcții — tencuieli, 
finisări, zugrăveli — cît și de insta
lații de forță, lumină, energie ter
mică și de siguranță contra incen
diilor. Nu se încheiase montarea u- 
nor importante utilaje fără de care 
nici vorbă nu poate fi de începe
rea probelor tehnologice. La 
centrala termică mai erau de exe
cutat lucrări la coșurile de fum. nu 
se terminase zidăria de șamotă la 
cele 4 cazane, nu se definitivase ins
talațiile de apă, combustibil și ener
gie electrică, cît șl montarea injec- 
toarelor. Alte lucrări, esențiale pen
tru punerea în funcțiune a noii fa
brici. adică instalațiile energetice și 
posturile trafo, care trebuiau puse 
sub tensiune încă la 31 august a.c., 
nu erau nici ele gata. In ansamblu, 
deși potrivit ultimelor hotărîri, lu
crările de constructii-montaj tre
buiau practic încheiate, la 31 octom
brie a.c. se executase abia 82.7 la 
sută din planul anual.

Există totuși vreo șansă ca fa
brica să intre în funcțiune la data 
planificată. Am adresat această în
trebare mai întîi tov. Constantin 
Rusu, inginerul șef al viitoarei fa
brici. „Dacă începeam ieri probele 
mecanice (adică la 1 noiembrie a.c.) 
aveam toate șansele să dăm pro
ducție marfă la începutul lunii ia
nuarie 1969. întrucît termenul de 
rodaj s-a decalat din nou cu 2 săp- 
tămîni, personal nu văd cum am pu
tea să mai respectăm termenul de 
intrare normală în funcțiune". La a- 
ceeași întrebare, tov. Nicolae Giu- 
rescu, inginerul-șef al întreprinderii 
de construcții-montaj 4 Iași, ne răs
punde cu dezinvoltură că din punctul 
de vedere al constructorului nu 
există nici un impediment ca între
prinderea să intre în funcțiune. 
„Dacă sus (adică la nivelul organe
lor economice centrale) se rezolvă și 
problema celor cîteva materiale care 
lipsesc instalatorilor, noi ne achităm 
de obligații. în loc ne țin și unele 
utilaje pe care beneficiarul întîrzie 
să ni le predea la montaj" — a în
cheiat interlocutorul.

Fapt cert este că actualele stadii 
fizice ale lucrărilor Ia principalele 
obiecte, ca și problemele dificile ne
rezolvate, care se mențin de mai 
multă vreme, sînt pe cale să compro
mită definitiv termenul de punere 
în funcțiune. în pofida calmului pe 
care îl afișează și acum, principa
lul răspunzător pentru situația care 
s-a creat este constructorul, în spe
ță șantierul 406 din cadrul între
prinderii de constructii-montaj nr. 
4 din Iași. Din relatările beneficia
rului, ca și din discuțiile cu activiști 

al Comitetului orășenesc de partid 
Cîmpulung, a reieșit că pe șantierul 
fabricii de mobilă s-a lucrat pînă 
acum o lună și ceva într-un ritm cu 
mult sub posibilități, iar cît pri
vește organizarea producției și a 
muncii — ca să redăm exact califi
carea „măgulitoare" a beneficia
rului — spunem și noi că a fost sub 
orice critică. N-a existat un condu
cător competent, autoritar care să 
repună în drepturi spiritul de or
dine și disciplină în muncă. Condu
cerea acestui șantier a fost încredin
țată unor oameni lipsiți de orice 
simt al răspunderii — într-un an 
s-au perindat patru șefi de șantier 
— care au tolerat cele mai grave 
abateri de Ia disciplină.

Sesizată în mai multe rînduri de 
lipsa de ordine de pe șantierul de la 
Cîmpulung, în sfîrșit, la începutul 
lunii octombrie, conducerea I.C.M. 
4-Iași a hotărît să trimită aici chiar 
pe inginerul șef al întreprinderii, 
tov. Nicolae Giurescu. pentru a salva 
cel puțin aparențele. Este adevărat, 
venirea Iui aici s-a resimțit în pri
mul rînd în ritmul de execuție care 
a crescut mult în comparație cu lu
nile anterioare. Dar ce păcat! Iure
șul este după cel de-al 12-lea ceas. 
Chiar și acum. însă, forțele nu sînt 
folosite integral. în ziua cînd am 
fost pe șantier, timpul era admira
bil pentru lucru, dar am văzut nu
meroși muncitori într-o adevărată 
uitare de sine, stînd la soarele îm
bietor de toamnă. Alții, pur și sim
plu, se făceau că lucrează. Din 
cauza proastei gospodăriri a mate
rialelor — această chestiune ar me
rita o discuție aparte — alți munci
tori îșl iroseau din timpul de lucru 
pentru a recupera materialele care 
au scăpat de la degradare.

Concomitent cu dezordinea care a 
existat în execuția lucrărilor, au

Din cel puțin două considerente, 
intrarea în funcțiune la termenul 
stabilit — 31 decembrie a.c. — a 
instalației de insecticide din cadrul 
Combinatului chimic Rm. Vîlcea pre
zintă o mare importanță. Ni le în
fățișează tov. Nicolae lana, directo
rul Sucursalei județene Vîlcea a 
Băncii de Investiții: „Mai întîi fiindcă 
este vorba de o cerință stringentă a 
agriculturii, strîns legată de intere
sul major al economiei, acela de a 
se renunța pe cît posibil la impor
turi de insecticide; în al doilea rînd, 
de instalația de insecticide este strîns 
legată valorificarea superioară a al
tor produse realizate în cadrul com
binatului".

Atît proiectantul, IPROCHIM 
București, cît și constructorul (gru
pul de șantiere Rm. Vîlcea din ca
drul I.C.S.I.M. — Craiova) și cu atît 
mai mult beneficiarul — Combina
tul chimic Rm. Vîlcea — cunosc bine 
toate aceste deziderate. Problema 
care se pune este : există garanția 
intrării la timp în funcțiune a a- 
cestui obiectiv ?

— Oricum am judeca lucrurile, fie 
după stadiul fizic, fie după realiza
rea planului valoric, situația nu este 
deloc favorabilă — ne spune în con
tinuare tov. Nicolae lana. Este de 
neconceput : lucrările la o unitate 
începută abia cu 11 luni în urmă 
sînt în prezent în restanță eu aproa
pe 4 luni ! Acum, la mai puțin de 
două luni de termenul intrării în 
funcțiune, planul anual de investiții 
a fost realizat în proporție de nu
mai 33 la sută, în timp ce volumul 

persistat neajunsuri vizibile și în 
aprovizionarea șantierului cu mate
riale. Deși probele mecanice ar fi 
trebuit să se desfășoare din plin, la 
data cînd am fost pe șantier lipseau 
cantități importante de materiale, în
deosebi pentru terminarea instala
țiilor.

Este adevărat că îndeosebi cons
tructorul a încălcat termenul pentru 
intrarea în probe mecanice și teh
nologice a noii fabrici. Astăzi însă, 
acesta arată cu degetul spre bene
ficiar care, la rîndul său, nu a reu
șit nici pînă la această dată să asi
gure întreg necesarul de mașini și 
utilaje. Pentru o presă și o mașină 
de șlefuit cu bandă pentru canturi, 
nici cel puțin repartițiile nu fuseseră 
emise pînă la începutul lunii noiem
brie. Alte 14 utilaje în valoare de 
aproape 850 000 au termene de li
vrare necorelate cu necesitățile de 
montaj. Dacă aceste utilaje, cel pu
țin după cum afirmă beneficiarul, 
nu influențează volumul producției 
planificate în anul viitor, este de 
neconceput chiar și numai începe
rea probelor mecanice și tehnologice 
fără presa monoetajată — utilaj 
cheie în fluxul tehnologic — și ma
șina de lustruit cu bandă, am
bele prevăzute să fie aduse din im
port. Primul utilaj este așteptat 
să sosească pe șantier încă de la 
sfîrșitul lunii septembrie a.c. Cit 
privește montarea celui de-al 
doilea utilaj, nu se pot face nici cel 
puțin iluzii : termenul de contractare 
este stabilit pentru sfîrșitul acestui 
an.

Constatînd că toate ședințele de 
comandament, ținute lună de lună 
pe șantier, au fost simple întîlniri de 
curtoazie, în care s-au stabilit fel de 
fel de sarcini și angajamente, Comi
tetul județean de partid Suceava 
s-a văzut silit să facă un apel direct 
la conducerile Ministerului Indus
triei Construcțiilor și Ministerului 
Economiei Forestiere, pentru a le 
atrage atenția asupra a ceea 
ce se petrece pe șantierul fa
bricii de mobilă. Abia în urma aces
tei intervenții, cadre de conducere 
din cele două ministere s-au pus în 
legătură directă pe șantier în prima 
jumătate a lunii octombrie. Desigur 
după acest „eveniment" este vizibilă 
o impulsionare a ritmului de execu
ție. Dar ce folos! S-a pierdut timp 
prețios. Dacă asemenea intervenții 
ar fi fost făcute cu mai mult timp 
înainte, indiscutabil că alta ar fi 
fost situația lucrărilor la fabrica de 
mobilă de la Cîmpulung Moldove
nesc.

lucrărilor de construcții-montaj a 
atins abia 41 la sută din planul pe 
acest an. Așa cum înaintează lucrările 
pe șantier, darea în funcțiune nu 
poate avea loc mai devreme de tri
mestrul II al anului viitor.

Să vedem cum s-a ajuns în acea
stă situație inadmisibilă, ce cauze 
au generat rămînerea în urmă. Con- 
fruntînd opiniile antreprenorului ge
neral cu cele ale subantreprenorilor 
și, în ultimă instanță, opiniile aces
tora cu cele ale beneficiarului, reiese 
că două sînt cauzele principale care 
au provocat întîrzierea : ritmul cu 
totul necorespunzător la montajul 
instalațiilor și neasigurarea unui 
mare volum de utilaje pentru mon
taj.

De ce este nesatisfăcător ritmul 
montajului ? Este o realitate fap
tul că o parte din utilajele de im
port au sosit pe șantier cu întîrziere 
și nu în ordinea necesară la montaj. 
Să fi impietat însă atît de mult a- 
cest lucru asupra rămînerii în 
urmă ? Iată în acest sens însăși pă
rerea montorului. „Chiar după so
sirea utilajelor din import, ritmul 
de execuție nu a fost acela care să 
asigure realizarea planului — ne-a 
spus ing. Petre Bauer, din cadrul 
întreprinderii de montaj București. 
Fiecare a venit cu... contribuția sa la 
„bătuta pe loc": si proiectantul, și 
furnizorii interni de utilaje și cons
tructorul. Să luăm, bunăoară, proiec
tarea. Ceva de nedescris : soluțiile 
s-au schimbat și de cinci ori 
pînă acum. Și ca lucrurile să se 
încurce parcă mai tare, au mai venit 

și unii furnizori de construcții me
talice și utilaje cu surprizele lor. 
Construcțiile metalice livrate de 
UZUC Ploiești, de pildă, s-au do
vedit a fi pur și simplu fanteziste, 
mult prea departe de desenele pro
iectelor. Așa a fost, de pildă, cazul 
construcțiilor metalice pentru uscare- 
măcinare. Greutățile persistă în con
tinuare. Liniile de monorai executa
te de I.S.C.M. sînt dezaxate față de 
poziția utilajelor, iar unele utilaje 
livrate au gabarite prea mari (de 
exemplu buncărele de la uscătoare 
sau gurile de la separatoarele de 
praf) din care cauză nu putem a- 
plica tehnologii de montaj mecani
zat".

Răspunderea proiectantului, a 
unor furnizori de utilaje șl a 
constructorului este însă cel puțin 
tot atît de mare ca și a montoru
lui și instalatorului. Căutînd să ve
dem cum se materializează pe șan
tier tabloul descris de ing. Petre 
Bauer, am observat multe alte as
pecte despre care interlocutorul nu 
ne vorbise. O serie de muncitori se

Ne-am deplasat pe șantierul u- 
neia dintre principalele unități ale 
industriei ușoare aflate în cons
trucție : țesătoria de mătase „Vic- 
toria“-Iași. Potrivit sarcinilor din 
planul de stat, într-o primă etapă — 
prevăzută pentru trimestrul IV al a- 
cestui an — aici trebuie să intre în 
funcțiune o capacitate de 6 milioane 
mp de țesături, urmînd ca în a 
doua jumătate a anului viitor .noua 
întreprindere să funcționeze la în
treaga capacitate. Așadar, termenul 
intrării în producție a fabricii se a- 
propie. Se vor produce în lunile ce 
urmează țesături de mătase la Iași ?

— Nu, ne-a răspuns categoric tov. 
ing. Iosif Teodor, directorul între
prinderii. Și aceasta în ciuda faptu
lui că una din secții, țesătoria pro- 
priu-zisă, a intrat în probe tehnolo
gice. Secția finisaj, care de fapt va 
trebui să livreze producția marfă, 
în loc să se afle în același stadiu, 
este azi în întîrziere față de grafi
cele de execuție, atît la lucrările de 
construcție, cît și la cele de montaj 
și instalații.

Din discuția cu factorii de răs
pundere de pe șantier, am reținut 
cîteva aspecte privind situația ac
tuală a lucrărilor. La uzina de con
diționare nr. 8, pentru care terme
nul de predare la montaj a expirat 
la 30 iulie a.c., trebuie turnat betonul 
armat la ultimul planșeu și executate 
finisajele interioare. La secția de 
impregnat fulgarine, cu termen de 
predare la montaj 30 iunie, hala nu 
este nici cel puțin închisă integral, 
mai fiind de realizat un volum im
portant de zidărie, tîmplărie meta
lică, pardoseli, echiparea canalelor 
termice și electrice ; abia după ter
minarea acestor lucrări va putea în
cepe montajul utilajului și aparatu
rii. La secția vopsitorie de la finisa
jul umed, cu termen de predare 31 
august a.c., utilajul este montat în 
proporție de 60 la sută ; în întîrziere 
sînt lucrările de instalații, cît și o 
serie de lucrări de construcție.

Nici un argument nu poate invoca 
antreprenorul general — întreprin
derea de construcții-montaj nr. 4 
Iași, aparținînd; de Ministerul Indus
triei Construcțiilor — pentru amî- 
nările succesive de termene în rea
lizarea lucrărilor pe șantierul aces
tui important obiectiv al industriei 
ușoare. Lungi perioade de timp nu 
s-a lucrat pe șantier din cauza or
ganizării nesatisfăcătoare a muncii, 
deficientelor care se țin lanț în apro
vizionarea tehnico-materială. „Con
ducerea întreprinderii de construc
ții nu a învătat din experiența nega
tivă a anului trecut, cînd. din lipsă 
de ciment, nu a făcut mai nimic timp 
de 3 luni, — ne-a spus tov. Sandu 
Nicolae, inginer-șef al țesătorlei de 
mătase „Victoria" Dat fiind că nu 
s-a aprovizionat din vreme. în vara 
acestui an au apărut din nou stag- 

plimbau de la un loc la altul, pro
gramul de lucru fiind pentru mulți 
dintre ei un veritabil concediu plă
tit. La alte locuri de muncă unde 
constructorul terminase lucrările, 
creind front de lucru pentru montaj, 
nu am găsit nici urmă de montor. 
Ni s-a explicat că unele subantre- 
prize. de pildă, „Frigotehnica“-Bucu- 
rești, nici nu s-au prezentat pe șan
tier. Nu o dată beneficiarul a făcut 
apel la această întreprindere să tri
mită oameni pentru a începe monta
rea stației de frig, a cărei construcție 
este terminată de circa trei luni. 
Invariabil însă 1 s-a dat același răs
puns : „Sîntem ocupați". Ce califi
cativ se poate da unei aseme
nea atitudini ? Timp pentru jus
tificări și analize nu mai este: 
organele în drept au datoria să 
sancționeze după merit acest caz de 
crasă indisciplină contractuală.

— Sînt și alte exemple din care 
reiese că subantreprenorii nu par să 
fi luat nici acum lucrurile în se
rios — ne spunea ing. Ștefan Curcă- 
reanu, diriginte de șantier. Cu oca
zia diverselor ședințe, se iau fel de 
fel de hotărîri și angajamente pri
vind completarea numărului de mun
citori calificați, dar subantreprizele, 
în loc să se străduiască pentru a-i 
aduce, fac ce fac și retrag de pe 
șantier și pe cei care, de bine, de 
rău, există. Nu mai departe decît 
luna trecută cînd întreprinderea de 
montaj București (din cadrul 
MCIChR) a trimis pe alte șantiere 
din țară nu mai puțin de 26 montori 
și țevari de care avem atîta nevoie.

Nu intenționăm să minimalizăm 
strădaniile proiectantului, ale antre
prenorului general și nici pe cele 
ale subantreprizelor. Cert este că 
în cazul instalației de insecti
cide, întîrzierile la montaj gene
rează o situație deosebit de critică 
pentru care fiecare în parte poartă 
răspunderea. Sînt neasigurate încă, 
după cum arătam la început, nu
meroase utilaje — acestea constituind 
cea de-a doua cauză principală a ră- 
mînerilor în urmă pe șantier. Sur
prinzător este că „bețe în roate" pun 
chiar unii furnizori de utilaje din 
țară. Beneficiarul, ca unul din fac
torii direct răspunzători de asigu
rarea utilajelor, invocă în apărarea 
sa fel de fel de greutăți „obiective". 
„Noi am analizat", „noi am luat 
măsuri" — ne-au spus specialiștii 
unității beneficiare. Realitatea șan
tierului ne îndreptățește să-i între
băm : ce s-a analizat și ce fel de 
măsuri au fost luate dacă nici pînă 
astăzi nu există cel puțin repartiții 
pentru 9,6 tone utilaje, iar alte 9,9 
tone sînt încă necontractate ? De 
reținut este că alte 38,9 tone utilaje 
contractate au stabilite termene ne
corelate cu necesitățile montajului, 
iar 66,5 tone utilaje sînt în restanță 
față de termenele contractuale. între 
cei care și-au încălcat obligațiile 
contractuale găsim de regulă aceleași 
unități care dau dureri de cap și 
altor șantiere prezentate în pagina 
de față ; UPRUC-Făgăraș, UZUC-Plo- 
iești, „Tehnofrig“-CIuj, Uzinele 
„Grivlța roșie" șl „Vulcan", ambele 
din Capitală.

în mare măsură, deficiențele la 
care ne-am referit sînt cunoscute de 
luni de zile de organele de resort ale 
Ministerului Industriei Chimice și 
ale Ministerului de Construcții pen
tru Industria Chimică și Rafinării. 
Din păcate, ameliorarea lor este încă 
imperceptibilă. Evidentă este doar 
tendința de a împinge termenul de 
punere în funcțiune tot mai departe 
în anul viitor. Redresarea situației 
care s-a creat obligă conducerile ce
lor două ministere să hotărască cele 
mai urgente măsuri și să impună a- 
plicarea lor necondiționată. Ele se 
vor face răspunzătoare de orice e- 
ventuală nerespectare a termenului 
de intrare în exploatare a acestui o- 
biectiv industrial.

nări; bunăoară, la lucrările de la 
uzinele de condiționare, de pînă la 
40—45 de zile".

Organizarea empirică a lucrărilor 
și a muncii pe șantier este demons
trată și de următorul fapt: spre 
sfîrșitul lunii august a.c., conduce
rea I.C.M. 4 Iași a retras de pe șan
tierul țesătorlei de mătase circa 70 
la sută din forța de muncă, pe care 
a îndreptat-o pentru recuperarea 
întîrzierilor pe un alt șantier : gru
pul școlar al industriei ușoare, cons
truit în aceeași localitate. Abia în a 
doua jumătate a lunii octombrie for
țele au început să fie readuse pe 
șantierul țesătoriei. Nici în mo
mentul de fată nu se observă o in
tensificare a execuției, lucrîndu-se 
cu formații de muncitori reduse. 
Potrivit unor estimări, șantierul ar 
avea nevoie în prezent de un nu
măr de peste 80 de zidari și de 
aproape 60 zugravi, pentru a realiza 
un ritm de execuție corespunzător 
urgențelor mari ce se pun azi pen
tru încheierea grabnică a tuturor 
lucrărilor de construcții.

— Șantierul de construcții și cel de 
montaj nu sînt cointeresate să gră
bească lucrările la țesătoria de mă
tase, pentru că, după cum arată și 
cifrele, ele stau bine, chiar foarte 
bine, cu realizarea valorică a sar
cinilor de plan pe anul în curs — 
ne-a spus tov. Gheorghe Brehuescu, 
directorul Sucursalei județene Iași 
a Băncii de Investiții. Pe 10 luni, 
prevederile planului la lucrările de 
construcții-montaj e au fost realizate 
în proporție de 109 la sută.

Anomalia este evidentă : pe de o 
parte, sarcinile valorice sînt îndepli
nite și chiar depășite, iar pe de altă 

■ț* In contextul eforturilor ample ce se depun acum 
% pe numeroase șantiere pentru intrarea la termen 
S în circuitul economic a noilor obiective și capacități
> de producție, există încă — după cum se desprinde
< din ancheta noastră — unele șantiere unde mai
< sînt de rezolvat o serie de probleme care, neglijate
< sau insuficient soluționate la timpul lor, pun 
C sub semnul incertitudinii darea în funcțiune a unor
> obiective de investiții cu termen în trimestrul IV al
> acestui an. Nu se poate spune că aceste probleme
< nu sînt bine cunoscute de factorii răspunzători de
< realizarea unor asemenea investiții — cum sînt cele
4 patru capacități și obiective la care ne-am referit.
> Este momentul ca, în lumina indicațiilor conducerii
> de partid și de stat, să se acționeze cu toată hotă- 
5» rîrea și răspunderea pentru accelerarea ritmului
< lucrărilor, pentru asigurarea tuturor utilajelor teh-
< nologice și urgentarea montării lor, astfel îneît
5 Și aceste obiective și capacități să fie date în cx-
$ ploatare pînă la finele anului. ț
> Darea în funcțiune la termen a fiețăruî nou 

obiectiv sau capacitate de producție nu este o 
sarcină facultativă, ci o obligație de prim ordin

« pentru toți titularii de investiții și organizațiile 
C de constructii-montaj. Respectarea termenului de 
» intrare în exploatare trebuie să constituie lege

pentru toți factorii oare au răspunderi în realiza- < 
rea planului de investiții. Termenele de punere în 5 
funcțiune au fost stabilite în raport de posibiiită- 3
țile concrete existente, de cerințele dezvoltării e- 2
conomici naționale și orice încălcare a lor are <;
implicații, în primul rînd, asupra realizării pro- <
ducției și a acumulărilor scontate să se obțină la J
noile obiective și capacități de producție. în plus, s
nerespectarea termenelor de dare în funcțiune pre- 5
lungește durata de imobilizare a unor însemnate 
resurse materiale și financiare ale societății în <
investiții nefinalizate, sau realizate pe jumătate, 
îngreunează eforturile pentru creșterea eficienței J
economice a investițiilor. Punerea în funcțiune la J
termenele planificate — sarcină fundamentală 5
trasată de partid în domeniul investițiilor — pre- 4
zintă în momentul de față o și mai mare actuali- <
tate și importantă dacă avem în vedere ponderea J
însemnată pe care o au, în cadrul întregului cin- 5
cinai, noile obiective și capacități de producție 
prevăzute să intre în exploatare în acest an. J

Anchetă realizată de loan ERHAN, 3
Nicolae BRUJAN, Nicolae PANTILIE <
și Alexandru MUREȘAN J

parte stadiile fizice de execuție sînt 
mult întîrziate, ceea ce pune sub 
semnul incertitudinii intrarea în 
funcțiune la termenul prevăzut a 
primelor capacități ale țesătorlei. 
Cum s-a ajuns aici ? Totul pornește 
de la necorelarea judicioasă de că
tre titularul investiției — Ministerul 
Industriei Ușoare — și forul supe
rior al organizației de construcții și 
montaj — Ministerul Industriei 
Construcțiilor — a planului valoric 
cu stadiile fizice precizate prin gra
ficele de execuție. S-a creat astfel 
situația, cel puțin bizară, ca șantie
rul de construcții aproape să-și rea
lizeze planul anual în numai 10 luni, 
în timp ce termenele de punere în 
funcțiune a unor capacități de pro
ducție nu sînt respectate. Este un 
paradox căruia trebuie să 1 se gă
sească rezolvarea cît mai curînd 
posibil.

După cum am amintit mai înainte, 
anumite rămîneri în urmă se cons
tată în prezent și la lucrările de ins
talații electrice, termice, de apă in
dustrială, care stînjenesc începerea 
probelor la utilajele montate pînă 
acum în secția finisaj. Ing. Cos- 
tache Tutulan, șeful lotului instala
ții și montaj, aparținînd de Trustul 
2 instalații București, sublinia că a 
devenit oportun ca trustul și Mi
nisterul Industriei Construcțiilor să 
ajute mai mult acest șantier în apro
vizionarea cu unele materiale mă
runte de instalații, cum ar fi coturl

ÎNCĂLCAREA ORDINEI FI
REȘTI A LUCRĂRILOR 

SE RĂZBUNĂ
întreprinderea „Industria sîrmel" 

din Cîmpia Turzii parcurge, în a- 
cești ani ai cincinalului, un intens 
proces de modernizare și dezvol
tare. Printre obiectivele noi aflate 
în construcție aici se află și trăgă- 
toria de oțel tare — II (pe scurt nu
mită TOT-II), care, potrivit preve
derilor planului de stat, urmează să 
intre în funcțiune la sfîrșitul ulti
mei luni din trimestrul IV a.c. în
trucît pînă la data scadenței a mai 
rămas un timp foarte scurt, cons
tructorul a concentrat la acest obiec
tiv aproape toate forțele existente 
la celelalte puncte de lucru din 
uzină, în plus aducînd și forțe din 
afară.

Nimic rău în aceasta, s-ar putea 
spune. Dar cu tot acest puternic fi
niș de sfîrșit de an. TOT-II riscă 
să nu intre în producție la data sta
bilită. Cauzele sînt multiply. dar 
dintre ele pregnant se detașează 
lipsa utilajelor necesare la montaj. 
La începutul lunii noiembrie a.c., 
potrivit informațiilor primite la fi
liala din Cluj a Băncii de investiții, 
un volum de utilaje în valoare de 
peste 6,6 milioane lei. care condițio
nează nemijlocit punerea în funcți
une a acestui important obiectiv, 
erau încă nelivrate, deși termenele 
contractuale expiraseră. între cei 
care nu și-au onorat obligațiile de 
furnizări se află uzina „Indepen
dența" din Sibiu, Uzina de pompe 
din București, U.R.U.M. Petroșeni, 
întreprinderea metalurgică Aiud, 
„Automatica“-București. Alte utilaje, 
în valoare de 3,5 milioane lei, deși 
au fost contractate, termenele de li
vrare nu sînt corelate cu graficele 
de montaj. Deosebit de grav este 
faptul că un volum apreciabil de uti
laje nici nu a fost contractat, deși a- 
cestea sînt absolut necesare pentru 
intrarea în funcțiune a noii secții. 
$i, ca un corolar la atîtea neajun
suri, se adaugă și cel condiționat 
chiar de către beneficiarul lucrării. 
O seamă de utilaje și mecanisme 
urmau să fie executate chiar de 
uzina „Industria sîrmei". Din pă
cate cele mai multe dintre ele nu 
au fost puse în termenul optim la 
dispoziția montorilor, beneficiarul 
creîndu-și singur greutăți,

Intrarea în funcțiune a TOT-II 
este condiționată și de terminarea 
unui alt important obiectiv — cen
trala termoelectrică — unde, de ase
menea, lipsesc utilaje „cheie",, ne
livrate de către uzina „Vulcan"- 
București și alte întreprinderi. Tu
turor acestor greutăți li se adaugă și 
faptul că Institutul de proiectări la
minoare a venit abia la 28 octom
brie a.c. cu o soluție modificatoare 
la rețeaua de alimentare cu energie 
electrică, ceea ce impune procura
rea unor cantități de cabluri supli
mentare.

Răspunderile pentru situația în 
care se află această investiție, ce ar 
fi trebuit să se afle de pe acum în 
probe tehnologice, sînt împărțite. 
„Investiția în ansamblul ei — ne 
spune loan Olteanu, inginerul șef al 
uzinei — nu a fost bine pregătită. 
Institutul de proiectări laminoare nu 
ne-a asigurat documentația nece
sară în ordinea firească a construc
ției și montajului și la termenele pre
văzute ; acesta ne-a pus în situația 
să atacăm lucrările pe bucăți. Apoi 
mulți dintre furnizorii de utilaje, 
mai ales „Independența“-Sibiu, nu 
și-au respectat termenele de livrare. 
Unele utilaje nici n-au putut fi con
tractate, întrucît am primit reparti
ții și la întreprinderi care nu dis
puneau de capacitatea respectivă și. 
din păcate, unele dintre acestea â- 
parțin chiar de ministerul nostru de 
resort".

Dacă complicația cea mal mare au 
provocat-o utilajele, este tot atît de 
adevărat că nici constructorii nu 
au făcut totul ca să țină pasul 
graficelor, deși aceasta depindea în 
exclusivitate de ei. întreprinderea 
de _ construcții montaje Cluj, apar
ținînd de Ministerul de Construc
ții pentru Industria Chimică șl 
Rafinării — a lucrat mult timp în- 

și teurl pentru instalații de apă, în
trucît din lipsa lor se pierde uneori 
timp prețios și nu se mai pot 
recupera întîrzierile din faza de 
construcție. Este nevoie, de aseme
nea, să se urgenteze aducerea ulti
melor utilaje : filtrele ionice pentru 
gospodăria de apă și bateriile de în
călzire pentru uzinele de condițio
nare. Uzinele furnizoare — „Vulcan" 
din București și, respectiv, „Meta
lul roșu" din Cluj — au prelungit 
nejustificat livrarea lor cu 3—5 luni 
față de termenele contractuale.

în funcție de stadiul actual al lu
crărilor de construcții, montaj și de 
instalații, specialiștii au făcut calcu
le care arată că punerea în func
țiune a țesătoriei de mătase „Vic
toria" Iași va întîrzia cu cel puțin 
trei luni. în acest timp, noua între
prindere nu va putea realiza o pro
ducție marfă de minimum 400 000 mp 
țesături de mătase, produse deosebit 
de căutate pe piață. Consecințele 
sînt, prin urmare, deosebit de 
păgubitoare pentru economia na
țională. De aceea, se impune o in
tervenție hotărîtă din partea foruri
lor de resort din Ministerul Indus
trie Construcțiilor și Ministerul In
dustriei Ușoare pentru eliminarea 
neajunsurilor existente și crearea 
condițiilor propice unui ritm rapid 
de execuție a tuturor lucrărilor, in
trării în producție în cel mai scurt 
timp a noilor capacități.

tr-un ritm foarte lejer. Așa Se ex
plică de ce lucrările de la stația de 
neutralizare a apei acide sînt ră
mase în urmă, ca de altfel și cele 
de la depozitul de acid sulfuric sau 
de la instalațiile din postul trafo 
etc. „Nu zic nu, avem șl noi 
partea noastră de vină, dar socotim 
că răspunderea rămînerii în urmă 
nu poate apăsa doar pe umerii noș
tri — ne spune ing. Dumitru Bojan, 
șeful șantierului. Pe tot timpul exe
cuției am dus lipsă de documentație. 
Chiar la sfîrșitul lunii septembrie 
a.c. nu erau acoperite cu documen
tații lucrări în valoare de peste 4 
milioane Iei. Cele mai mari greutăți 
ni le-au provocat însă utilajele. Nici 
pînă acum nu ne-au fost predate o 
mașină de trefilat și instalația de 
preparare a emulsiei".

Șeful șantierului susține că lucră
rile la liniile de patentare sînt foarte 
întîrziate tot pentru că nu au sosit la 
vreme utilajele. în legătură cu acea
stă lucrare se apreciază că, chiar 
dacă azi montorii ar avea totul la 
dispoziție, montajul ar dura aproape 
pînă la sfîrșitul anului, dacă nu și 
mai mult, astfel că pentru probe 
tehnologice nu mai rămîne timp, 
deși proiectantul a prevăzut trei 
luni.

După cum se vede, asistăm Ia un 
veritabil „joc de pase" : beneficiarul 
aruncă vina pe constructor și, la 
rîndul lui, constructorul face răs
punzător pe beneficiar, iar în fi
nal amîndoi își dau mîna și 
trec la ofensivă împotriva Insti
tutului de proiectări laminoare și 
furnizorilor de utilaje. Nici nu ne 
îndoim că flecare din aceste părți 
se face vinovată de întîrzierea lu
crărilor la -trăgătoria de oțel tare 
II. Dar și în acest caz, ca de altfel 
în toate celelalte unde intrarea în 
funcțiune este sub semnul incerti
tudinii. cea mai mare parte din 
vină o poartă titularul de investiții 
care nu a asigurat din capul locu
lui o riguroasă coordonare a efor
turilor tuturor factorilor răspun
zători de terminarea la timp a lu
crărilor la acest obiectiv. „în legă
tură cu TOT II. în uzină au avut loc 
numeroase analize la care au parti
cipat cadre de răspundere din Mi
nisterul Industriei Metalurgice șl din 
direcțiile generale interesate — ne 
spunea tov. Nicolae Preda, secreta
rul comitetului de partid al uzinei. 
S-au întocmit atîtea planuri de mă
suri că ar putea forma o carte în 
mai multe volume. Din păcate, mă
surile preconizate, răspunderile fi
xate și termenele nu au fost în în
tregime respectate".

în momentul de față există, așa 
cum arătam la început, o intensă 
mobilizare pentru accelerarea rit
mului lucrărilor la TOT-II. Zeci de 
delegați au plecat pe urmele utilaje
lor și materialelor ce mal lipsesc. 
Pe șantier sînt masate importante 
forțe de muncă. Se lucrează pretu
tindeni și orice. In unele puncte de 
lucru se toarnă betoane, în altele se 
fac izolații, finisaje. Atît beneficiarul 
cît și constructorul și-au pus mare 
nădejde în acest iureș de ultimă oră 
și ei ne-au asigurat că trăgătoria va 
fi terminată și va fi pusă în func
țiune, chiar cu riscul că se va re
nunța la probele tehnologice.

Intenția lăudabilă, la prima vedere, 
ascunde în ea un grav pericol. Pen
tru a se trage cu buretele peste atî
tea lipsuri care au existat, acum 
unica țintă a rămas punerea în 
funcțiune cu orice preț. Sînt cu
noscute diferite cazuri din care re
zultă cît de dăunătoare pentru econo
mie este intrarea în funcțiune de 
„ochii lumii", sărindu-se peste etapa 
obligatorie a probelor tehnologice. 
Tocmai în insuficienta atenție acor
dată acestei perioade de acomodare 
și de rodare a utilajelor își află 
deseori originea greutățile care a- 
par la unele unități noi în atingerea 
în timp scurt a parametrilor proiec
tați., O atare situație a fost aspru 
criticată în mai multe rînduri de 
conducerea de partid și de stat și 
tocmai de aceea ea nu trebuie să se 
repete la „Industria sîrmei".
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INIȚIATIVE ÎN DOTAREA 
LABORATOARELOR

DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

t V

Convorbire cu dr. ing. V. CHIRIȚĂ
vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice

Recent s-a deschis la București, sub egida Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, în colaborare cu unele ministere 
și instituții centrale, expoziția „Dezvoltarea producției de apa
ratură științifică în România". Expoziția, c?-~ -------
trecere în revistă a ingeniozității și inventivității 
tători și ingineri, specialiști în cele mai diferite 
oferit prilejul acestei convorbiri.

care permite o 
multor cerce- 
domenii, ne-a

— Cum se încadrează efor
turile depuse în construcția de 
aparatură științifică în preo
cuparea mai largă de asigurare 
a bazei tehnlco-materiale a cer
cetării ? Care sînt obiectivele 
urmărite ?

— O bază materială modernă, bine , 
utilată, completată în permanență , 
în raport cu necesitățile, reprezintă 
astăzi o condiție esențială a unei 
cercetări științifice eficiente. în mo
mentul de față nu există ramură de 1
cercetare care să nu reclame o ;
anumită dotare tehnică, aparatură.
Pînă și științe umaniste — ca 
psihologia, filologia, sociologia
— despre care pînă nu de mult se
credea că nu ar avea pretenții de 
acest gen, solicită în prezent apa- ' 
rate de testare, de filmat, de în
registrare etc., iar într-o serie de 
probleme recurg chiar la concursul 
calculatoarelor electronice. Dar dacă
în aceste domenii, solicitările de do
tare rămîn totuși relativ reduse, în 
științele tehnice și biologice, în fizică 
și chimie, nici nu s-ar putea desfă- 1 
șura lucrările la nivelul cerințelor' 
actuale, fără o aparatură științifică ț 
de înaltă performanță. Din acest 
considerent, modernizarea și com
pletarea dotării unităților de cerce- ' 
tare cu aparate, utilaje, instalații de 
investigație, ca și organizarea utili- 1 
zării raționale a acestora, constituie > 
o preocupare de bază a C.N.C.S. Me- < 
rită relevat faptul că, în momentul 1 
de față, repartiția investițiilor în do- . 
meniul cercetării cunoaște o im- . 
portantă schimbare de structură, în 
sensul că dacă pînă nu de mult 
trebuia acordată o mai mare pon
dere construcției localurilor diferi
telor institute și unități de cercetare, i 
acum pe prim plan se situează do
tarea acestora. Astfel, cu nu prea 
mult timp în urmă Ministerul In- < 
dustrlei Construcțiilor de. Mașini dis- J 
punea doar de două institute, în 
timp ce astăzi are 16 asemenea 
unități. Este deci firesc ca prepon
derența în utilizarea fondurilor să 
fie acordată dotării corespunză
toare a acestor institute, în vederea 
asigurării unei activități cît mal 
eficiente.

în acest scop, C.N.C.S. a pornit — 
ca un prim pas — o acțiune orga
nizată de stabilire a efectivului de 
aparatură științifică existentă și a 
necesarului pentru viitorul previzibil 
in unitățile de cercetare de toate 
nivelele, de la institutele Academiei 
pînă la laboratoarele uzinale. Pentru 
acoperirea acestui necesar se 
depistează șl posibilitățile de pro
ducție existente în țară, care s-au 
vădit, chiar de la primele noastre 
investigații, destul de importante. 
O ilustrare elocventă în acest sens
— ca o a doua fază a preocupărilor 
noastre — o reprezintă expoziția de 
față .care oglindește numeroasele 
preocupări și rezultate obținute de 
noi pînă astăzi în acest domeniu. 
O a treia măsură — după preci
zarea tuturor posibilităților de crea
ție și execuție în țară — va fi ela
borarea unui catalog unic de apa
ratură științifică (pe domenii de uti
lizare și cu caracteristici tehnice) 
pe care îl vom difuza tuturor unită
ților de cercetare din țară. Acest 
catalog va fi completat periodic și 
va servi drept îndreptar 
cercetător. Acțiunile ce 
prind considerăm că vor 
la eliminarea importului

suc-

mă- 
soli-

fiecărui 
se între- 

contrlbul 
de apara

tură ce poate fi construită cu 
ces și în țară.

Consecința directă a acestor 
»uri va fi orientarea justă a
citărilor ce ne parvin din partea 
unităților de cercetare, reducerea 
simțitoare a tergiversărilor birocra
tice, deosebit de supărătoare în do
meniul cercetării, îndreptarea minis
terelor și a diferitelor nuclee de 
producție, laboratoare și ateliere din 
institute spre producția unor apa
rate, utilaje și instalații uțjle, deci 
o planificare și soluționare mai ju
dicioase a aprovizionării forțelor de 
cercetare cu instalațiile de labora
tor necesare. Fiind vorba de pro
duse noi, va apărea posibilitatea de a 
se atrage în măsură mai largă fon
durile de tehnică nouă ale între
prinderilor, paralel cu posibilitatea 
unei folosiri mai judicioase a fon
durilor valutare aflate la dispozi
ția unităților de cercetare, exclu
siv pentru procurarea de aparatură 
care în condițiile actuale nu poate 
fi realizată încă în țară.

— S-au aplicat la aparatele 
științifice realizate în ultima 
vreme principii constructive 
noi ? Spre ce direcții ar trebui 
îndreptate eforturile ?

— Multe dintre exponatele prezen
tate în standurile acestei expoziții 
pot fi comparate în ce privește 
parametrii și performanțele cu rea
lizări similare pe plan mondial. 
O pondere apreciabilă au cele care 
sînt rodul unor concepții originale, 
bazate pe principii constructive și . 
tehnologice noi și, ca atare, breve
tate sau prezentate la brevetare. Aș 
dori să mă opresc asupra cîtorva 
dintre acestea ; Microscopul biocular 
MC 1, realizat de Industria Optică 
Română, reprezintă un aparat uni

versal de cercetare, 
mărească de 2 000 de 
tat cu instalații de fotografiere, pro
iecție, filmare. Deși există țări cu 
tradiție și reputație în acest dome
niu, microscopul a și fost solicitat 
la export. Merită menționate în a- 
celași fel torsiometrul electronic — 
un instrument de precizie, construit 
la Institutul de cercetări electro
nice și destinat echipării bancurilor 
de încercare pentru motoare, pom
pe, ventilatoare ; analizatorul dife
rențial monocanal — realizat la In
stitutul de cercetări și proiectări e- 
lectrotehnice, o construcție origina
lă care permite măsurarea unor des
cărcări parțiale în echipamentele e- 
lectrotehnice și izolațiile de înaltă 
tensiune — sau numărătorul porta
bil cu cronometru încorporat, con
struit în atelierele Institutului de fi
zică atomică, utilizabil în măsură
tori de precizie, mai ales în apli
cațiile cu radioîzotopl.

Firește că șirul noilor aparate — 
produse de unități de cercetare, res
pectiv de producție, aflate sub egi
da Academiei, a mai multor minis
tere și instituții centrale — poate fi 
continuat încă multă vreme, deoa
rece numai o parte (peste 300) din 
cele peste 700 tipuri de aparate pro
puse au fost selectate pentru ex
poziție. în tara noastră există în 
momentul de față reale și multiple 
posibilități, dar insuficient folosite, 
pentru realizarea de aparatură ști
ințifică modernă. Desigur, nu este 
vorba de a aborda aparatura cea

In stare să 
ori, fiind do-

mai complexă, ca microscoape elec
tronice, de pildă, dar unele dintre 
aparatele anexe ale acestora le-am 
putea realiza în bune condiții.

Organizarea producției de apara
tură științifică în 
rește o riguroasă 
forturilor, pentru 
persarea forțelor 
pentru a se asigura furnizarea fără 
întrerupere a materialelor necesa
re. Consider că rolul de factor co
ordonator trebuie să revină în con
tinuare C.N.C.S. ca organ ce dis
pune de o viziune de ansamblu și 
care este în măsură să intervină 
direct la forurile în drept în ve
derea realizării produselor solicita
te de cercetarea științifică la mo
mentul respectiv. în acest sens, în 
contact cu C.S.P., cu ministerele 
productive, cu institutele care dis
pun de ateliere specializate în pro
ducerea de aparatură am putea 
contribui la punerea în fabricație a 
acelor serii mici sau unicate de 
care are nevoie cercetarea. Se va 
impune, desigur, cred, și organiza
rea unor unități cu gestiune econo
mică proprie pentru producția de 
aparatură științifică cu caracter u- 
niversal sau specializată. Aceasta 
în condițiile în care își păstrează 
întreaga valoare — și vor trebui 
dezvoltate — și acele nuclee de au- 
t.odotare ale unor unități de cerce
tare, în care lucrează adeseori spe
cialiști de înaltă calificare. Treptat 
vom ajunge astfel să ne însușim și 
să asimilăm producția de aparatură 
științifică tot mai complexă.

Expoziția impune, ca o primă con
cluzie. că dispunem de un poten
țial serios, care poate fi ușor 
mentat, în stare să realizeze o 
titudine de aparate științifice 
derne. Aceasta presupune însă 
tinuarea dialogului inițiat între be
neficiarii și constructorii de apa
rate, organizarea unei intense co
laborări între aceștia, ca o foarte 
însemnată 
cercetării 
tră.

țară impune fi- 
coordonare a e- 
a se evita dis- 
și paralelismele,

aug- 
mul- 
mo- 
con-

contribuție la dezvoltarea 
științifice în țara noas-

Gheorqhe BARBU

■n

cinema
15> • Columna (ambele serii) : PATRIA — » ; 12 ;

> 18 ; 20,45, EXCELSIOR — 18.
> o „Judoka" agent secret : REPUBLICA — 8 ; 11,15 ;
> 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, FESTIVAL — 8,15: 10.15;
> 12,30 ; 14,30 ; 16,45 : 19 ; 21,15.
> • Noaptea : CENTRAL — 8.30 : 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 :
> 21,15.
> e Hombre : FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
> 21, EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15. GLORIA — 9 ; 11,15 ;
> 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VICTORIA — 9 ; 11,30 ; 14 ;
> 16,15 ; 18,45 ; 21.
> • Colivie pentru doi : SALA CINEMATECA (bilete 

<> Ia casă) — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
> • înțeleptul de pe muntele blestemat : LUCEAFĂ-
> RUL — 9 ; 11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ;
> 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
> • Fete în uniformă : CAPITOL — 8,30—16,30 în
> continuare ; 18,45 ; 21. MODERN — 9,30 : 11,45 : 14 ;
> 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
< • Regele suedez : LUMINA — 9,15—15,45 în contl-
> nuare ; 18,30 ; 20,45.
> • Minunata călătorie a lui Nils Holgersson : DOINA
> — 9 : 11 ; 13.
> • Cînd tu nu ești : DOINA — 16 ; 18,15 : 20.30.
> • Oscar : UNION — 15,30 ; 18 ; 20.30.
> * Lumea comică a lui Harold Lloyd — Plimbarea
> lui Esop : TIMPURI NOI — 9 ; 11.15 : 13.30 ; 15.45 ;
> 18 ; 20,15.
X • Prințesa : GRTVIȚA 9—13,30 în continuare.
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concepție, despre nece- 
se birui reticențele 

în abordarea con- 
viață, în prezenta- 

dificil 
omului, a 

oameni, 
Este,

mă de 
sitatea de a 
nejustificate 
flictelor din 
rea 
perfecționare 
porturilor < 
tre 
fapt, 
față de realitate, problema cunoaș
terii, a capacității de selecție 
filtrul unei concepții ideologice 
re. Nici un talent actoricesc nu 
te atenua carențele unui rol 
struit pe un fundament faptic 
ideologic ambiguu, ale unui perso
naj „complicat" de circumstanță sau 
simplificat în virtutea perimatei teo
rii a „r/.ifi:; 
cește și lipsește de, relief 
uman 
este, 
chele — 
a pornirilor retrograde ; progresul nu 
este linear, ci este rezultatul 
unor confruntări dramatice, pe care 
arta este chemată să le surprindă, 
dezvăluindu-le sensurile profunde. 
Eludarea acestor cerințe are drept 
rezultat platitudinea atît de frecvent 
combătută în ultima vreme, apariția 
unor personaje schematice, angrena
te în conflicte cu miză măruntă și 
care anulează orice eforturi depuse 
pe linia interpretării actoricești. Can
tonarea în zonele periferice ale ac
tualității, inventarea unor cazuri și 
personaje de un dramatism ostenta
tiv, artificial, nu poate suplini trata
rea cinematografică a problemelor 
autentice, complexe, care apar și se 
rezolvă în cadrul unei societăți aflată 
în plină evoluție și prefacere revo
luționară. Omul acestei societăți — 
s-a subliniat în cadrul anchetei — 
își așteaptă încă replica cinemato
grafică, iar actorii noștri de film aș
teaptă scenariile care să le ofere po
sibilitatea de a-1 aduce pe ecran, în 
ipostazele sale cele mai vibrante.

— Cu cît repertoriul tipologic e 
mai variat, cu atît mai bine — ne-a 
spus IRINA PETRESCU. Unui actor 
de calitate trebuie să i se ofere con
dițiile unei manifestări variate, sur
prinzătoare și noi, la fiecare apari
ție în fața publicului. Regizorii 
și scenariștii ar trebui să fie 
convinși, treptat, de simplitatea și

de 
ra- 

din-
de

procesului uneori
• a
dintre 

individ și societate. ___ ,
problema poziției autorilor

prin 
cla- 

poa- 
con- 

și

„mediei statistice", care sără- 
,1 ” î peisajul
al artei. Afirmarea noului 
implicit, negarea unor se- 

ale vechilor mentalități,

17,3* — Pentru elevi. Consultații 
la matematică pentru cla
sa a XlI-a. Tema: Inte
grala definită — Prezintă 
acad. Calus lacob.

18,01 — T V. pentru specialiștii din 
Industrie. Ciclul „Ciberne
tică" : Construcția calcu
latoarelor numerice.

18,3* — Curs de limba engleză.
19,0* — Pentru copil șl școlari : 

„Taine dezlegate î t"
19,3* — Telejurnalul de seară.
19.5* — Buletin meteorologie. — 

Publicitate.
20,0* — Comedie cu Mickey 

Rooney.
20,3» — Opinia dumneavoastră.
20.45 — Seară de teatru : „Michel- 
-J. angelo” de Al. Kirițesca.

Regia : Sanda Mânu.
22,15 — Varietăți pe peliculă.
22.45 — Telejurnalul de noapte. 
23,0* — închiderea emisiunii.

teatre
• Filarmonica de Stat „George 
Enescu“.(la Ateneul Român) : Con
cert coral (corul Filarmonicii și 
corul și orchestra Ansamblului de 
cîntece și dansuri al Forțelor Ar
mate) — 20.
• Teatrul de Operetă (la Sala Pa
latului) : Secretul lui Marco Polo
— 19.30.
O Teatrul Național „I. L.Caragia- 
le“ (sala Comedia) : Heidelbergul 
de altădată — 19,30 ; (sala Studio): 
Părinții teribili — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Livada cu vișini — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Melo
die varșovîană ~ 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Cind luna e albastră — 
19,30 ; (sala Studio) : Femei sin
gure — 20.
• Teatrul Mic ; Doi pe un balan
soar — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Un și
rag de perle — 20.
• Teatrul „Al. Davila" din Pitești 
(la Teatrul de Comedie) : Visul 
unei nopți de Iarnă — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" ; Don Quijote — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sinziana
— 17 ; (sala din str. Academiei) : 
Vrăjitorul din Oz — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Ca Ia Tănase
— 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu“ : Adam și Eva la re
vistă —• 20.
• Circul de stat : Circul „Aeros" 
(R. D. Germană) — 16 ; 19,38.
• Ansamblul artistic al ‘ Uniuni! 
Generale a Sindicatelor (str. Lipi 
scani) : Selecțiunl '68 — 20.

15.45 ; 18 ; 20.30, MIORIȚA — * ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; <
18,30 : 21. <
• Prin Kurdistanul sălbatic : ÎNFRĂȚIREA INTRE ,
POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 20. 4
a Operațiunea San Gennaro : BUZEȘTI — 15,30 ; 4
18, PROGRESUL — 15,30 ; 18.
• Therese Desgueyroux : PROGRESUL 
COTROCENI — 20,30.
• Soare și umbră : BUZEȘTI — 20,30.
• Samuraiul : DACIA — 8.30—16,30 în
18.45 ; 21, AURORA — 8,30—15,30 îtl
18 ; 20,30.
« Fiul iul Tarzan : BUCEGI — 9,30 ;
18,30 ; 20,30, FLOREASCA — 10 ; 12

20,30,

continuare ; 
continuare ;

11.30 ; 16,30 ; 
..... , ____ ___ _________ . ; 14 ; 16,30 ;
18.30 : 20,30, ARTA — 3—16,30 în continuare ; ia,15 ; 
20,15.
• Winnetou (seria a III-a) : UNIREA — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Planeta maimuțelor : LIRA — 15 ; 17,45, VOLGA
— 8.45—13 în continuare ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cu mîinile pe oraș : LIRA — 20,30.
• Trei copii „minune" : DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 ; 20.
• Apă Curativa: FERENTARI — 15,30; 18;
• Roata vieții : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Lustragiul : COTROCENI — 15,30 ; 18.
« Neînțelesul : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Pentru cîțiva dolari în plus ; CRINGAȘI —
18 ; 20,15.
• Vera Cruz : MELODIA — 8.45 ; 10,45 ; 12,45 ;
16,45 ; 18,45 ; 20,45.
•

20,30.

15,30 ;

14,45 î

Viva Maria ; VIITORUL — 15,30 ; 18.
Să nu ne despărțim î VIITORUL — 20,30.
Eu te-am iubit : MOȘILOR — 16,30 ; 18.
Fragii sălbatici : MOȘILOR — 20,30.
Zorba Grecul : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
poemul celor două inimi : MUNCA •— 15,30 ; 18.
Cine l-a ucis pe Liberty Walance : MUNCA — 20.

indispensabilitatea acestui adevăr. 
Nu este util să spun eu acum care 
este tipul de personaj pe care aș visa 
să-1 interpretez. Un personaj bine 
scris — evident — (dar asta nu mai 
e meseria noastră), cu o viață ade
vărată, cu reacții normale în fața 
vieții, este tot ce-și poate -dori un 
actor, indiferent dacă eroul acela 
este detestabil sau sublim, dacă rolul 
este principal sau episodic. Nu un a- 
nume tip uman mă interesează (ar 
însemna a restrînge viața la principii 
morale exemplificate sec), ci un a- 
nume tip de RELAȚII între oameni, 
un anume tip de SITUAȚII, pe care 
Ie întîlnești mai emoționant și mai 
prompt pe stradă, în jurul tău, de-

Reflecții despre 
viața artistică 
a unor orașe

Mihai CONSTANTINESCU
ortist emerit, solist al Filarmonicii „George Enescu'

(Urmare din pag. I)

Sîntem, în general, 
obișnuiți să acceptăm 
cii facilitate anumite 
opinii formate super
ficial, pentru simplul 
motiv că ele, la pri
ma vedere, au aspec
tul veridicității. In fe
lul acesta, ele se im
pun treptat în conști
ință, iar în cele din 
urmă ne trezim pri
zonierii unor păreri 
greșite sau în cel mai 
bun caz al unor ade
văruri parțiale, deci în 
ansamblu nesemnifi
cative. O astfel de o- 
pinie poate fi și a- 
ceea care se referă Ia 
„letargia spirituală" a 
unor orașe din pro
vincie. Oare în reali
tate , lucrurile stau 
chiar așa ?

Prin activitatea con- 
certistică pe care o 
desfășoară cele 14 or
chestre simfonice din 
provincie, unele din
tre ele servind — prin 
deplasări de la sediu 
— și alte orașe, se 
poate constata într-a- 
devăr că publicul este 
diferit de la oraș la 
oraș. Există orașe cu 
o tradiție culturală 
veche și cu un aport 
mai însemnat în isto
ria noastră națională. 
Altele, dezvoltate in
dustrial, sînt orienta
te mai mult spre teh
nică. Fără îndoială, 
consumatorii artei de 
calitate bună nu sînt 
peste tot aceiași, nici 
cantitativ, nici calita
tiv.

Falsa opinie începe 
acolo unde se admite 
afirmația că există o- 
rașe total neinteresan
te din punct de ve
dere cultural. Recent 
am fost invitat să 
concertez cu filarmo
nica de stat Ploiești. 
Pentru noul an de ac
tivitate, această insti
tuție de artă și-a pro

pus deschiderea unei 
stagiuni permanente 
în orașele Cîmpina, 
Buzău și Tîrgoviște, 
prin prezențe concer- 
tistice lunare. A- 
ceastă acțiune are ca 
scop asigurarea vieții 
muzicale atît în ju
dețul Prahova, cît și 
în județele învecina
te, Buzău și Dîmbovi
ța. Salutăm cu multă 
căldură această lăuda
bilă inițiativă. în trea
căt fie spus, această 
formație simfonică 
este într-un evident și 
rapid progres, luînd ca 
reper o dată apropia
tă (aprilie 1968).

Eforturile încununa
te de succes ale ac
tualei conduceri au a- 
dus această situație 
îmbucurătoare. Saltul 
calitativ pe care l-a 
realizat orchestra sim
fonică din Ploiești nu 
a întîrziat să-și arate 
roadele. Publicul de 
concerte s-a dublat.în 
comparație cu primă
vara trecută. Iată aici 
un exemplu pozitiv, 
îmbunătățirea calita
tivă a producției ar
tistice. cît și colabora
rea dintre conducerea 
instituției cu organele 
tutelare locale, pot 
înlătura opinia atît de 
încetățenită a „opaci
tății spirituale a ora
șului". Constatări îm
bucurătoare am făcut 
și în ceea ce privește 
orașele Cîmpina și 
Tî’-goviște.

Dar orașul Buzău, 
o spun cu regret, 
ne-a dezamăgit. Pu
blic, vreo 40 de e- 
levi și vreo 10 oameni 
maturi;..

Este posibil oare ca 
într-un oraș, care nu
mără aproximativ 
70 000 de locuitori, cu 
școli care au un corp 
didactic (una dintre 
ele este de muzică !>.'

cu o industrie tînără 
(care are un număr 
respectabil de cadre 
cu studii superioare și 
de tehnicieni), cu spi
tale (cu un întreg corp 
medical), deci un o- 
raș cu o pătură in
telectuală largă, să nu 
existe cu toate aces
tea și aici un interes 
pentru un concert 
simfonic ?

Dacă admitem acest 
lucru, apare perspec
tiva unui cerc vicios : 
organizatorii concer
telor îl vor ocoli, iar 
puținul interes pe ca
re orașul l-a arătat 
unui act de cultură 
se va anihila și el din 
lipsă de obiect.

Ce părere au cei ca
re răspund de activi
tatea culturală a o- 
rașului ? De ce se 
confiscă acestuia drep
tul de a lua contact 
direct cu muzica bu
nă, deci cu actul de 
cultură ?

Oare nu această si
tuație a adus parado
xala stare de fapt că, 
după 25 de ani de 
intensă activitate so
listică, am reușit — 
printr-o întîmplare 
fericită — să concer
tez pentru prima 
oară în viață la. Tîr
goviște și Buzău, în 
ordine cronologică du
pă atîtea alte capi
tale și orașe europe
ne sau asiatice?! Să 
ne amintim mereu că 
asemenea orașe și 
chiar și sate, din țara 
noastră, au dat cultu
rii românești și uni
versale pe Eminescn, 
Enescu, Brâncuși, Pîr- 
van, Iorga, Arghezi, 
BJaga, precum și pe 
atîția alți mari crea
tori ai eternului Pan
theon românesc.

Să ne amintim și să 
luptăm neobosit pen
tru ridicarea lor !

libră-Ieri, la 
ria „Mihail E- 
ininescu" din 
Capitală, B - a 
deschis Decada 
cărții științifice 
și tehnice. în 
cadrul acestei 
manifestări, vor 
fi organizate 
expoziții și ac
țiuni de difu
zare a 
Uzinele 
gust", 
Roșie", 
buzui", 
t r o m 
tic a", 
c a n“, Institutul 
de proiectare 
al industriei u- 
șoare, Institutul 
„Proiect" Bucu
rești și în alte 
întreprinderi și 
instituții din 
Capitală. Ex
poziții asemănă
toare se vor or
ganiza șl la li
brăriile „Mihaîl 
Sadoveanu", Ap 
cademiei, Libră
ria nr. 4 
tele.

cărții la 
„23 Au- 
„Grivița 

„Auto- 
„E 1 e c - 
a g n e - 

„V u 1 -

și al-

5'

Poate, u-majore. Explicația ?
neori, lipsa unui talent vigu
ros. Poate neputința sau comoditatea 
cînd e vorba de a ataca problemele 
esențiale ale vieții. Sau viciile unui 
sistem de stimulare cinematografi
că ce nu sprijină eficient ideile 
noi,. îndrăznețe, încercările de a 
lărgi sfera de investigație ar
tistică a realității. Poate că, alte 
ori, explicația trebuie căutată în. pre
judecata conform căreia temele pro
funde, cu adînci semnificații filozo
fice, n-ar atrage publicul. Această 
prejudecată este fundamental greși
tă, pentru că tratarea unei teme vi
tale, prezentarea unui om aflat în 
fața unei opțiuni decisive, într-o si-
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în ziua deschiderii Decadei cărții științifice și tehnice
Foto : M. Cioc

insuficiente, cu toate că volu
mul de cunoștințe este mai mare 
aici, iar elevii au mai multă nevoie 
de ele în vederea însușirii noțiuni
lor de mecanică tehnică, ce se pre
dau ca o disciplină de cultură teh
nică generală în anii II și III. Tot 
în anul I, în cadrul matematicii se 
studiază și funcțiile trigonometrice. 
Tema aceasta, pentru a fi înțeleasă 
pe deplin, presupune însă cunoaște
rea de către elevi a noțiunilor de 
bază cu privire la funcție, noțiuni 
care se studiază abia în anul II la 
algebră. Se înțelege că, în cazul de 
față, în vederea predării funcțiilor 
trigonometrice, profesorul trebuie să 
facă unele pregătiri preliminare, să 
se abată în mod necesar de la pre
vederile programei".

E adevărat, în ultimii ani forurile 
de învățămînt au făcut nu o dată 
apel la creativitatea cadrelor didac
tice, dar în multe școli inițiativa lor 
se lasă totuși așteptată. De ce ? Răs
punsul ni-1 oferă, cel puțin parțial, 
prof. Constantin Mirfcă, directorul 
Liceului din Rîșnov.

— Personal consider că inspectora
tele nu reușesc întotdeauna să pătrun
dă esența procesului instructiv-educa- 
tiv dintr-o anumită școală. Da
torită unei planificări întocmite 
adeseori rigid, inspectorii rămin 
destul de puțin într-o școală, 
sînt mereu amenințați de pers
pectiva imposibilității cuprinde
rii tuturor unităților de învăță- 
mînt prevăzute a fi vizitate într-o 
anumită perioadă. De aceea, ca să 
nu intre în criză de timp, cum pășesc 
în școală se îndreaptă spre consulta
rea planurilor de muncă, a pr.qsese- 
lor verbale din comisiile me.ydice, 
planificărilor personale ale cadrelor 
didactice etc. După care asistă la 
vreo două lecții. Trec cele două ore 
și se întocmesc procesele verbale de 
inspecție, se fac observații și reco
mandări. Se înțelege de la sine că 
asemenea observații și recomandări, 
datorită timpului redus în care au 
fost cristalizate, vizează cel mai a- 
desea modul în care profesorul a 
respectat sau nu indicațiile progra
mei, cutare sau cutare verigă din 
structura lecției, un obiectiv sau al
tul trecut în planificările existente. 
Sub această optică, o lecție „model" 
este cea care respectă ,.ad litteram" 
întregul tipic de prevederi din pro
grama școlară. Și cum asemenea in
specții școlare de verificare contează 
în aprecierile formulate asupra edu
catorilor, înțelegem de ce profesorii 
renunță la creativitate în materie 
didactică și își propun desfășurarea 
numai a unor lecții „model". în sen
sul de care am amintit.

Desigur, șirul argumentației celor 
care consideră că programele școlare 
ai- trebui elaborate după o concepție 
care să permită o mai largă creati
vitate în munca didactică ar putea 
continua. Țoate ar pleda îns» , 
pentru dezideratul ca acei 
programe' ■ școlare să' nu pre
vadă decît cadrul general o- 
bligatoriu al desfășurării procesu
lui de învățămînt, pentru elimi
narea indicațiilor de amănunt care 
încorsetează creația didactică. De 
fapt, programele întocmite după 
o asemenea optică ar contribui și la 
perfecționarea sistemului de elabo
rare a manualelor școlare, la elimi
narea din paginile acestora a volu
mului considerabil de amănunte 
cerute de programă, care o dată 
cu trecerea zilelor pierd din impor
tanță și atunci se pune problema în
tocmirii unor noi cărți școlare. Dacă 
transmiterea acestor informații ar fi 
lăsată la latitudinea cadrelor didac
tice, Editura didactică și pedagogică 
s-ar putea concentra asupra perfec
ționării structurii științifice și chiar 
grafice a unor cărți cu stabilitate si 
o valoare prelungită, care nu trebuie 
retipărite în fiecare an.

Sînt tot atîtea motive pentru care 
trecerea învățămîntului românesc 
într-o etapă superioară de organi
zare implică o analiză temeinică a 
considerentelor după care sînt con
cepute și elaborate programele și 
manualele școlare, crearea tuturor 
condițiilor pentru perfecționarea pre
gătirii cadrelor didactice și stimu
larea inițiativei, a rolului creator 
în munca la catedră.

teatrul, cinematografia are nevoie do 
o legislație care să creeze cadrul ne
cesar acestei selecții valorice, care 
să înlocuiască funcționarismul artis
tic eu un spirit de emulație capabil 
să ducă Ia afirmarea concludentă a 
celor mai buni, a celor mai înzes
trați, și la eliminarea imposturii. 
Altminteri riscăm ca discuțiile pe a- 
ceastă temă — inclusiv mărturisirile 
despre rolurile pe care am vrea să 
le jucăm .— să nu ducă la nici un re
zultat.

în film, calitatea interpretării ac
toricești e dependentă de talentul 
și de priceperea multor participant! 
la procesul laborios de creație și 
producție cinematografică (scenarist,

Revendicări adresate de actori
cinematografiei românești

cît în film sau în piesele românești 
de actualitate. Este vorba despre 
acel tip de relații și de situații care 
definesc și exprimă societatea noas
tră, tendințele de înnoire care-și fac 
loc infruntînd tot ceea ce este 
depășit.

RADU BELIGAN ne-a mărturisit 
că ar dori să întruchipeze, în film, 
un rol de dramă. Rolul unui om ma
tur, aflat in fața marilor opțiuni ale 
lumii contemporane, un om cu o pro
fundă viață interioară, frămîntat de 
neliniști și întrebări, un om deloc 
scutit de contradicții, dar căruia ni
mic nu-i poate stinge încrederea în 
valorile perene ale umanismului. 
Dar — a continuat el — cinemato
grafia noastră, căreia nu mijloacele 
economice și tehnice îi lipsesc. întîr- 
zie să intre în zona preocupărilor

tuație extremă care-1 obligă să se 
dezvăluie și să se definească față de 
sine însuși, față de semenii săi sau 
față de societate, nu poate lăsa pe 
nimeni indiferent. Pot exista, așadar, 
mai multe explicații ale întîrzieril cu 
care filmul românesc se înscrie în 
actualitate. Sînt tot atîtea pîrghii 
care vor trebui acționate pentru a 
se obține revirimentul dorit. Gîndin- 
du-mă bine, cred că problema ta
lentului are, totuși, o pondere a- 
parte. Cinematografia, cu aparatul 
ei imens, este instituția artistică eu 
cel mai mare procent de netalentați. 
Este momentul să spunem lucrurilor 
pe nume. Pentru a avea filme bune 
e necesară o selecție riguroasă a va
lorilor, e necesară promovarea ta
lentelor reale, verificarea aptitudini
lor, a posibilităților artistice. Ca și

consultanți, redactor, regizor, ope
rator, tehnicieni, monteur ș.a.m.d.). 
E un adevăr menționat și de alți 
participant la anchetă.
POLDINA BĂLĂNUȚĂ a 
tat asupra faptului că 
inclusiv actorul care se dăruiește to
tal creației în cinematografie, este 
uneori handicapat de limitele exte
rioare pe care nu stă în puterea sa 
să le depășească. Mai mult decît 
atît : deși creația actoricească
sintetizează, de fapt, însăși esența 
filmelor, actorul continuă să fie pri
vit uneori, pe platou, aproape ca un 
element de recuzită. Opinia lui — 
aspect sesizat și de alți interlocu
tori — este adeseori privită fără re
ceptivitatea necesară, părerile lui nu 
sînt solicitate de acei realizatori care 
se consideră lezați dacă li se face o

LEO- 
insis- 

actorul,

sugestie. Pentru a-ți putea afirma, 
ca actor, opțiunile, pentru a-ți putea 
pune în valoare experiența — oricît 
de mică ar fi — pentru a te putea 
pronunța, ca în cazul de față, asu
pra tipului uman pe care ai vrea 
să-l întruchipezi pe ecran, ar fi ne
cesar să se instaureze în colectivul 
cinematografic un climat propice 
schimbului de vederi, exigenței re
ciproce manifestate deschis. Și ai 
mai trebui ceva. Ar trebui ca stu
diourile <le filme artistice să-și facă 
planurile de perspectivă ținînd sea
ma și de forțele actoricești de care 
dispun, ar trebui ca, în genere, în 
procesul de definitivare a scena
riilor consistența partiturilor ac
toricești să constituie un obiec
tiv de prim ordin. După cum 
s-a remarcat în desfășurarea anchetei, 
credința că o distribuție răsunătoare 
poate compensa debilitatea unor per
sonaje nu poate decît dăuna presti
giului filmului artistic, ca și presti
giului actorilor distribuiți în pelicule 
anodine. Pe de altă parte. RADU 
BELIGAN a atras atenția că cine
matografia folosește insuficient și 
neorganizat potențialul actoricesc e- 
xistent în teatre, că în teatrele din 
Capitală și din alte orașe sînt nume
roși actori de talent ignorați de rea
lizatorii filmelor românești.

AMZA PELLEA s-a pronunțat 
pentru mai multă inventivitate în al
cătuirea distribuțiilor. Aș vrea — a 
spus el —.să joc rolul unui țăran 
oltean, aflat într-un moment de grea 
cumpănă, într-un moment dificil al 
existentei sale. Este un tip uman pe 
care-1 cunosc foarte bine și știu că 
în asemenea împrejurări se dez- 

amplu optimis- 
umorul

care

văluie cel mai 
mul funciar, inteligența, 
tradițional al omului despre 
vorbesc. Momentul de grea cumpănă, 
momentul dramatic este cheia de 
boltă a oricărui personaj. în filmele 
de evocare istorică, acest moment 
este surprins adeseori cu acuitatea 
necesară și de aceea m-am simțit a- 
tras de scenariile filmelor istorice în 
care am jucat. Vorbim adeseori des
pre „esențial", „semnificativ", „miză 
mare". Dar dramatismul și autentici
tatea se diluează — în filmele noas
tre — cu cit ne apropiem de ziua de 
azi, deși, aș spune, problemele epocii 
noastre ar trebui să fie mai fami
liare și, implicit, să-i solicite cel pu-

țin In aceeași măsură pe realizatori! 
filmelor românești. Am impresia că 
între cineast și actualitate se inter
pune, ca un văl, ideea preconcepută, 
lipsa de perspectivă, uneori și „re
țeta" care își găsesc expresia fie în 
dramatismul exterior, căutat al 
subiectelor, fie chiar în modul în 
care se fac distribuțiile : actori „buni 
pentru eroi pozitivi" sau „buni pen
tru eroi negativi", solicitați parcă în 
virtutea unei predestinări care duce 
la șablon, la manieră și limitează 
posibilitățile de afirmare ale inter
pretului.

GEORGE CONSTANTIN a stăruit 
asupra rolului decisiv al regizoru
lui. Claritatea concepției regizo
rale, știința realizatorului de 
a-și exprima cu precizie exigențele 
reprezintă baza bunei conlucrări în
tre acesta și interpret, independent 
de modalitatea de lucru. Din păcate 
însă — a continuat interlocutorul — 
regizorul și, în genere, activitatea de 
creație a echipelor de filmare sțnt 
la discreția unui sistem birocratic 
paralizant. Filmînd în exterior, am 
fost frapat de dilatarea aparatului 
administrativ, care și ca număr co
pleșește echipa artistică propriu-zisă. 
Un paradox, faptul că cu cît turna
rea unui film durează mai mult, cu 
atît cresc și indemnizațiile funcționa
rilor aflați în deplasare, împiedică 
depășirea „parametrilor planificați". 
Sînt convins că echipa de creație și. 
în primul rînd, calitatea filmelor 
n-ar avea decît de cîștigat dacă în 
loc să stimuleze tărăgănările, legisla
ția ar stimula folosirea maximă a 
timpului de filmare, și dacă s-ar stu
dia posibilitatea degrevării regizori
lor de anumite îndatoriri administra
tive care în prezent îi tracasează 
peste măsură. $i colaborarea cu tea
trele ar fi mai ușoară dacă durata 
deplasării actorilor n-ar fi uneori 
prelungită artificial.

Publicăm opiniile participanțîlor 
la anchetă ca o invitație la o discuție 
mai amplă — în cadrul instituțiilor 
vizate, al Asociației cineaștilor — pe 
tema valorificării potențialului acto
ricesc al cinematografiei noastre. O 
discuție menită să ducă la clarificări 
esențiale și la elaborarea unor mă
suri eficiente pe linia promovării ta
lentelor. a asigurării premiselor dez
voltării școlii românești de actori» 
cinematografică.

t
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încheierea vizitei in țara noastră 
a delegației Confederației

Generale a Muncii din Franța
Președintele Consiliului Central 

al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Gheorghe Apostol, a 
primit luni la Consiliul Central al 
U.G.S.R. pe membrii delegației 
Confederației Generale a Muncii 
din Franța, condusă de Georges 
Săguy, secretarul general al confe
derației.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească, 
au fost de față Larisa Munteanu, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv.

Cu acest prilej, membrii delega
ției au adresat mulțumiri călduroa
se conducerii U.G.S.R. pentru con
dițiile și posibilitățile create în 
timpul vizitei de a lua cunoștință 
de realizările poporului nostru, 
pentru ospitalitatea de care s-au 
bucurat pretutindeni în timpul șe
derii în țara noastră.

La încheierea convorbirilor a 
fost adoptat un comunicat comun.

★
In cinstea delegației franceze, 

Consiliul Central al U.G.S.R. a ofe
rit, duminică seara, o masă tovără
șească. Președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R. și secretarul 
general al Confederației Generale 
a Muncii din Franța au toastat 
pentru întărirea prieteniei și cola
borării între sindicatele și oamenii 
muncii din România și Franța.

Luni după-amiază, oaspeții au 
părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost con
duși de tovarășii Gheorghe Apostol, 
președinte, Larisa Munteanu și 
Constantin Herescu, secretari ai 
Consiliului Central al U.G.S.R., de 
activiști ai sindicatelor.

(Agerpres)

0 DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI Al P. C. R. 
A PLECAT IN R. S. F. IUGOSLAVIA

O delegație de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul Con
stantin Dăscălescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Galați al P.C.R., a 
plecat duminică noaptea în R.S.F. 
Iugoslavia, unde, la invitația C.C. 
al U.C.I., va face o vizită în schimb 
de experiență.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de tova
rășul Dumitru Ivanovici, membru 
al C.C.<> b P.C.R., șef de secție la 
C.C. al MCR., de activiști de 
partid.

A fost de față Milorad Koma- 
tina, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Luni dimineața, delegația a sosit 
la Belgrad. In gara Dunav, oaspe
ții români au fost întîmpinați de 
Luka Soldici, adjunct al șefului 
secției relații internaționale a C.C. 
al U.C.I., și de alți activiști ai 
U.C.I. A fost de față Aurel Mălnă- 
șan, ambasadorul României la Bel
grad.

(Agerpres)

Premiera filmului românesc
„CO L U M N A"

Lunî seara, _la cinematograful 
„Patria" din Capitală, în prezența 
unui numeros public, a avut loc 
premiera filmului românesc „Co
lumna".

Continuare a filmului „Dacii", 
noua producție a Casei de filme 
„București" transpune pe ecran un 
fragment din istoria zbuciumată a 
poporului nostru. Realizat în regia 
lui Mircea Drăgan, după un scena
riu de Titus Popovici, filmul are în 
distribuție actori de prestigiu — 
Richard Johnson (Anglia), Anto- 
nella Lualdi, Amedeo Nazzari, 
Franco- Tnterlenghi (Italia), Ilarion 
Ciob? / Ștefan Ciubotărașu, Am- 
za F’ ea, Gheorghe Dinică, Florin 
I .eriSiC, Emil Botta, Sidonia Ma- 
nolache.

La premieră au luat parte Ion 
Brad, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului-român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de cultură 
și artă, precum și atașați culturali 
și de presă și corespondenți ai pre
sei străine la București.

înainte de spectacol, actorul 
Dem Radulescu a prezentat publi
cului pe protagoniștii filmului. Ac
torii Richard Johnson și Amedeo 
Na’zzari au adresat cuvinte elogioa
se realizatorilor filmului și actori
lor români cu care au colaborat.

(Agerpres)

Manifestări consacrate aniversării 
semicentenarului unirii 

Transilvaniei cu România
Sărbătorirea unei jumătăți de 

veac de ia unirea Transilvaniei 
cu România prilejuiește în școli 
<ti facultăți numeroase acțiuni. La 
orele de dirigenție, profesorii 
vorbesc elevilor despre marele 
act istoric înfăptuit acum 50 de ani, 
iar cadrele didactice de speciali
tate organizează, în colaborare cu 
comitetele U.T.C., consiliile Orga
nizației Pionierilor și inspectora
tele școlare, excursii în diferite 
localități din județul Alba și în 
orașul Alba Iulia. In cadrul aces
tor manifestări, aproape 2 000 de 
pionieri din Mediaș s-âu întîlnit 
la Parcul Tineretului cu profeso
rul emerit Nicolae Drăgan, care 
le-a vorbit despre semnificația 
lui decembrie 3918 în istoria po
porului român. In semn de omagiu, 
copiii au plantat în . parc 50 de ste
jari, simbol al celor 50 de ani de 
la marele eveniment. în cinstea 
semicentenarului, profesorii liceu
lui „George Coșbuc" din Capitală 
pregătesc un simpozion la care 
vor expune mai multe referate 
privind evenimentul unirii. Cu 
același prilej, formațiile artistice 
ale elevilor liceului vor susține 
un montaj literar-muzical.

In incinta celor cinci universi
tăți din țară — București, Iași, 
Cluj, Timișoara, Craiova — au fost 
amenajate vitrine și expoziții cu- 
prinzînd imagini, documente, facsi
mile, tratate de istorie, tablouri 
legate de evenimentul sărbătorit.

*

Pe platoul cetății de la Alba Iulia, 
unde vor avea loc festivitățile de 
sărbătorire a semicentenarului uni
rii Transilvaniei cu România, s-au 
făcut importante lucrări pregăti
toare, iar altele se desfășoară in
tens. La sala „Unirii" — în care 
a fost semnat la 1 decembrie 1918 
actul înfăptuirii unității naționale 
— și la pavilionul „Babilon" s-au 
executat restaurări și consolidări 
și au început amenajări în vederea 
deschiderii unui complex muzeis
tic care va ocupa SO de încăperi. 
Se execută totodată picturi și 
fresce în sălile ce vor adăposti 
„Muzeul unității naționale", în 
care se expun documente și acte 
originale, fotocopii și alte mate
riale de mare valoare istorică.

(Agerpres)

Dezvelirea unui obelisc in memoria 
țăranilor români și maghiari căzuți 
in luptele revoluționare de la 1848
In satul Românești din județul 

Satu Mare a avut loc solemnitatea 
dezvelirii unui obelisc închinat me
moriei țăranilor români și maghiari 
care au căzut în luptele pentru e- 
liberarea socială și națională în 
timpul frămîntărilor revoluționare

din 1848. La festivitate au luat 
parte reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, nume
roși țărani cooperatori și intelec
tuali din localitate și din comunele 
învecinate.

(Agerpres)
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Cronica zilei
Luni la amiază a fost semnată, la 

rectoratul Universității bucureștene, 
înțelegerea de colaborare directă în
tre Universitatea din București și 
Universitatea din Havana. înțelege
rea prevede, printre altele, schimburi 
reciproce de profesori care să sus
țină conferințe de specialitate, de 
studenți și înființarea unui lectorat 
de limba și literatura română în ca
pitala Cubei.

★
începînd de luni, pînă în ziua de 

28 noiembrie, la sediul reprezentan
ței uzinelor „Cari Zeiss-Jena" din 
București, str. Demarat nr. 8, au loc 
demonstrații practice cu un nou pro
dus al acestei uzine din R. D. Ger
mană — microscopul electronic de 
emisiune. Aparatul este folosit pen
tru industria metalurgică, institute 
de cercetări fizice, precum și pentru 
laboratoare din domeniul mineralo
giei.

★
Sextetul italian „Luca Marenzio", 

valoroasă formație muzicală distinsă 
cu Marele premiu al discului și cu 
Marele premiu Onteverdi, a prezentat 
luni seara în sala Ateneului un con
cert extraordinar. Programul a cu
prins lucrări de Adriano Banchieri, 
Orlando di Lasso și Orazio Vecchi.

*
Colectivul Filarmonicii de stat din 

Oradea a prezentat luni seara lin 
concert simfonic avînd ca solistă pe 
pianista poloneză Barbara Hesse 
Bukovska.

*
Sub bagheta dirijorului Victor Go- 

lescu, filarmonica „Oltenia" a susți
nut luni seara un concert simfonic. 
Și-au dat concursul violonistul 
A. Rohn și violoncelistul _ W. Mehl- 
horn din R. F. a Germaniei.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară: vremea a fost 

în general umedă și călduroasă, 
cu cerul variabil, mai mult no- 
ros. Local, în Transilvania a 
plouat. în sudul și estul țării, 
dimineața s-a produs ceață, 
care pe alocuri, în Oltenia și 
Muntenia, a persistat toată ziua. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit, cu intensificări locale în 
zona de munte. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 
2 grade la Miercurea Ciuc și 18 
grade la Odorhei, Sovata, Timi
șoara și Oravița. în București : 
vremea a fost relativ călduroa
să și cețoasă. Cerul a fost aco
perit. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă ă atins 9 
grade.

Timpul probabil pentru 20, 21 
șî 22 noiembrie. în țară : vre
mea se menține umedă, cu ce
rul variabil, mai mult noros. 
Vor cădea precipitații slabe lo
cale. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între 
minus 3 și 7 grade, izolat mai 
coborîte, iar maximele între 2 
și 12 grade. Ceață locală, mai 
ales la începutul intervalului, 
în București : vremea se men
ține umedă și relativ călduroa
să. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea precipitații slabe. 
Vînt în genera! slab din secto
rul sud și sud-vest. Tempera
tura în ușoară scădere, în a 
doua parte a intervalului.

S P ORT
România a cîștigat

„Cupa orașului București** la handbal

viața internațională

0 delegație a Consiliului Central al U.G.S.R. 
a sosit la Tokio

Foarte mulțl dintre spectatorii 
(sala Floreasca a fost plină pînă la 
refuz) care nu făcuseră nici un fel de 
economie de efort... vocal în timpul 
partidei dintre selecționata noastră 
de tineret și echipa Spaniei au regre
tat, probabil, în timpul finalei, a- 
ceastă risipă. Pentru că „seniorii" 
noștri au avut nevoie din plin de su
portul publicului pentru a... egala a- 
ceastă foarte bună reprezentativă a 
Iugoslaviei.

Conduși de la început, handbaliștii 
români au făcut totul pentru a ține 
pasul cu adversarii lor. Spunînd totul 
ne referim cu osebire la cantitatea 
de energie fizică cheltuită, pentru că 
sub raport tehnic sau tactic oaspeții, 
trebuie s-o recunoaștem, ne-au fost 
evident superiori. La un moment dat, 
diferența cu care eram conduși era 
de șase puncte și părea aproape im
posibil de refăcut. Prima noastră 
garnitură se apăra defectuos și ataca

la același nivel, Gruia fiind un ade
vărat om al adversarilor prin baloa
nele pe care li ic furniza. Ca să nu 
mai vorbim de Niea — un singur șut 
la poartă in tot meciul, și acela în 
blocajul iugoslavilor. Am egalat de 
abia eu șase minute înainte de fluie
rul final — la 18—18. Am fost din nou 
conduși de două ori cu 19—18 și 
20—19 și am obținut, în sfîrșit, rezul
tatul final, 20—20, în ultimul minut, 
prin golul înscris de Gruia. Egalita
tea realizată a adus și victoria finală 
a echipei noastre în „Cupa orașului 
București". Alte rezultate ale serii: 
Ungaria-R.S.S. Gruzină 26—18 și Ro
mânia (tineret)-Spania 26—22.

Clasament final : 1. ROMANIA 9 
puncte ; 2. IUGOSLAVIA 8 puncte ; 
3. ROMANIA (tineret) 5 puncte ; 4. 
R.S.S. GRUZINA 4 puncte ; 5. SPA
NIA 2 puncte; 6. UNGARIA 2
puncte.

V. P.

TOKIO 18 — Corespondentul A- 
gerpres F. Țulu transmite : O dele
gație a Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, condusă de Ion Cotoț, secre
tar al Consiliului Central, a sosit la 
Tokio, unde va face o vizită la invi
tația Consiliului general al sindica
telor din Japonia (SOHYO). Pe 
aeroportul internațional Haneda, de
legația a fost întîmpinată de membri 
ai conducerii SOHYO. A fost de 
față Ion Datcu, ambasadorul Româ
niei la Tokio.

Luni, delegația U.G.S.R. a fost pri
mită de Akira Itvai, secretar general 
al Consiliului general al sindicatelor

din Japonia. în timpul întrevederii 
s-a făcut un schimb reciproc de pă
reri în problemele activității sindi
catelor din cele două țări, precum și 
în legătură cu unele probleme ale 
activității sindicale mondiale și ale 
dezvoltării relațiilor bilaterale.

în aceeași zi, delegația a vizitat u- 
nele cartiere ale orașului Tokio. Sea
ra, Akira Iwai a oferit un dejun în 
cinstea membrilor delegației. Au par
ticipat Saigeru Okamura, secretar 
general al Consiliului de coordonare 
al sindicatelor independente din Ja
ponia, și Iichiro Koikawa, directorul 
Biroului de relații internaționale al 
SOHYO.

Echipa națională a Elveției își face 
„bagajele" pentru București

CORESPONDENȚA SPECIALA DIN ZURICH 
DE LA KURT ALLGOEWER

In anii trecuți, Elveția dispunea 
de o echipă națională care era lău
dată pentru realizări frumoase, dar, 
cu toate acestea, pierdea. In ulti
mul timp, s-a întîmplat tocmai con
trariul. Echipa n-a reușit nici o 
singură dată să convingă, dar a reu
șit să cîștige jocurile. Același lucru 
s-a repetat în cadrul jocului pregă
titor cu Hajduk Split, unde a cîști
gat la limită cu 1—0. Este însă un 
lucru știut că realizările mai slabe 
sînt totdeauna preamărite dacă a- 
duc o victorie.

Echipa Elveției va juca la Bucu
rești după „sistemul românesc". Prin 
aceasta înțelegem sistemul care a 
fost folosit la Zilrich, la 24 mai 
1967. In cifre am putea exprima a- 
cest sistem astfel: 1—3—3—3. A- 
tunci a fost interpretat drept foar
te agresiv, ceea ce cred că nu mai 
este cazul acum la București. El se 
bazează pe faptul că centrii ata- 
canți eliberează spațiul, deplasîn- 
du-se pe extreme, pentru a face 
loc jucătorilor de mijloc.

O serie de jucători de atunci vor 
fi înlocuiți prin oameni tineri.. Nu 
vor mai juca Băni (e în liga na
țională B), Fuhrer și Bl&ttler (a- 
mîndoi, la fel ca și clubul lor, nu 
sînt în formă), Bernasconi (bolnav), 
Perroud (însănătoșit de curînd), por
tarul Huhz . (accidentat ' de mult), 
Pfriter (nu e în formă) și de azi 
dimineață (duminică, 17 noiembrie) 
se știe că nu va mai juca nici Mi
chaud. Asta a fost cea mai senza
țională știre pentru Ballabio : era 
un lucru cert că va face parte din 
echipă, cînd azi dimineață a fost 
transportat de urgență la spital. O 
gravă intoxicare a sîngelui.

Un tînăr talent a răsărit în poar-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
LA OSTRAVA s-a disputat întîlni- 

rea internațională de handbal dintre 
reprezentativele feminine ale Ceho
slovaciei și României. La capătul u- 
nui meci echilibrat, scorul a fost 
egal : 12—12 (5—7). Formația ro
mână s-a impus în prima re
priză, cînd a luat un avantaj de 
două goluri. în partea a doua a me
ciului, gazdele au accelerat ritmul și, 
ca urmare a unor greșeli comise de 
sportivele române în apărare, au e- 
galat.

ÎN CADRUL UNUI CONCURS IN
TERNAȚIONAL DE ATLETISM pe 
teren acoperit desfășurat în Berlinul

occidental, sportivul american Ervin 
Hall a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială de sală în proba de 
50 m garduri cu timpul de 7”7/10.

Proba de săritură cu prăjina a re
venit vest-germanului Claus Schi- 
prowski cu performanța de 5,00 m. 
De remarcat că americanul Bob Sea- 
gren, medaliat cu aur la Jocurile O- 
limpice de la Ciudad de Mexico, nu 
a reușit să treacă înălțimea de 4,60 m.

în schimb, campioana olimpică în 
proba de 400 m plat, Colette Besson 
(Franța), și-a confirmat valoarea ter- 
minînd pe primul loc cu timpul de 
54”2/10.

tă în persoana tînărului Grob. Dacă 
va fi învins la București, va fi 
pentru prima oară după trei jocuri 

. internaționale. Și în posturile de 
apărare vor apărea nume noi: ti
nerii Pirmin, Stierli și Ramsier. 
După eliminarea lui Michaud va ră- 
mîne (ca vechi jucător cu rutină) 
numai Tacchella. Elementele de pa
radă ale echipei sînt atacanții Dtirr 
și Kuhn. Dar tocmai aceste indivi
dualități au lăsat, în ultimele jocuri, 
de dorit; în special după primele 
30 de minute de joc și-au pierdut 
controlul asupra jocului. Poate că 
le lipsește condiția...

Este foarte probabil ca spectatorii 
" din București să nu îl vadă pe cel 

mai periculos și mai rapid înaintaș 
al Elveției, Winiger, deoarece Balla
bio pare hotărît să acționeze nu
mai cu trei atacanți și prin aceasta 
să renunțe la a.l doilea flanc. De
oarece Winiger nu este atît de mul
tilateral ca ceilalți înaintași, va 
trebui să rămînă afară. Kiinzli ți 
Quentin sînt senatori dc drept poa
te și pentru că joacă în același club. 
In chip de urmaș al lui Blăttler a 
avut mai mult succes Vuilleumier, 
tînărul blond din Lausanne.

Pregătirile au început cu meciu' 
din 6 noiembrie împotriva lui Haj
duk, în care Vuilleumier a reușit să 
stabilească scorul de 1—0. Impresia 
cea mai bună au făcut-o, înainte de 
pauză, Quentin și Odermatt. Kiinzli 
n-a plăcut. De atunci au mai a- 
vut loc două etape de campionat 
și luni s-a trecut la asamblarea e- 
chipei, la Zilrich. Aici s-a organi
zat cartierul general pentru antre
nament, care va consta, în primul 
rînd, din odihnă și tratament.

Elvețienii vor călători spre Bucu
rești nu pesimiști, dar avertizați de 
0—0 realizat de România cu An
glia. Ei sînt de asemenea handi
capați de absența unor jucători. Se 
pare, de asemenea, că unii dintre 
ei n-au uitat nici acel 2—4 din 1966. 
Scopul este, desigur, să cîștigărn 
meciul, dar orice elvețian ar fi mul
țumit și cu un joc egal.

★

După meciurile desfășurate dumi
nică în campionatul elvețian de 
fotbal, antrenorul selecționatei Elve
ției, Erwin Ballabio, a anunțat cî
teva indisponibilități în formația 
care va întîlni sîmbătă la Bucu
rești echipa României, în cadrul pre
liminariilor campionatului mondial. 
In afară de Bruno Michaud, și Karl 
Odermatt, căpitanul echipei F. C. Ba
sel, suferă de un clacaj la piciorul 
drept.

Colaborare 
culturală și științifică 

româno - bulgară
SOFIA 18. — Corespondentul A- 

gerpres Gh. leva transmite: La 
18 noiembrie, la Sofia s-a semnat 
planul privind aplicarea acordului 
de. colaborare culturală și științi
fică între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Bulga
ria pe anii 1969—1970.

Planul prevede un schimb de 
vizite de oameni de cultură și artă, 
de știință, cadre didactice, organi
zarea reciprocă de expoziții și zile 
ale filmului, schimburi de formații 
artistice.

Planul a fost semnat din partea 
română de Vasile Dinu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, iar din partea 
bulgară de Iosif Toskov, vicepre
ședinte al Comitetului de prietenie 
și relații culturale cu străinătatea.

în cursul aceleiași zile, delegația 
culturală română a avut întreve
deri cu A. Boskov, vicepreședinte 
al Comitetului pentru artă și cul
tură, și I. Toskov, vicepreședinte al 
Comitetului de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea.

Comunicat 
sovieto-ungar

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — In 
comunicatul dat publicității la în
cheierea vizitei ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., Andrei Gro- 
mîko, în Ungaria, se arată că acesta 
a avut un schimb de vederi cu mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Ungare. Peter Jânos, în legătură cu 
relațiile reciproce și cu principalele 
probleme ale situației internaționale. 
Cei doi miniștri și-au exprimat hotă- 
rîrea de a întări relațiile dintre cele 
două țări și au subliniat necesitatea 
rezolvării pe cale pașnică a conflic
telor internaționale.

Lupta poporului vietnamez — se 
arată în comunicat — a reușit re
cent să determine S.U.A. să înceteze 
bombardamentele și celelalte acțiuni 
militare împotriva R. D. Vietnam, să 
accepte începerea convorbirilor cu 
participarea F.N.E. în vederea rezol
vării problemei vietnameze.

Cei doi miniștri au acordat, de 
asemenea, o mare atenție probleme
lor securității europene.

Jănos Kâdăr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., a primit luni pe A. Gro- 
mîko. Ministrul de externe so
vietic a fost primit în aceeași 
zi de Pal Losonczi, președintele Con
siliului Prezidențial al R. P. Ungare, 
și de Jeno Fock, președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc Ță
rănesc Ungar. Luni seara A. Gro- 
rnîko a părăsit Budapesta.

REUNIUNILE N.A.T.O.
(Urmare din pag. I)

LUMINI CONTEMPORANE
(Urmare din pag. I)

aceste împrejurări, observatorii pre
văd nu o „aliniere", cum scontează 
adepții N.A.T.O., ci noi convulsii, 
perspectiva ascuțirii și mai grave a 
contradicțiilor care au generat și pînă 
acum „criza" lui internă.

Pentru oricine este evident că 
„escaladarea înarmărilor" și alte hotă- 
rîri ale sesiunii N.A.T.O. nu pot să 
servească decît sporirii încordării in
ternaționale. Este fapt că acele 
forțe care dau tonul în activitatea a- 
cestui bloc agresiv n-au văzut nicio
dată cu ochi buni procesele înnoi
toare care s-au conturat în ultimii 
ani în viața internațională și toc
mai de aceea ele fac totul pentru 
a bara cursul evenimentelor spre des
tindere.

Se înțelege că în prezent — da
torită stării de spirit a opiniei pu
blice — asemenea țeluri nu pot fi 
proclamate deschis și chiar actualul 
comunicat nu se poate abține să nu 
reafirme că „un obiectiv politic al 
semnatarilor rămîne stabilirea unor 
relații sigure, pașnice și reciproc a- 
vantajoase". Mențiunea este însă 
imediat atenuată de precizarea că 
prin aceasta „nu trebuie să se per
mită ca eforturile pentru destindere 
să aibă drept rezultat o destrămare 
a alianței". Mult mai olar s-a ex
primat secretarul general al N.A.T.O., 
Manlio Brosio, care a susținut că 
„destinderea nu are viitor dacă nu 
se întemeiază pe o apărare bine a- 
sigurată", după el aceasta însemnînd 
întețirea cursei înarmărilor și accen
tuarea „politicii de bloc", promovată 
ani de-a rîndul de N.A.T.O. Expe
riența istorică a dovedit însă cu pri
sosință că securitatea statelor euro
pene nu rezidă în împărțirea în gru
pări militare, că aceasta nu face de- 
cit să stimuleze încordarea, să favo
rizeze „războiul rece" și pericolele d« 
război. Pornind tocmai de la aceas
tă experiență, forțele progresiste din 
Europa se pronunță consecvent pen
tru depășirea blocurilor militare și 
găsirea căilor care să asigure secu
ritatea pe baza promovării unor re
lații bazate pe independență și ega
litate între state, pe eforturi comu
ne în vederea întăririi păcii. Chiar 
și în cadrul acestei sesiuni s-au 
manifestat opinii lucide în acest 
sens. Reprezentantul francez la se
siune, ministrul de externe Michel 
Debrfi, reafirmînd poziția țării sale, 
a subliniat că „destinderea este în 
fond condiția păcii, împreună cu re
zolvarea conflictelor locale și o de
zarmare veritabilă". „Destinderea, a 
spus el, este o necesitate ; calea spre 
ea este dificilă, complexă, dar nu e- 
xistă o altă posibilitate de evitare a 
războiului rece, 'care înseamnă de 
fapt război".

Faptele arată — și sesiunea 
N.A.T.O. a confirmat — că există 
incontestabil și forțe care doresc să 
întoarcă lucrurile spre perioada ne
fastă a „războiului rece". Năzuința 
de a scăpa de coșmarul „războiului 
rece" și de povara cursei înarmări
lor, de a face comerț reciproc avan
tajos, de a schimba valori materiale 
și spirituale în cadrul unui circuit de 
care depinde progresul general sînt 
tocmai asemenea factori care au fa
vorizat un curs pozitiv al relațiilor 
interstatale și care, oricîte obstacole, 
piedici și inerții ar întîmpina, își vor 
face mai departe drum. Pentru a- 
ceasta este necesar ca popoarele să 
acționeze cu hotărîre, să se învingă 
pas cu pas împotrivirea adepților în
cordării internaționale, să se mobili
zeze cele mai largi forțe sociale, e- 
forturile tuturor statelor europene în 
direcția promovării cauzei păcii și 
securității.

nitzer, comandantul suprem al forțe
lor armate N.A.T.O. din Europa, și-a 
consumat zelul oratoric pentru a 
determina pe parteneri să subscrie la 
noi angajamente în scopul sporirii 
contribuției militare sau cel puțin în 
vederea anulării hotărîrii unora dintre 
ei de a-și reduce obligațiile. în con
secință, comunicatul final consemnea
ză în paragraful consacrat măsurilor 
militare (paragraf la care Franța nu 
s-a asociat) intenția „de a îmbunătăți 
calitatea, eficiența și desfășurarea for
țelor N.A.T.O.", „de a trimite întăriri 
la flancuri", de „a spori potențialul 
clasic al forțelor aeriene tactice". Este 
evident că un asemenea program nu 
are nimic comun cu interesele păcii 
și securității, că nu are alt scop de- 
cît de a da noi pinteni cursei înar
mărilor, de a accentua încordarea în 
Europa și în lume, prejudiciind în 
mod grav interesele popoarelor.

Nu este greu de descifrat ce s-a 
urmărit prin zarva ce a precedat 
sesiunea și prin măsurile preconiza
te. Ca unul din primele obiective, 
s-a dorit să se insufle oxigen orga
nismului bolnav al N.A.T.O. Reluînd 
vechi sloganuri din arsenalul „războ
iului rece", impunînd noi obligații de 
ordin militar și politic, căpeteniile 
N.A.T.O. speră să stăvilească ten
dința care s-a afirmat tot mai pu
ternic în Occident spre emancipare 
și spre promovarea intereselor pro
prii, manifestate în rîndul aliaților 
S.U.A., să sudeze fisurile care au a- 
părut în cadrul blocului N.A.T.O. și 
să asigure permanentizarea existenței 
lui, ca instrument de dominație a- 
mericană pe continent. Este semnifi
cativ în acest sens că pentru a pa
raliza orice tendințe centrifuge — în 
legătură cu scadența fatidică: 1969, 
cînd partenerii au dreptul de a nu 
își mai reînnoi participarea — în co
municat se vorbește despre „dura
ta nelimitată" a alianței.

Desfășurarea reuniunilor nu a lă
sat impresia că atingerea obiectivu
lui enunțat ar fi și posibilă. în ca
drul ei, s-au manifestat nu puține 
obstrucții și divergențe de păreri, 
care exprimă contradicțiile adînci ce 
au măcinat și macină „blocul". O 
propunere prezentată în adunarea 
parlamentarilor de deputatul vest- 
german Blumenfeld, invitînd guver
nele europene sa creeze o „agen
ție" europeană comună pentru apro
vizionarea cu arme, a întâmpinat o- 
poziția fermă a reprezentantului fran
cez. Primul ministru canadian a de
clarat de la început că nu consideră 
necesară „o escaladare militară" în 
cadrul N.A.T.O., cu atît mai mult 
cu cît țara sa este în curs de a-și 
„redefini rolul în sînul N.A.T.O.". 
Propunerea Angliei privind crearea 
unui „nucleu" european în cadrul 
N.A.T.O. a apărut participanților ca 
o nouă încercare de a forța intrarea 
Angliei în Piața comună pe o ușă 
laterală, adică prin ocolirea Trata
tului de la Roma ; această propunere 
a fost primită de altfel cu rezerve și de 
partea vest-germană, fără a mai vorbi 
de Franța, care este ostilă oricăror pro
iecte de acest gen. Deosebit de sem
nificativ este însă faptul că o serie 
de țări mici și mijlocii „au ma
nifestat puțin entuziasm" — după 
cum s-a exprimat eufemistic A.F.P. 
— față de invitațiile la intensificarea 
eforturilor militare. Danemarca a ră
mas pe poziția că va reduce servi
ciul militar, Olanda a declarat că 
„nu va realiza planurile în totali
tatea lor decît în cazul că și par
tenerii săi o vor face" ; Grecia și 
Turcia au atras atenția asupra „si
tuației lor economice dificile" și nu 
au prevăzut obligații precise. în

plombe marchează faza i- 
nitială a zidurilor din in
cinta exterioară a Cetății 
Suceava. Deasupra ei ce
tatea a reînceput să se 
înalțe tinzînd, parcă, 
către vechea măreție. Șan
țul de apărare a fost cu
rățat. Pulberăria la care 
s-a montat pardoseala de 
piatră este acoperită cu o 
boltă de beton aparent și 
dublată de izolația hidro
fugă. La Sucevița se lu
crează la consolidarea ve
chii biserici a satului. La 
Dragomlrna se restaurează 
corpul chiliilor. In ju
dețul Iași, restaurarea Ga- 
latei este în curs de ter
minare. Se lucrează la mî- 
năstirile Frumoasa. Do- 
brovăt, la biserica Bărboi, 
etc., la case-muzeu, sau în 
perspectivă de a deveni 
muzeu, vechi locuințe ale 
unor cărturari și oameni 
politici de frunte : casa lui 
Dosoftei (menținută în ca
drul sistematizării pieței. 
Palatului Culturii). Muzeul 
Cuza, Casa Pogor sînt 
unele, doar, din numeroa
sele șantiere ale Moldovei' 
de nord. Alte monumente 
își așteaptă rîndul.

Am străbătut — unul 
după altul — atîtea dintre 
locurile istorice ale Țării 
de Sus ! Fiecare vestigiu 
se releva a fi fost obiectul 
unei atente și judicioase 
activități de conservare ; 
fiecare purta semnele unui 
fost sau actual șantier de 
restaurare.

Harta tuturor restaurări
lor din țară cuprinde peste 
patruzeci de șantiere, mar- 
cînd tot atîtea locuri în 
care se duce — deliberat, 
sistematic — lupta pentru 
victoria istoriei și artei a- 
supra timpului. E o ima
gine grăitoare a grijii per
manente manifestate de o- 
rînduirea noastră fată de 
monumentele istorice și cul

turale, o imagine emoțio
nantă a eforturilor susți
nute depuse de statul so
cialist pentru conservarea 
zidirilor strămoșești — a- 
ceste pagini glorioase în 
care generațiile de azi des
coperă mesajul de înalt pa
triotism al marilor ctitori 
și păstrători de țară.

Aproape fiecare dintre 
obiectivele admirate în 
toată splendoarea lor de 
către zecile de mii de tu
riști ce se perindă în a- 
ceste regiuni a presupus 
din partea specialiștilor la
borioase etape de studiu și 
proiectare, înaintea etapei 
de execuție. A presupus 
o asimilare atentă, dife
rențiată a stilului și a deta
liilor arhitectonice, migă
loase analize mecanice, hi
drografice, chimice, găsi
rea unor soluții a căror in
geniozitate să se apropie de 
„secretele" înaintașilor.

Reconstituiri integrale de 
ziduri năruite, plombe, lu
crări de consolidări, ope
rații speciale de protejare, 
înlocuiri de acoperișuri — 
de draniță sau tablă de ara
mă — tratări de pavimente, 
înlocuiri de portaluri — 
iată cîteva din sarcinile 
restauratorilor. Apoi, difi
cile lucrări de feronerie, de 
reconstituire a decorațiilor 
ceramice.

Chiar și cea mai ba
nală lucrare are aici una 
sau mai multe componente 
de virtuozitate — bazate 
pe îndemînare dar și pe o 
vastă cultură, pe măies
trie dar și pe minuțioasă 
informație. Iată, ca stil, 
este o diferență așa de 
marcată între proporțiile 
armonioase ale Sucevitei
— să zicem — și cele atît 
de nonconforme canonului, 
stranii, aproape fantastice
— în acest colt de tară — 
ale Dragomirnei !

în ce privește execu

ția. nu e nevoie să 
ne referim neapărat la 
pretențioasele restaurări 
de bolti, refaceri de orna
mente. Chiar operații sim
ple, foarte simple, se cer a 
fi perfect stăpînite. Simpla 
punere a pietrei peste pia
tră trebuie să fie o mă
iastră „rostuire", relevare 
a formelor stîncii desprinse 
din munte.

Lupta — dusă sub 
presiunea timpului — pen
tru salvarea de la de
teriorări și cea de in
vestigare științifică, pen
tru atingerea unei maxime 
fidelități față de original 
se cer conjugate. Experien
ța unor mai vechi restau
rări, eronate în concepție, 
nu trebuie ignorată, chiar 
dacă se trece la îndepărta
rea efectelor lor. (Am fost 
informați, de exemplu, că 
s-au întocmit studii pentru 
începerea marilor lucrări 
ale unei noi restaurări la 
Putna).

Contrazicînd așteptările, 
îndeletnicirea de restaura
tor relevă uneori nebănuite 
surprize : cel ce o prac
tică devine un desco
peritor de realități arhi
tectonice, restaurarea face 
loc unei pasionante cerce
tări. Așa. de pildă, la bi
serica Sf. Dumitru din Su
ceava, unde săpături pre
alabile consolidării turnu
lui lui Lăpușneanu au re
levat existenta a altor două 
monumente suprapuse. O 
descoperire de mare impor
tanță pentru istoria veche 
a Sucevei.

Restaurarea — expresie 
a grijii statornice a sta
tului nostru față de „cro
nicile în piatră" ale isto
riei naționale — are! virtu
tea de a pune și mai pu
ternic în lumina contem
poraneității mărturiile u- 
nor vechi și strălucite tra
diții.

de' a nu fi pierdute. Se
cretul proporțiilor ; secre
tul de a ridica o mînăstire 
la 1488 în nltmai patru luni 
și jumătate ; secretul teh
nicii frescelor exterioare 
la care — se zice — toate 
contururile erau făcute 
printr-o .unică, neîntrerup
tă trăsătură de penel ; se
cretul rezonanței prelungi, 
pătrunzătoare, a clopotelor 
de Ia Voroneț care evocă 
numele lui Ștefan ; secre
tul chimic al celestului al
bastru de Voroneț.

Dar iată, în fața Cetății 
de Scaun a Sucevei, de pil
dă. înțelegi un motiv în 
plus al efortului de a con
strui solid. Construcția lui 
Petru I Mușat — lărgită și 
înfrumusețată în vremea 
lui Alexandru cel Bun. dez
voltată și întărită în epoca 
lui Ștefan cel Mare — re
zistă eroic repetatului asalt 
turcesc, pîrjolului. Ziduri
le trebuiau să reziste nu 
numai naturii dezlănțuite, 
eroziunii timpului, ci și 
„veacului care n-avea 
pace".

Le e dat constructorilor 
contemporani să moște
nească această tradiție de 
edificare, să o prelungeas
că și să o dezvolte firesc 
în realizările lor.

Le e dat restaurato
rilor de azi ca, pă
șind pe acest teren al e- 
dificiilor greu încercate, 
să pună o modestă dar ne
cesară piatră la consacra
rea lor ca monumente 
„aere perennius".

Asemenea gînduri te ur
măresc — . cu necesi
tate — într-o zonă de 
mare înflorire urbanis
tică și arhitecturală, dar 
mai ales caracteristică 
pentru epoca medievală 
precum Suceava si lașul.

O șapă de ciment alb.

EXCURSII DE REVELION PESTE HOTARE
Agențiile Oficiului Național 

de Turism primesc înscrieri la . 
excursiile ce se organizează 
pentru petrecerea revelionului 
în diferite orașe peste hotare. 
Spre sfîrșitul anului 1968 se 
inițiază excursii de 15 zile cu 
petrecerea revelionului la 
Berlin; se vizitează și Praga, 
Potsdam, Leipzig, Weimar, 
Dresda; 11 zile, cu revelionul 
la Moscova, cu vizitarea Chi- 
șinăului și Kievului; de 10 
zile, cu revelionul la Praga, 
itinerarul cuprinzînd și Brno

și Bratislava; o excursie de 8 
zile la Odesa, cu vizitarea Chi- 
șinăului și alta cu revelionul 
la Praga, și cu o călătorie la 
Budapesta. Se mai fac excursii 
de o săptămînă cu petrecerea 
revelionului la Varșovia, inclu
zând și o vizită la Cernăuți și 
o excursie cu revelionul la 
Cernăuți, adăugind și vizita
rea Lvovului.

Programele, datele și alte 
informații privind aceste ex
cursii pot fi obținute la agen
țiile și filialele O.N.T.



CONTINUĂ AGITAȚIA Sosirea la Budapesta
CERCURILE FINANCIARE a tovarășului Mihai Dalea

VEST-EUROPENE
PRIMELE EFECTE ALE REUNIUNILOR DE LA BASEL
COUVE DE MURVILLE: „ACTUALUL SISTEM MONETAR INTER- 
OCCIDENTAL — UN SISTEM 3OLNAV"

BUDAPESTA 18 (Agerpres). — 
Duminică a sosit la Budapesta 
tovarășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. ai P.C.R., care participă la 
lucrările Comisiei pregătitoare a 
Consfătuirii internaționale a par
tidelor comuniste și muncitorești.

Pe aeroportul Ferihegy din Bu-

dapesta au fost prezenți Pallăi 
Arpăd, secretar al G.G. al P.M.S.U., 
și alte persoane oficiale. Au fost 
prezenți, de asemenea, Dumitru 
Turcuș, ambasadorul României Ia 
Budapesta, și alți membri ai am
basadei.

Așa cum pronosticau majoritatea 
observatorilor politici, săptămîna 
care a început la 18 noiembrie se 
dovedește a fi la fel de agitată ca 
ți cea precedentă pentru cercurile 
financiare vest-europene. „Lira 
sterlină — transmite aqentia 
France Presse — s-a situat luni du- 
pă-amiază la nivelul cel mai scă
zut înregistrat vreodată pe piața 
de schimburi ca urmare a volumi
noaselor cumpărări de mărci vest- 
germane”. La Frankfurt a domnit 
o atmosferă de incertitudine : 
cercurile financiare așteptau cu 
nerăbdare un comunicat asupra 
rezultatelor conferinței de Ia Basel. 
Febra speculativă a aurului, care 
de cîteva zile a cuprins bursele 
țărilor occidentale, a pătruns și pe 
piața olandeză. In cursul zilei de 
luni, kilogramul de aur fin a fost 
vîndut la Amsterdam cu 4 810 flo
rini, față de 4 750 la sfîrșltul săptă
mânii trecute.

La această agitație a contribuit 
In mare măsură atmosfera de strict 
secret care a înconjurat reuniunea 
de duminica de la Basel a repre
zentanților băncilor centrale din 
Europa occidentală. Canada, 
S.U.A. șl Japonia, și întîlnirea de 
luni a guvernatorilor băncilor cen
trale din țările membre ale Pieței 
comune. Ambele reuniuni, ale căror 
rezultate erau așteptate cu emoție 
de cercurile de afaceri, au luat 
țfîrșit, fără a face cunoscute ma
surile adoptate. Potrivit cercurilor 
financiare din Frankfurt, guverna
torii instituțiilor de emisie au lăsat 
„guvernelor interesate' grija de a 
expune public măsurile decise. In 
acest cadru, interviul radiotelevizat 
acordat luni seara de primul mi
nistru al Franței, Couve de Mur
ville, ar constitui prima acțiune de 
acest gen.

Premierul francez a declarat că 
reprezentanții băncilor centrale oc
cidentale, reuniți recent Ia Basel, 
au făcut cunoscut că vor acorda

fără nici o rezervă ajutor Franței, 
dacă aceasta va avea nevoie în 
viitor pentru susținerea francului. 
Couve de Murville a subliniat că 
„actuala criză monetară nu este 
propriu-zis o criză franceză, ci una 
internațională”. El a criticat „spe
culațiile privind o reevaluare a 
monetei vest-germane" care a avut 
repercusiuni asupra întregii Eu
rope occidentale și chiar asupra 
S.U.A.

Primul ministru francez a subli
niat dorința guvernului de a nu 
modifica actuala politică econo
mică a Franței, care, a spus el, 
„este o politică de expansiune”. 
„Cu mult timp în urmă, a spus pre
mierul, Franța a fost aceea care a 
afirmat că actualul sistem monetar 
interoccidental e bolnav, și ca a- 
tare trebuie remediată această 
maladie printr-un acord între toate 
părțile interesate”.

Deschiderea lucrărilor Comisiei pregătitoare
9 Consfătuirii internaționale

a partidelor comuniste și muncitorești
BUDAPESTA 18 (Agerpres). — 

La 18 noiembrie și-a început lu
crările la Budapesta Comisia pre
gătitoare a Consfătuirii internațio
nale a partidelor comuniste și 
muncitorești.

Reprezentanții celor 66 de . par-

IORDANIA

participante 
pregătitoare 
unanim de

Ia ședința Comi- 
au luat act în 
raportul . C.C. al 
convocarea Co-

tide
siei
mod
P.M.S.U. privind
misiei pregătitoare și au început 
discuțiile asupra problemelor care 
figurează pe ordinea de zi.

„Nici un obstacol 
pentru stabilirea 
de relații comerciale 
cu țările socialiste" 
— declară ministrul de 
externe al Argentinei

BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — 
Cercurile politice și economice din 
Argentina se pronunță cu tot mai 
multă hotărîre în favoarea dezvol
tării relațiilor comerciale ale aces
tei țări cu statele socialiste din Eu
ropa — relatează corespondentul 
din Buenos Aires al agenției U.P.I. 
în legătură cu aceasta, agenția ci
tează pe ministrul argentinian al a- 
facerilor externe, Nicanor Costa 
Mendez, care a declarat că „nu 
există nici un obstacol pentru sta
bilirea de relații comerciale cu ță
rile socialiste". Cercurile politice 
din Buenos Aires — subliniază 
U.P.I. — văd în dezvoltarea acestor 
relații un .mijloc de întărire a in
dependenței economice a Argenti
nei. La rîndul lui, influentul ziar 
„Ciarin" s-a pronunțat în favoarea 
unei politici de nediscriminare în 
relațiile comerciale ale Argentinei, 
în articolul intitulat „Comerț cu toți", 
ziarul respinge tendinfele de îngus
tare a piețelor din motive politice.

Comunicatul Plenarei
C. C. al P. C

din Cehoslovacia
PRAGA 18 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția C.T.K., a fost 
dat publicității comunicatul Plena
rei C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
care s-a desfășurat lă Praga în
tre 14 și 17 noiembrie. In cadrul 
plenarei a fost dezbătut raportul 
„Sarcinile partidului pentru peri
oada imediat următoare", prezentat 

prirh-secre- 
din Ceho-

agențiile de presă transmit
Sentința în procesul de la Atena. Tribunalul militar din 

Atena a pronunțat sentința de condamnare la moarte a lui Alekos Panagou- 
lis, acuzat de a fi organizat atentatul de la 13 octombrie împotriva primu
lui ministru al Greciei, Gheorghios Papadopoulos. In cursul procesului, Pa- 
nagoulis a recunoscut. că a încercat să explodeze o bombă pe o șosea din 
apropierea Atenei, în momentul cînd trebuia să treacă automobilul în care 
se afla premierul grec și și-a asumat întreaga răspundere pentru acest aten- 

au fost condamnați la pedepse cu în-

ills a recunoscut ca a încercat să explodeze o bombă pe o șosei 
lierea Atenei, în momentul cînd trebuia să treacă automobilul în 
la premierul grec și și-a asumat 

tat. Alți 10 acuzați în' acest proces 
chisoare pe diferite termene.

Marocul a sărbătorit 
„cele trei zile glorioase", 
reprezentînd cea de-a 13-a aniver
sare a proclamării independenței ță
rii. Cn acest prilej, la Marakesh a 
avut Ioc duminică tradiționala para
dă militară, la care au asistat regele 
Hassan al II-lea, înalte oficialități.

Ambasadorul României 
Ia Palis, Constantin Flitan, a ofe
rit luni seara un cocteil la care au 
participat Rene Capitant, ministrul 
justiției, Alain Barrer, decanul Facul
tății de drept din Paris, profesori uni
versitari, magistrați, precum și un grup 
de juriști români. Juriștii francezi au

manifestat un viu interes pentru dez
voltarea schimburilor româno-franceze 
în domeniul juridic, și s-au interesat 
îndeaproape de procesul de perfec
ționare a legislației socialiste din Ro
mânia.

Lombardo Toledano, *«- 
cretar general al C.C. al Partidului 
Popular Socialist din Mexic, a în
cetat din viață duminică, în vîrstă 
de 74 de ani.

directorul Teatrului de Comedie, și 
alți membri ai colectivului acestui tea
tru s-au întîlnit cu ziariști polonezi.

Premiul „Goncourt" pe 
anul 1968 a fost decernat scriito
rului Bernard Clavel pentru roma
nul său „Fructele iernii".

de Alexander Dubcek, 
tar al C.C. al P.C. 
slovacia.

Comitetul Central a 
tărîrea cu privire la amînarea con
vocării celui de-al XlV-leă Con
gres extraordinar al P.C. din 
Cehoslovacia. Plenara consideră că 
este necesar să se facă o analiză 
mai aprofundată a situației și. să 
se pregătească o serie de docu
mente, astfel îneît Congresul al 
XIV-lea să poată elabora progra
mul activității partidului pe o pe
rioadă mai îndelungată.

Plenara s-a declarat de acord 
ca viitorul congres constitutiv al 
P.C. din Cehia să aibă loc abia 
după Congresul al XIV-lea al 
partidului, și a aprobat proiectul 
referitor la situația și rolul Bi
roului C.C. al P.C. din Cehoslova- 

. cia pentru conducerea muncii de 
partid în regiunile cehe, precum 
și hotărîrea de instituire a Bi
roului Comisiei centrale de con
trol și revizie pentru munca de 
control și revizie în regiunile cehe. 
Președinte al Biroului C.C. al 
P.C.C. pentru regiunile cehe a fost 
desemnat L. Strougal, care a fost

adoptat ho-

cooptat ca membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.C.

Plenara C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. a confirmat alegerea lui 
Gustav I-Iusak în funcția de prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Slovar 
cia și a satisfăcut cererea luiZde- 
nek Mlynar de a fi eliberat din 
funcțiile de conducere în C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, pentru a 
se putea consacra activității știin
țifice în cadrul Academiei de Ști
ințe.

A fost, de asemenea, completat 
Secretariatul C.C. al partidului. 
In posturile de secretari și membri 
ai Secretariatului C.C. al P.C.C. au 
fost aleși V. Bilak, J. Hetes, J. 
Kempy, F. Pene, L, Strougal.

Plenara a aprobat propunerea 
Prezidiului C.C.' al P.C.C, eu pri
vire la constituirea Comitetului E- 
xecutîv al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, în următoarea 

. componență : A. Dubcek, O. Cernik, 
E. Erban, G. Husak, E. Sadovsky, 
J; Smrkovsky, L. Svoboda, L.

■ Strougal. Comitetul Executiv al 
Prezidiului C.C. va funcționa ca 
un organ temporar, avînd drept 
scop dezbaterea în colectiv a pro
blemelor politice imediate.

In încheiere, plenara a ț! (cutat 
și adoptat proiectul de fe&luție 
cu privire la sarcinile partidului 
pentru perioada imediat urmă
toare.

Cuvîntul de încheiere a plena
rei a fost rostit de Alexander 
Dubcek.

Congresul Partidului

Comunist din BelgiaViolonistul Ion Voicu a 
susținut un prim concert la 
Ankara ™ cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în Turcia. Au asistat 
oameni politici, printre care ismet 
Inimii, fostul președinte al Republicii, 
niembri ai corpului diplomatic, oameni 
de artă și cultură, ziariști.

în localitatea Epinay, de 
lingă Paris, au început ma
nifestările din cadrul „Săp- 
tămînii românești".în 
acestei săptămîni este prezentată o 
expoziție de artă populară româ
nească, sînt proiectate filme docu
mentare, au loc spectacole de tea
tru și conferințe.

Marcelo Fernandez

APARTHEID UL DIN NOU CONDAMNAT
chile D[ CE

Ambasadorul României

scrisorile de acreditare
AMMAN 18 (Agerpres). — La 17 

noiembrie, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Regatul Ha- 
țemit al Iordaniei, Iacob Ionașcu, a 
prezentat scrisorile de acreditare 
Maiestății Sale Regelui Hussein 
Ibn Talal.

La ceremonie au fost prezenți: 
șeicul Hussein Ben Nasser, șeful 
cabinetului regal, și Abdul Mo- 
neim Rifai, ministrul afacerilor ex
terne.

Ca și în alte capi
tale ale Europei, 
la Paris iarna și-a 
făcut simțită tim
puriu prezența. în 
imagine, mașini a- 
coperite de prima 
furtună de zăpadă 
în piața Concorde

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Alexei 
Kosîghin, l-a primit la 18 noiembrie 
la Kremlin pe ministrul comerțului 
exterior al Cubei, 
Font.

Colectivul 
Comedie din 
prezenta o serie de specta
cole în Polonia. Cu pnkM tur~ 
neului, luni dimineața, la Teatrul Dra
matic de la Palatul Culturii din Var
șovia artistul poporului Radu Beligan,

Teatrului de 
București va

Dupâ un zbor Pămînt-Lund-Pâmînt

„Z0ND-6“ A ATERIZAT
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 17 noiembrie, a anunțat agenția 

TASS, stația automată sovietică „Zond-6“ a aterizat în urma comenzii 
date de la sol, intr-o zonă dinainte stabilită din U.R.S.S., după ce a 
«burat timp de aproape 7 zile pe un itinerar cosmic Pămînt-Lună-Pămînt.

IA „SANIA LAURA“?

și-a încheiat lucrările
MESAJUL ADRESAT

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, a primit delegația guvernamen
tală economică albaneză condusă de 
Adiî Ciarciani, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Albania.

Puternic incendiu la 
Glasgow. Sc°iia ° cunoscut 
la 18 noiembrie una din cele mai 
grace tragedii din ultimii ani. Un 
puternic incendiu, izbucnit la 
unul din antrepozitele docurilor 
din Glasgow, s-a soldat cu moar
tea a 24 de persoane care nu au 
mai putut părăsi interiorul imo
bilului căzut pradă flăcărilor.

BRUXELLES 18 (Agerpres). — 
Duminică s-au încheiat lucrările 
celui de-al XIX-lea Congres al Par
tidului Comunist din Belgia, care 
și-a desfășurat lucrările la Osten
de. La discuțiile asupra raportu
lui de activitate prezentat de Mark 
Drumaux, președintele partidului, 
au luat parte delegați ai celor 19 
federații ale P.C. din Belgia. Con
gresul a adoptat textul tezelor 
propuse de Comitetul Central. A 
fost totodată ales noul Comitet 
Central al Partidului. In calitate 
de președinte al Partidului Comu
nist din Belgia a fost reales Mark 
Drumaux.

Tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv, . se
cretar al C.C. al P.C.R., care a 
participat la lucrările congresului, 
a înmînat prezidiului acestuia me
sajul adresat de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român.

în acest mesaj se arată : Comi
tetul Central al Partidului Comu
nist Român vă transmite 
neavoastră, delegați Ia cel
XIX-lea Congres al Partidului Co 
munist din Belgia, întregului par
tid și clasei muncitoare belgiene, 
un cald salut tovărășesc din par
tea comuniștilor și a tuturor oa
menilor muncii din Republica So
cialistă România.

Comuniștii români, poporul nos
tru nutresc sentimente de caldă 
simpatie și solidaritate internațio- 
nalistă față de activitatea desfă
șurată de comuniștii belgieni pen
tru apărarea intereselor vitale aie 
oamenilor muncii, înfăptuirea uni-

dum- 
de-al

In cadrul acestei ex
periențe s-a verificat 
pentru prima dată o 
altă metodă, mai com
plexă și de perspectivă, 
a înapoierii aparatelor 
cosmice de pe traiecto
riile interplanetare — 
metoda aterizării diri
jate — folosindu-se for
ța ascensională aerodi
namică a aparatului care 
coboară. In acest caz, 
traiectoria mișcării apa
ratului cosmic are la 
frînare o formă sub
stanțial diferită de tra
iectoria coborîrii balis
tice, ceea ce permite 
realizarea aterizării la 
punctul stabilit de pe 
suprafața Pământului, 
cu suprasarcini mai 
mici și cu o precizie 
mai mare.

Frînarea în atmosfera 
terestră a aparatului 
care coboară s-a efec
tuat pe o traiectorie cu 
două pătrunderi în at
mosferă. La prima pă
trundere, cea de-a doua 
viteză cosmică (peste 
11 kilometri pe secundă) 
a fost redusă cu ajuto
rul frînării aerodina
mice pînă la 7,6 kilo
metri pe secundă. Cu 
ajutorul sistemului de 
conducere de la bord, a- 
paratul a fost reorien- 
tat în așa fel îneît stră- 
bătînd straturile dense 
ale atmosferei a ieșit 
din «le și a continuat

zborul pe o traiectorie 
balistică pînă la cea 
de-a doua pătrundere în 
atmosferă. Pe cea de-a 
doua porțiune a pătrun
derii, coborîrea apara
tului s-a efectuat în 
continuare pe traiecto
ria coborîrii dirijate, jo- 
losindu-se forța aerodi
namică ascensională 
care a asigurat reveni
rea sa pe Pămînt în re
giunea stabilită.

In timpul zborului 
stației automate „Zond- 
6“ s-an efectuat:

înconjurul Lunii la 
distanța stabilită (2 420 
kilometri) ;

cercetări științifice 
pe traseul zborului și 
în spațiul cosmic peri
lunar ;

perfecționarea și veri
ficarea, în condițiile 
reale ale zborului cos
mic, a sistemelor, agre
gatelor și aparaturii 
stației cosmice ;

perfecționarea siste
mului coborîrii dirijate 
la întoarcerea pe Pă
mânt cu a doua viteză 
cosmică, folosindu-se 
forța ascensională aero
dinamică a aparatului 
care coboară.

Programul trasat de 
experimentare și per
fecționare a sistemelor 
de bord, a agregatelor, 
subansamblelor și apa
raturii, precum și cer
cetările științifice în 
spațiul cosmic au fost 
îndeplinite de stația 
„Zond-6“.

Reuniune in problemele 
Antarcticii

La 18 noiembrie s-a deschis la Paris, sub pre
ședinția ministrului de externe francez, Michel 
Debră, cea de-a 5-a reuniune consultativă a re
prezentanților țărilor semnatare ale tratatului asu
pra Antarcticii — S.U.A., U.R.S.S., Anglia, Franța, 
Africa de Sud, Argentina, Austria, Belgia, Chile, 
Japonia, Norvegia și Noua Zeelandă. Timp de 
două săptămîni, participanții la dezbateri vor 
examina o serie de probleme referitoare la pro
tecția faunei și florei celui de-al șaselea continent, 
chestiuni privind telecomunicațiile, vînătoarea de 
foci și, pentru prima dată, atracțiile turistice ale 
Antarcticii.

(De la corespondentul nos
tru, V. Or os). Timp de o săp
tămână, provincia chiliană Nu- 
ble a fost teatrul unor acute 
tulburări țărănești. La originea 
lor stă expulzarea a circa 200 
de familii de peoni de către 
proprietarul moșiei „Santa 
Laura". Rămași fără posibili
tăți de a-și cîști'ga existența, 
peonii izgoniți, alături de al
ții amenințați de aceeași soar
tă, au inițiat un „marș al foa
mei", pe o distanță de 60 ki
lometri, pînă în capitala pro
vinciei, Chilian, unde, sprijiniți 
de studenți, au înfruntat tru
pele de carabinieri, înălțînd 
baricade pe străzile orașului.

In același timp, un alt grup 
de peoni a ocupat moșia 
„Santa Laura", cerînd expro
prierea ei șl împărțirea pămân
turilor. Solidară cu moșierul. 
Asociația proprietarilor agri
coli a reușit să obțină ca 300 , 
de carabinieri și șase tancuri 
să fie trimise de la Concepcion 
spre Santa Laura, contra țăra
nilor. In ultimul moment a 
fost evitată o ciocnire tragică 
prin intervenția autorităților 
Institutului național de refor
mă agrară. Țăranii s-au re
tras mimai după ce li s-a fă
cut promisiunea că în termen 
de două săptămâni vor începe 
studiile preliminare pentru a 
expropria opt moșii din pro
vincia Nuble, între care și 
„Santa Laura".

NEW YORK 18. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite: în Comitetul politic special al 
Adunării Generale a O.N.U. s-au în
cheiat dezbaterile în legătură cu pro
blema „politicii de apartheid a gu
vernului Republicii Sud-Africane“ 
prin adoptarea unei rezoluții elabo
rate de un grup de 48 de state afro- 
asiatice.

Documentul califică politica de 
apartheid drept o „crimă împotriva 
umanității" și condamnă guvernul 
sud-african pentru ocuparea militară

* Namibiei și intervenția sa mili
tară în Rhodesia de sud, în spriji
nul guvernului minoritar rasist al 
lui Ian Smith. Proiectul de rezoluție 
cere Consiliului de Securitate să a- 
dopte unele măsuri eficiente menite 
să asigure îndeplinirea riguroasă a 
sancțiunilor cu caracter obligatoriu 
impuse Africii de sud.

DE C.C. AL P..C. R.
, ' '■ "■
tații de acțiune a clasei muncitoare 
și a tuturor forțelor democratice 
interesate în promovarea unei po
litici de progres social, realizarea 
țelurilor socialiste. Partidul dum
neavoastră aduce o valoroasă con
tribuție ,1a. lupta împotriva poli
ticii . agresive a imperialismului, 
pentru, apărarea păcii și securi
tății internaționalei înfăptuirea as
pirației popoarelor la indepen
dență și suveranitate.

Ne folosim de acest prilej pen
tru a releva cu satisfacție rela
țiile de colaborare frățească, sta
tornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Belgia. Ne exprimăm convinge
rea că, aceste legături se vor dez
volta continuu în interesul priete
niei dintre partidele și popoarele 
noastre, al solidarității comuniști
lor de pretutindeni.

Partidul nostru, se arată în me
saj, consideră că în condițiile ac
tuale este necesar să se depună 
toate eforturile pentru înlăturarea 
greutăților din mișcarea comunistă, 
pentru refacerea și întărirea uni
tății partidelor comuniste și mun
citorești pe baza principiilor maf- 
xism-ieninismului și internaționa
lismului socialist, ale încrederii și 
respectului reciproc, egalității în 
drepturi, independenței în stabi
lirea liniei politice, neamestecului 
în treburile interne.

Mesajul urează succes deplin 
Partidului Comunist din Belgia în 
lupta sa pentru cauza nobilă a 
păcii, democrației și socialismului.

ROMANO-EGIPTENE
CAIRO 18. — Corespondentul 

Agerpres, C. Oprică, transmite i 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, șeful delegației ro
mâne care participă la cea de-a 
4-a sesiune a comisiei guverna
mentale mixte româno-egiptene, a 
avut o întrevedere cu Hassan 
Abbas Zaki, ministru al economiei 
și al comerțului exterior al Re
publicii Arabe Unite. Ministrul 
român a avut, de asemenea, o în
trevedere cu Aziz Sidky, ministrul 
industriei, petrolului și bogățiilor 
miniere, cu care a conferit în le
gătură cu relațiile economice din
tre cele două țări, precum și cu 
posibilitățile lor de dezvoltare. La 
întrevedere a asistat Titus Sinu, 
ambasadorul României în R.A.U.

Hassan Abbas Zaki a oferit un 
dejun în cinstea ministrului Gheor
ghe Cioară.

Puternice proteste împotriva Congresului P.N.D.

8 t-w

Orașul vest-german Siegen (landul 
Renania de nord — Westfalia) a fost 
zilele acestea teatrul unor puternice 
acțiuni de protest împotriva Partidu
lui national-democrat de orientare 
neonazistă.

Organizația P.N.D. din landul mai 
«us amintit a convocat la Siegen, 
pentru zilele de 16—17 noiembrie, 
conferința sa regională. împotriva a- 
cestei manifestări s-au exprimat mâi 
multe, organizații democratice, prin
tre care Uniunea persoanelor perse
cutate de naziști. Tineretul socialist- 
niuncitoresc german, „Campania pen
tru dezarmare și democrație", orga
nizații sindicale locale care au ce
rut autorităților orășenești interzice
rea conferinței. Autoritățile au res
pins însă aceste cereri.

în urma acestui fapt, organizații 
sindicale, împreună cu celelalte orga
nizații, au liotărît să organizeze o ac
țiune de protest. Puțin timp înaintea 
deschiderii conferinței, peste 1 000 de 
demonstranți s-au adunat la intrarea 
in sala de ședințe, în scopul de a 
bara accesul delegărilor P.N.D. La 
fața locului au sosit importante forțe 
polițienești care au încercat să-l îm
prăștie pe demonstranți. Cu acest 
prilej s-an produs încăierări între 
„oamenii de ordine" ai P.N.D., poliție 
și demonstranți (in fotografie), care 
s-au soldat cu răniți și arestări.
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