
... I O0M3

PROLETAR/ DIN TOATE TARILE, UNÎT1-VÂ!

WHIICIdW
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XXXVIII Nr. 7892 Miercuri 20 noiembrie 1968 8 PAGINI-40 BANI

ÎN ZIARUL DE AZI:

O Spirit de lucru în adunarea de alegeri ® S.O.S.-uri fără ecou 
la P. T. T. Ei Factori determinant ai calității locuinței urbano 
® Toate fermele agricole să dea beneficii H Mina... econo
miilor de metal H De la capacități egale — eficacitate economică 
diferită @ Teatrul politic și politica teatrală Ii Ținuta universitară 
a orei de laborator H Am fost patru zile inspector 13 Ingrati
tudine cu chitanță il Calculul electronic

CONSTITUIREA CONSILIULUI NATIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Marți la amiază a avut loc în 
Capitală ședința de constituire a 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

La ședință au participat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Ni
culescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, membrii și membrii suple
ant! ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., membrii birourilor 
și comitetelor executive ale orga
nizațiilor de masă și obștești care 
au aderat la Frontul Unității So
cialiste, reprezentanți ai Partidului 
Comunist Român și ai organiza
țiilor de masă, obștești șl profesio
nale, ai oamenilor muncii din mari 
întreprinderi, instituții, unități a- 
gricole, personalități științifice, cul
turale și clericale care fac parte 
din Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat.

Parțicipanții la adunare au ascul
tat lfesOTmarea prezentată de tova
rășul Virgil Trofin cu privire la 
modul cum a fost aplicată hotărî- 
rea Plenarei C.C. al P.C.R. din oc
tombrie a.c. în vederea constituirii 
Frontului Unității Socialiste și a 
consiliilor oamenilor muncii ai na
ționalităților conlocuitoare din 
România. Adunarea a aprobat în 
unanimitate activitatea ce s-a des
fășurat în acest scop, precum și mă
surile ce urmează a se lua cu pri
vire la constituirea consiliilor jude
țene, municipale; orășenești și co
munale ale Frontului Unității So
cialiste.

Adunarea a hotărît în unanimi
tate constituirea Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, organism larg reprezentativ, 
din componența căruia fac parte 
reprezentanți ai Partidului Comu
nist Român și ai următoarelor or
ganizații de masă, obștești și pro
fesionale : Uniunea Generală a 
Sindicatelor, Uniunea Națională a 
GT operativelor Agricole de Pro-

ducțle, Uniunea Tineretului Co
munist, Consiliul Național al Fe
meilor, Uniunea Scriitorilor, Uni
unea Artiștilor Plastici, Uniunea 
Compozitorilor, Uniunea Ziariștilor, 
Uniunea Arhitecților, Asociația Oa
menilor de Știință, Uniunea So
cietăților Științifice ale Cadrelor 
Didactice, Asociația Oamenilor de 
Artă din Institutele Teatrale și 
Muzicale, Uniunea Centrală a Co
operativelor . Meșteșugărești, U- 
niuriea Centrală a Cooperati
velor de Consum, Uniunea A- 
sociațiilor Studenților, Consi
liul Național, al Inginerilor și 
Tehnicienilor, Uniunea Societăților 
de Științe Medicale, Asociația Ju
riștilor, Comitetul Organizatoric al 
veteranilor din războiul antifascist, 
Comitetul foștilor deținuți antifas
ciști, Asociația Cineaștilor din Ro
mânia ; fac parte, de asemenea, 
reprezentanți ai Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate ma
ghiară din Republica Socialistă 
România, Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană 
din Republica Socialistă România, 
Consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate sîrbă din județele 
Timiș și Caraș-Severin și Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate ucraineană din ju
dețul Suceava. In componența 
Consiliului Național vor intra pre
ședinții consiliilor județene ale 
Frontului Unității Socialiste. De 
asemenea, fac parte din Consiliul 
Național reprezentanți ai oamenilor 
muncii desemnați direct de colec
tivele unor mari întreprinderi, coo
perative agricole de producție, în
treprinderi agricole de Btat, insti
tute de învățămînt superior și in
stituții de cercetări, personalități 
din domeniul științei, artei și cul
turii, precum și personalități din 
domeniul cultelor.

La propunerea Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prezentată 
de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
a fost ales în unanimitate Biroul 
Executiv al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, alcă
tuit din :

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Președlnts al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste : tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU;

VICEPREȘEDINȚI: tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
Agachi Neculai, Demeter Ja
nos, Drăgănescu Mihai, Do- 
brin Tamara, Jebeleanu Eu
gen, Turcu Ion ;

SECRETARI: tovarășii
Levente Mihai și Potop Va- 
aile ;

MEMBRI: tovarășii Apos
tol Gheorghe, Angelescu 
Mircea, Beligan Radu, Bu-

ghici Simion, Brăduț Ion Co- 
valiu, Dinculescu Constan
tin, Doicescu Octav, Dobra 
Marcel, Dumitrescu Ion, Ei- 
senbiirger Eduard, Enache 
Marin, Fazekas Janos, Gâ- 
dea Suzana, Groza Mia, Ilies
cu Ion, Ignat Nestor, Mo- 
raru Nicolae, Niculescu- 
Mizil Paul, Nicolescu Miron, 
Nestorescu Nicolae, Peterfy 
Istvan, Radulescu Ilie, Stoi
ca Gheorghe, Stancu Zaha- 
ria, Voitec Ștefan, Vîlcu 
Vasile, Vasilichi Gheorghe.

rezervsr

în continuare, adunarea 
tat propunerile prezentate 
râșul Paul Niculescu-Mizil privind 
participarea Frontului Unității So
cialiste la alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională și în con
siliile populare care vor avea loc, 
așa cum s-a anunțat, la 2 martie 
1969.

Consiliul Național a hotărît, în 
unanimitate, ca toate organizațiile 
«are alcătuiesc Frontul Unității So
cialiste să ’ participe împreună, în 
cadrul acestui front, la alegerile de 
deputați pentru Marea Adunare 
Națională și consiliile populare, 
prezentînd candidaturi în aceste a- 
iegeri pe liste unice. întreaga cam-

a ascul- 
de tova-

panie electorală se va organiza de 
către Frontul. Unității Socialiste, 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român. Consiliul Național a a- 
probat principalele măsuri privind 
pregătirea și desfășurarea campa
niei electorale și ,a împuternicit Bi
roul Executiv să coordoneze în
treaga activitate a Frontului Uni
tății Socialiste în această campanie.

Pafticipanții la adunare au ho
tărît să consfințească formarea 
Frontului Unității Socialiste prin- 
tr-un act. constitutiv semnat de re
prezentanții tuturor organizațiilor 
care au aderat la acest Front.

în încheierea adunării a luat cu- 
vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Constituirea Frontului Unității 
Socialiste reprezintă un moment de 
mare importanță în viața politică 
și socială, a Republicii Socialista 
România. Acest eveniment mar
chează o nouă etapă în întărirea 
unității moral-politice a poporului 
nostru, în dezvoltarea democrației 
socialiste în România.

Frontul Unității Socialiste re
prezintă o formă superioară de ma
nifestare a voinței de muncă și 
luptă a poporului nostru,, a .hotărî- 
rii sale de a realiza programul de
săvârșirii construcției socialiste, de 
a-și făuri un viitor luminos, de a 
asigura progresul material și spi
ritual al patriei.

La temelia Frontului Unității So
cialiste stă în primul rînd forța 
clasei muncitoare, cea mai avan
sată clasă a orînduirii noastre, al 
cărui rol conducător în societate 
s-a afirmat tot mai puternie 
în anii construcției socialiste. înde- 
plinindu-și cu cinste misiunea ce-i 
revine în cadrul națiunii noastre 
socialiste, clasa muncitoare a de
monstrat și demonstrează prin în
treaga ei activitate că este în stare 

■ să asigure construcția socialismului 
și comunismului în România (vii 
și puternice aplauze). Constituind 
Frontul Unității Socialiste întărim 
și mai mult rolul conducător al 
clasei muncitoare în societatea 
noastră socialistă.

în al doilea rînd, Frontul Unită
ții Socialiste va cimenta tot măi 
mult —. dîndu-i o formă superioa
ră — alianța dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare, cla
sele cele mai puternice din 
punct de vedere numeric, care au 
rolul . hotărîtor în producția de 
bunuri materiale și, în general, în 
viața socială a țării. în același 

itimp, Frontul Unității Socialiste 
întărește și încheagă și mai mult, 
dă o formă și mai activă colaboră
rii și alianței strînse dintre mun- 
bitori, țărani și intelectuali. Inte
lectualitatea, căreia partidul îi a- 
cordă o atenție deosebită, are un 
rol din ce în ce mai important în 
întreaga activitate de construcție 
socialistă. Este știut că edificarea 
socialismului și comunismului nu 
este de conceput decît pe baza ce
lor mai înaintate cuceriri ale știin
ței, ale cunoașterii umane, că nu
mai asigurînd înflorirea continuă a 
științei și culturii putem asigura 
făurirea celei mai civilizate socie
tăți din lume (vii aplauze).

Alcătuirea Frontului Unității So
cialiste din Partidul Comunist Ro
mân, din organizațiile obștești și 
organizațiile de masă este, s-ar 
putea spune, o cerință obiectivă, 
determinată de dezvoltarea socie
tății noastre socialiste, de creșterea 
roiului organizațiilor obștești în în
treaga viață socială a patriei. în a- 
cest cadru, rolul conducător al în
tregii activități politice revine 
Partidului Comunist Român — for
ța politică conducătoare a societă
ții noastre, care prin întreaga sa 
activitate a demonstrat că îndepli
nește cu cinste rolul pe care și l-a 
asumat, de a conduce poporul ro
mân, destinele națiunii noastre, 
spre făurirea unui viitor luminos 
— a socialismului șl comunismului 
în România (aplauze puternice). 
Constituirea Frontului Unității So
cialiste face să crească, și mai mult

rolul conducător al partidului, răs
punderea sa în organizarea și con
ducerea întregii opere de oonstruc- 
ție socialistă, a întregii activități 
sociale din România.

Aș dori să subliniez, de aseme
nea, importanța participării la 
Frontul Unității Socialiste a consi
liilor naționalităților conlocuitoare. 
Aceasta confirmă o dată în plus — 
dacă mai este necesar — justețea 
politicii partidului nostru în pro
blema națională, faptul că în Ro
mânia problema națională a fost 
rezolvată de către Partidul Comu
nist Român în spiritul principiilor 
marxist-leniniste, aceasta ducînd 
la crearea unei puternice alianțe 
frățești între români, maghiari, 
germani, sîrbi, ucraineni și alte 
naționalități, între toți cei ce mun
cesc în România, fără deosebire de 
naționalitate, hotărîți să înalțe pe 
pămîntul patriei comune socialis
mul și comunismul, să asigure dez
voltarea liberă și independentă a 
țării noastre (vii și puternic® a- 
plauze).

Iată de ce putem afirma cu toată 
convingerea ca formarea FrorftUÎțiî 
Unității Socialiste în România con
sfințește o realitate de fapt — uni
tatea, indisolubilă a tuturor celor c« 
muncesc din patria noastră, hotărî- 
rea lor de a asigura, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
dezvoltarea și mai puternică a 
acestei unități, înfăptuirea neabă
tută a politicii partidului (aplau
ze prelungite).

După cum . s-a arătat aici, activi
tatea Consiliului Național , al Fron
tului Unității Socialiste și a consi
liilor județene, orășenești și comu
nale va avea un caracter perma
nent. Ele trebuie să desfășoare o 
activitate organizată, să dezbată 
problemele principale ale politicii 
interne și externe a României, să 
examineze problemele dezvoltării 
județelor, orașelor, comunelor, să 
acționeze intens pentru traducerea 
în viață a politicii elaborate de 
partid pentru dezvoltarea societății 
noastre socialiste.

Consiliul Național ol Frontului 
Unității Socialiste va avea misiunea 
să examineze cu regularitate prin
cipalele probleme privind dezvolta
rea statului nostru socialist în do
meniul economiei, științei și cultu
rii. în felul acesta programul desă
vârșirii construcției socialiste va 
exprima nu numai adeziunea tutu
ror organizațiilor obștești și a mase
lor largi populare, dar va întruchi
pa și contribuția acestora la găsirea 
căilor celor mai bune pentru tradu
cerea sa în viață. După cum știți, 
tovarăși, de la elaborarea sau a- 
doptarea unei hotărîri și pînă la în
făptuirea ei este o cale . destul 'de 
lungă, care cere o muncă intensă ; 
noi considerăm că organele Frontu
lui Unității Socialiste vor avea în 
viitor un cuvînt important de spus 
și vor desfășura o activitate rodnică 
în această direcție.

Consiliul Național va trebui să 
examineze, de asemenea, principa
lele probleme ale politicii interna
ționale a statului nostru, asigurînd 
ca politica externă a României să 
corespundă pe deplin punctului de 
vedere al organizațiilor care au 
aderat la Frontul ■ Unității Socia
liste, intereselor generale ale po
porului nostru, și ca această poli
tică să fie înfăptuită cu hotărîre și

consecvență de toate organizațiile 
de masă și obștești, de toți cetățenii 
patriei. Este bine știut că între po
litica internă și externă a partidu
lui și statului nostru există o de
plină unitate, că ele trebuie înfăp
tuite în mod unitar, pentru a asi
gura mersul ferm al patriei noastre 
pe calea desăvîrșirii construcției 
socialiste.

La baza politicii Frontului Uni
tății Socialiste va sta programul a- 
doptat de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român — for
ța politică conducătoare a socie
tății noastre — program care sta
bilește căile desăvîrșirii construc
ției socialiste în România, ale dez
voltării bazei materiale a societă
ții socialiste. în centrul acestui pro
gram se află industrializarea socia
listă — condiție esențială a pro
gresului multilateral al țării, a ri
dicării bunăstării poporului, pre
misă a trecerii treptate spre comu
nism — dezvoltarea agriculturii, a 
științei, învățămîntului, culturii, 
care constituie părți integrante ale 
politicii de făurire a socialismului 
și comunismului în România. Acest 
program va trebui să devină pro
gramul de acțiune al Frontului- 
Unității Socialiste; pe acest pro
gram trebuie să ne bazăm activi
tatea, cu acest program trebuie să 
ne prezentăm în alegeri ! (vii a- 
plauze).

•în ce privește politica externă, 
este de asemenea de înțeles că 
Frontul Unității Socialiste va trebui 
să se bazeze pe principiile politicii 
externe stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului, care a pus în 
centrul activității noastre interna
ționale prietenia și colaborarea cu 
țările comunității socialiste, dez
voltarea acestor relații în direcția 
găsirii căilor pentru înlăturarea di
vergențelor existente și realizarea 
unei colaborări active cu toate ță
rile socialiste ; aceasta este o con
diție de bază a afirmării forței și 
rolului sistemului socialist pe plan 
mondial (vii aplauze). Frontul 
Unității Socialiste va trebui să des
fășoare o susținută activitate pen
tru sprijinirea luptei de eliberare 
națională, pentru colaborare cu 
toate forțele și mișcările antiimpe- 
rialiste de pe toate continentele — 
văzînd în aceasta una din direcțiile 
principale ale activității sale pen
tru unirea forțelor progresului și 
păcii în lume (vii aplauze).

Frontul Unității Socialiste va 
sprijini neabătut politica externă a 
țării noastre privind dezvoltarea 
legăturilor cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială, atît 
din Europa cît și de .pe celelalte 
continente, văzînd în aceasta o 
sarcină importantă în lupta pentru 
prietenie și colaborare cU toate po
poarele, pentru asigurarea dreptu
lui fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele, fără- imixtiuni din 
afară- 
trebuie să așeze la baza politicii 
externe principiile — care se afir
mă tot mai mult pe plan mon
dial — ale egalității în drepturi, 
respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, principii trai
nice care asigură colaborarea și 
pacea în- lume (vii aplauze). Cu 
aceste principii ale politicii noas
tre externe va trebui să ne pre
zentăm în fața întregului popor în 
alegerile care urmează să aibă loc

Frontul Unității Socialiste

la începutul anului viitor (aplauze 
puternice).

Desigur, tovarăși, în cadrul ac
tivității sale internaționale, Fron
tul Unității Socialiste, ca organi
zație largă, reprezentativă, a so
cietății noastre, va trebui să sta
bilească legături cu o serie da 
mișcări și de organizații similare, 
atît din țări socialiste, cît și din 
celelalte țări ale lumii. In felul 
acesta, Frontul Unității Socialiste 
își va aduce contribuția la dez
voltarea și întărirea solidarității 
internaționale.

în legătură cu constituirea Fron
tului Unității Socialiste aș pro
pune atît Consiliului Național, con
stituit astăzi, cît și conducerilor 
organizațiilor care au aderat la 
Frontul Unității Șocialiste, și care 
sînt prezente aici, să consfințim 
crearea Frontului Unității Socia
liste printr-un act constitutiv. A- 
cest Act să fie semnat de către 
reprezentanții tuturor organizații
lor care au hotărît să formeze 
Frontul Unității Socialiste, spre a-i 
da și mai multă tărie;' reprezen
tând un angajament juridic, dacă 
vreți, dar, în primul rînd, politic 
— angajament de a acționa în 
strînsă unitate pentru înfăptuirea 
întregului program de desăvîrșire 
a construcției socialiste în. Româ
nia, pentru ridicarea țării pe 
culmi, tot mai înalte, de pro
gres și civilizație, pentru întărirea 
independenței și suveranității pa
triei noastre (vii și îndelungi a- 
plauze). Interpretez 
dumneavoastră ca o aprobare a 
acestei propuneri (din nou aplauze 
puternice).

Vă rog să-mi dați' voie să ex
prim mulțumiri pentru alegerea 
mea ca președinte al i Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste, și să asigur Consiliul Na
țional că mă voi strădui să-mi în
deplinesc cit mai bine și într-un 
mod cît mai democratic această 
însărcinare (vii aplauze).

Cred că membrii Biroului Exe
cutiv, aleși astăzi, îmi dau man
datul să vă mulțumesc și . în nu
mele lor, asigurîndu-vă că Biroul 
Executiv va lucra ca un organ 
colectiv, căutînd să răspundă în
crederii pe care i-ați acordat-o 
(vii aplauze).

în încheiere, doresc, încă o dată, 
să exprim convingerea noastră, a 

. tuturor, că toate organizațiile 
participante la Frontul Unității 
Socialiste, cît și reprezentanții ma
rilor întreprinderi, unități agricole 
și instituții, personalitățile cultu
rale, științifice și din domeniul 
cultelor, care fac parte din Con
siliul Național al Frontului Unită
ții Socialiste vor acționa cu toate 
forțele pentru dezvoltarea multi
laterală a patriei, pentru înfăptui
rea neabătută a politicii partidului 
nostru — politică care corespunde 
pe deplin intereselor vitale ale 
întregului- nostru popor (vii și 
puternice aplauze).

Urez conducerilor tuturor orga
nizațiilor de masă și obștești pre
zente aici, ca și tuturor membri
lor Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, succes 
deplin în activitatea lor! (a-
plauze puternice, îndelungi).

Reșița nu este numai o no
țiune colectivă pentru oraș, u- 
zină și oamenii care trăiesc și 
lucrează 
dealurile 
tori; un 
flăcările 
de 200 de ani cerul, unde se 
toarnă oțelul și se laminează 
șinele, unde proletariatul și-a 
făurit cu multe decenii in ur
mă primele organizații. Acest 
ținut reprezintă totodată un 
creuzet al prieteniei firești din
tre românii băștinași și națio
nalitățile germană, maghiară, 
sîrbă și altele, care nu numai 
că împărtășesc de sute de ani 
aceeași soartă, dar ne-au trans
mis în plus, ca urmare a is
toriei lor frământate, și tradiția 
unui folclor muncitoresc unic și 
foarte bogat. Și, în fine, muni
cipiul Reșița este în același 
timp și o citadelă a industriei

acolo, ci și pentru 
și munții înconjură- 
colț de patrie, unde 
jurnalelor luminează

ni

Reportaj de 
Anton BREITENHOFER

aplauzele

noastre grele moderne fi proas
pătă capitală de județ a ținu
tului muntos al Banatului, cu 
o multitudine de probleme noi.

Datorită experienței specia
liștilor, prezenți oriunde se 
naște ceva nou, datorită con
tribuției la producția de oțel șl 
mașini, cetatea de foc de pe 
rîul Bîrzava și-a îndeplinit cu 
cinste obligațiile asumate în 
cadrul procesului de construire 
a industriei noastre socialiste.

★
Deși a trecut un timp de la 

vizita conducerii de partid și de 
stat, acest eveniment se află 
încă și acum la ordinea zilei 
în discuțiile localnicilor. In 
acea zi de vineri din septem
brie, cînd tovarășul Ceaușescu a 
v,enit la Reșița și a rostit, în 
cadrul marelui miting din oraș, 
cuvinte de caldă apreciere, evi
dențiind realizările deosebite ale 
uzinei și aducînd felicitări mun
citorilor și inginerilor de aici, 
entuziasmul a fost general. Dar 
ceea ce le-a mers la inimă re- 
șițenilor, formînd încă și as
tăzi un subiect de discuție, a 
fost întrebarea : Cum arăta Re
șița înainte de 23 August și cum 
arată astăzi ? Iată o comparație 
pe care reșițenii o fac mereu, 
deoarece ea se impune la fie
care pas, atît în oraș cît și în 
uzină. Trecutul a fost capita
list dezvoltarea anarhică. Cri
zele, lipsa drepturilor politice, 
demnitatea umană călcată în 
picioare, șomajul, salariile de 
mizerie erau fenomene cronice 
în vechea citadelă muncitoreas
că. . Un lucru este sigur: ni
meni din Reșița nu regretă a- 
cest trecut.

De aceea, cînd, cu ocazia ma
rii adunări populare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a adresat 
reșițenilor cu întrebarea dacă 
Auschnitt sau altul ca el ar mai 
putea redeveni vreodată pro
prietarul uzinei, sau dacă s-ar 
mai putea ca Reșița să ajungă 
din nou în mîinile capitaliștilor, 
toți particlpanții au răspuns c.u 
un unanim si răsunător : „NU, 
NICIODATĂ !".

Visul despre o viață mal bu
nă și despre socialism este aici 
cel puțin tot atît de vechi ca 
însăși uzina. Nu este întîmplător

(Continuare în pag. a IlI-a)
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!erJ * avut loc prima ședință a 
Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste. în cadrul ședinței au fost 
examinat® probleme privind activi
tatea Biroului Executiv al Consiliu
lui Național, organizarea consiliilor 
Județene, municipale, orășenești și

comunale ale Frontului Unității So
cialiste, pregătirea și desfășurarea 
campaniei electorale pentru 
rile de deputați în Marea 
nare Națională și consiliile 
lare.

Biroul Executiv a adoptat 
rile corespunzătoare.

alege-
Adu-

popu-

măsu-

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Stimate Domnule Președinte,
Vă mulțumesc pentru mesajul dv. plin de atenție transmis cu ocazia 

alegerii mele ca președinte al Statelor Unite. Mă alătur dv. în speranța 
că relațiile dintre țările noastre vor continua să se dezvolte. îmi amin
tesc cu satisfacție de ospitalitatea dv. amabilă și de schimbul nostru des
chis de vederi din timpul vizitei mele în țara dv. în martie 1967.

Al dv. sincer, 
RICHARD M. NIXON Focurile nestinsa ala Reșijai
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Horică,
băiat bun...!

Conducerea grupului 103 cons- 
trucții-Ploieștl l-a angajat în 
1965 pe Horia Alexe ca gestionar 
la șantierul Căzănești. S-a trecut 
cu buretele peste faptul că ve
nea direct de la penitenciar unde 
Ispășise o pedeapsă de 7 ani 
pentru delapidare și fals. Dar și 
aici Horică a păgubit șantierul 
ou 106 000 lei. Pentru a se salva 
aparențele, gestionarul incorect a 
fost mutat (cu post cu tot) Ia 
șantierul Moara-Prahova de 
unde a furat încă 53 000 lei pen
tru care a fost judecat și con
damnat Ia alți 7 ani. Acum Ho
rică a dispărut și trebuie jude
cat pentru frauda anterioară de 
106 000 Iei. E căutat. Pentru Ho
rică începe o... horă în toată le
gea. Prea bine 1 Prindeți-1 în 
horă și pe cei de la grupul 103 
care l-au angajat. Dacă-i bal...

Alegerile de partid din acest an se 
desfășoară pe fondul cadrului or
ganizatoric creat prin transpu
nerea în viață a măsurilor Inițiate de 
partid în vederea perfecționării for
melor și metodelor de conducere a 
întregii vieți social-economice Un a- 
semenea cadru oferă posibilități neli
mitate pentru noi investigații și cău
tări în vederea găsirii celor mai pro
pice soluții de realizare a obiective
lor majore stabilite de partid.

Este adevărat, în unele locuri, s-a 
ivit la început tendința de a se a- 
corda mai multă atenție pregătirilor 
de natură festivă a alegerilor — cum 
se obișnuia uneori în anii trecuți. Ca 
urmare a intervenției comitetului ju
dețean, atenția organizațiilor de 
partid din județul Dolj a fost însă 
concentrată în mod deosebit spre im
primarea unui caracter de lucru cît 
mai eficient adunărilor de alegeri.

Desfășurarea adunărilor și confe
rințelor de alegeri evidențiază — 
cum a reieșit dintr-o 
recentă a secretariatului 
tetului județean — modul 
bativ în care au fost

Mihai BURCHEȘIN 
secretar al Comitetului județean Dolj 

al P.C.R.

„N-a avut
timp"

urmă 
sorti- 

Iată însă

Cu cîtâva vreme în 
B-a redus prețul unor 
mente de „Supco*. 
că la magazinul alimentar cu
autoservire din Piața Kogălni- 
ceanu (București) acest lucru 
nu s-a cunoscut. Mai dar 
«pus, deși eticheta de la raft 
specifica prețul nou, casiera și 
vînzătorii încasau prețul vechi. 
Responsabilul magazinului ex
plică defecțiunea (a se citi 
înșelăciunea) prin aceea că 
n-a avut timp să anunțe per
sonalul din subordine. Așa să 
fie ? Cum-necum, fiind vorba 
de supă, au făcut-o fiartă 1

E Ibănescu

I.R.I.C.-Argeș a încheiat con
tracte 
pentru 
pentru 
rat de 
predea 
răspund cu șicane.
15 noiembrie au fost chemați 
achizitori, la centrul din Topolo- 
veni, sute de oameni. Unii au venit 
pe jos cu animalele, pe zloată, de 
la peste 20 de km. Aici, surpriză 1 
Un anume Ibănescu, șef de centru, 
l-a respins brutal. Pe unii însă l-a 
preferat. De ce — dacă cel nepre
ferați (șl sîntem in posesia multor 
nume) s-au prezentat cu animalele 
conform clauzelor din contract 1 
Deși e vorba de bovine, miroase a 
găinărie 1

cu sute de. producători, 
tngrășarea de bovine. Ziua 
predarea bovinelor a expl- 
mult. Producătorii vor 
animalele. Respectivii 

în ziua

să 
le 
de 
de

analiză 
comi- 
com- 

__  ...   abor
date problemele. în același timp 
se cuvine subliniat faptul că departe 
de a avea un caracter tehnicist, con- 
statativ, adunările de alegeri prile
juiesc o analiză multilaterală a în
tregii activități, o examinare a aces
teia prin prisma muncii de partid.

O altă caracteristică a adunărilor 
și conferințelor de alegeri constă în 
aceea că ele se desfășoară sub sem
nul creșterii exigenței controlului de 
partid asupra activității conducerii 
administrative, reflectînd creșterea 
rolului conducător al organizațiilor 
de partid și competenței acestora in 
rezolvarea sarcinilor. Asemenea pro
bleme cum sînt: căile de a asigura 
realizarea planului de producție la 
toți indicatorii, atingerea parametri
lor proiectați la noile obiective, or
ganizarea științifică a producției și a 
muncii, valorificarea superioară a re
zervelor existente, îmbunătățirea ca
lității produselor, realizarea sarcini
lor de export, reducerea cheltuielilor 
de producție și ridicarea productivi
tății muncii, folosirea integrală a 
fondului de timp productiv, întărirea 
disciplinei în muncă, îmbunătățirea 
condițiilor de lucru și de viață ale 
salariațiloi etc. au constituit obiec
tul unor ample dezbateri în adună
rile organizațiilor de bază ale uzi
nelor „Electroputere", „7 Noiembrie", 
Combinatul chimic, Fabrica de Con
fecții, I.R.A. și din alte unități indus
triale.

Faptul că la dezbateri au partici
pat mai mult de o treime din nu
mărul celor prezenți la adunări, șl 
care au ridicat probleme importante, 
au reliefat cauzele deficiențelor și au 
făcut propuneri valoroase pentru îm
bunătățirea activității, evidențiază 
atît spiritul de răspundere al comu
niștilor pentru îndeplinirea hotărîri- 
lor partidului și guvernului, cît și 
atmosfera de lucru caracteristică 
desfășurări! adunărilor șl confe
rințelor de alegeri.

în adunarea de alegeri de la fa
brica de locomotive „Diesel", con
comitent cu analizarea diferitelor 
aspecte privind asigurarea asisten
tei tehnice, a documentației și pro
cesului tehnologic de fabricație, a- 
similarea în țară a unor subansam- 
ble și materiale, comuniștii au cri
ticat deficientele în procurarea pie
selor de schimb, definitivarea și o- 
mologarea produselor din cauciuc, 
modernizarea stației de alimentare 
cu motorină, propunînd măsuri pe 
planul muncii politice care și-au ■ 
găsit locul cuvenit in cadrul hotă- 
rîrilor adoptate.

în centrul dezbaterilor adunărilor 
de alegeri din organizațiile de bază 
de la sate se află probleme

muncii de partid în legătură cu 
folosirea fondului funciar, ex
ploatarea și extinderea suprafețelor 
irigate, aplicarea tehnicii agricole 
pentru creșterea producției vegetale 
și animale, dezvoltarea pomi-viticul- 
turii și alte probleme ce privesc 
îmbunătățirea organizării producției 
și a muncii, utilizarea rațională a 
mijloacelor materiale și financiare 
în vederea creșterii eficienței eco
nomice și rentabilizării tuturor sec
toarelor din întreprinderile agricole 
de stat.

în cooperativele agricole se pune 
principalul accent pe problemele re
feritoare Ia întărirea economico-or- 
ganizatorică a acestora, participarea 
tuturor cooperativelor la efectuarea 
în bune condiții a lucrărilor agri
cole, cultivarea opiniei de masă îm
potriva risipei, a sustragerilor din 
avutul obștesc. La adunarea orga
nizației de bază din brigada legu
micolă a cooperativei agricole de

«

viața

de partid

producție Foișor, comuna Drănic, co
muniștii au criticat neajunsurile e- 
xistente în organizarea producției și 
a muncii, îndeosebi lipsa de pre
ocupare pentru 
selor, din care 
unele cantități 
mele abordate
vii care au condus la elaborarea 
unor măsuri corespunzătoare pentru 
organizarea producției în acest sector.

în adunările de alegeri ale or
ganizațiilor de bază din cooperati
vele agricole de producție Bîrza, 
Mîrșani, Daneți, Băilești, Goicea, 
Maglavit, Segarcea, Ciupercenii Noi 
și altele au fost supuse unei te
meinice analize diferitele aspecte 
privind activitatea consiliilor de 
conducere ale cooperativelor agrico
le de producție, respectarea demo
crației cooperatiste, grija pentru 
gospodărirea și apărarea avutului 
obștesc.

Caracterul de lucru, spiritul cri
tic au caracterizat, de asemenea, a- 
dunările de alegeri ale organiza
țiilor de bază de la Liceul „Nico- 
lae Bâlcescu", Liceul nr. 3, Grupul 
școlar construcții, unde discuțiile au 
fost axate spre mijloacele de a «- 
sigura perfecționarea procesului In- 
structiv-educatlv In lumina directi
velor C.C. al P.C.R. privind dezvol
tarea tnvățămîntului, 'mbunătățirea 
activității de educare patriotică i 
elevilor, ridicarea pregătirii profe
sionale a cadrelor didactice. Totoda
tă, în cadrul acestor adunări de 
alegeri au fost făcute observații cri
tice îndreptățite referitoare la slaba 
preocupare a unor diriginți pentru 
cunoașterea particularităților psihice 
ale elevilor și sprijinirea celor ră
mași în urmă la învățătură, nive
lul scăzut al unor lecții și s-a ce
rut noilor birouri să acorde un 
ajutor mai substantial activității or
ganizațiilor U.T.C. și de pionieri.

valorificarea produ- 
cauză s-au depreciat 
de legume. Proble- 
au stîrnit discuții

Mi se pare demn de relevat fap
tul că în dezbateri, alături de ana
liza multilaterală a problemelor e- 
conomice și social-culturale, un loc 
important l-au ocupat problemele 

. vieții de partid, stilului și metode
lor de muncă ale birourilor orga
nizațiilor de bază, muncii ideolo
gice și educative. Paralel cu subli
nierea experienței pozitive în apli
carea principiului muncii și condu
cerii colective, respectarea norme
lor democratice în viața de partid, 
comuniștii au criticat 
pecte de formalism șl 
perativitate în munca 
tendința unor secretari 
va problemele de unul . .
ficiențele în controlul îndeplinirii ho- 
tărîrilor. La adunările de alegeri 
din cooperativele agricole de pro
ducție Sadova, Perișor, Orodel, Va
lea Standului, s-a cerut birourilor 
organizațiilor de bază să acționeze 
cu mai multă fermitate împotriva 
oricăror abateri de la principiile 
moralei comuniste, de Ia disciplina 
de partid, de la legalitatea socia
listă.

Desigur, toate aceste elemente po
zitive nu ne pot face să trecem 
cu vederea abordarea formală, su
perficială a problemelor în unele a- 
dunări și conferințe de alegeri. Ast
fel în adunările de alegeri ale or
ganizațiilor de bază de la Liceul 
industrial chimie, Liceul agricol 
Malu Mare, brigada nr. 2 a coope
rativei agricole de producție Boureni 
și brigăzile zootehnice de Ia C.A.P. 
Teslui și Ghindeni, deși s-a discu
tat despre unele probleme impor
tante ale activității de partid nu 
au fost scoase în evidență cauzele 
neajunsurilor și căile înlăturării lor. 
iar hotărîrile au un caracter ge
neral, departe de a chezășui per
fecționarea muncii de partid.

Concluziile rezultate din desfășu
rarea adunărilor de alegeri au 
constituit obiectul unei discuții 
largi cu activul și cu aparatul comi
tetului județean, cu secretarii comi
tetelor municipal, orășenești și co
munale de partid. Sîntem ho- 
tărîti să acționăm cu perseve
rență pentru ca toate confe
rințele de dări de seamă și a- 
legeri să fie caracterizate prin spi
rit de lucru, combativitate și exi
gență partinică.

diferite as- 
lipsă de o- 

de partid, 
de a rezol- 
singur, de-

Am poposit la Ministerul 
Poștelor și Telecomunica
țiilor cu un teanc de sesi
zări, adresate redacției de 
diferiți cetățeni, privind 
unele deficiente din acti
vitatea unităților presta
toare de servicii către 
populație, din subordinea 
aceste! .instituții centrale. 
Ce semnalează frecven’ 
cetățenii 7 Nepredarea la 
timp a unor telegrame sau 
a sumelor de bani expe
diate prin mandate poștale 
simple sau telegrafice, în- 
tîrzierl inadmisibile în 
predarea unor scrisori sim
ple sau recomandate, a u- 
nor colete poștale sau a 
publicațiilor la care oame
nii sînt abonați, rătăcirea 
sau chiar pierderea unor 
scrisori și colete, taxarea 
eronată a unor posturi te
lefonice cu contor.

— Există, e drept, pe re
țea. deficiențe deloc negli
jabile în această privință 
— ne-a declarat șeful bi
roului de sesizări, tov. Gh. 
Bidașcu. în primele 10 luni 
ale acestui an s-au înre
gistrat numai la minister 
peste 2100 de sesizări șl 
reclamatii ale cetățenilor, 
nemaivorbind de cele pri
mite la direcțiile noastre 
județene și la cea a muni
cipiului București.

Cum sînt rezolvate aces
te reclamați! 7 Conduce
rea ministerului acor
dă atenția cuvenită pro
blemei soluționării sesi
zărilor și reclamațiilor. Co
legiul ministerului 
zează semestrial munca 
scrisorile în instituție.

La biroul de sesizări 
ministerului, activitatea 
evidență și urmărire a so
luționării scrisorilor este 
bine organizată. în fiecare 
clipă se cunoaște care a- 
nume scrisori sînt nerezol
vate în termenul legal și 
cine se face vinovat de în- 
tîrziere. Șeful biroului — 
de profesie jurist — solu
ționează personal unele se
sizări, controlează, cu com
petența pe care t-o conferă 
pregătirea, respectarea le
gilor in soluționarea sesi
zărilor, analizează răspun
surile date cetățenilor, la 
sesizări, de către direcțiile 
generale ale ministerului, 
direcțiile județene de poștă 
și telecomunicații și. atunci 
cînd constată o anomalie. 
Informează conducerea.

— Totuși, de ce continuă 
să existe atîtea reclama
tii 7 — l-am Întrebat oe 
șeful biroului respectiv.

— Pentru că, după cum 
am mai arătat, cu toate 
eforturile noastre, persistă 
multe deficiențe pe rețea, 
la unități ; noi înșine în- 
tîmpinăm, în rezolvarea 
sesizărilor primite la mi
nister, greutăți din partea 
conducătorilor unor direc
ții iudetene sau. cîteodată.

anali-
cu

al 
de

Și la Alba Iulia a început se
zonul friguros. Pentru locatarii 
blocurilor din Platoul Romani
lor, dilema : apă caldă sau căl
dură 7 a căpătat proporții dra
matice. Aici nu poți avea în ace
lași timp și apă caldă în baie — 
și căldură. De vină sînt proîec- 
tanții (D.S.A.P.C. Deva) care au 
proiectat termocentrala după 
principiul exclusivist: ori-ori. 
Există vreo soluție 7 Da. soluția 
a treia : la termocentrala nou 
construită să se instaleze încă 
un cazan. Cînd se va aplica 7 
Deocamdată nu se știe. Celelalte 
termocentrale care se vor cons
trui în viitor în Alba Iulia 
au același neajuns. După cum 
se vede, la D.S.A.P.C.-Deva 
lucrează cu idei., .tip. Brrr... 
iau frigurile !

se 
te

La undiță
Cluj
cerc

La Casa pionierilor din 
și-a început activitatea un 
al tinerilor pescari. Cursanții vor 
învăța biologia peștilor, metode 
practice de pescuit, comportarea 
la diverse concursuri de pescuit 
staționar și lansetist, modul în 
care se confecționează și se în
trețin instrumentele de pescuit și 
alte lucruri necesare unui undi- 
țar. La prima lecție au participat 
peste 40 de tineri iubitori ai... 
specialităților pescărești. Deci, în 
vara viitoare peștele din apele 
Clujului va fi în proțap. Știți 
cum stau lucrurile : nu-i deajuns

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARITA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
-Scînteii

să-1 poftești, mai trebuie să-1 
prinzi...

chiar ai unor direcții ge
nerale din minister.

în sprijinul acestor afir
mații ni se oferă mai multe 
exemple. La 22 mai a.c., 
Iile Danclu din Blaj recla
mă ministerului nepreda- 
rea unei sume de bani tri
mise prin mandat telegra
fic fiicei sale, elevă la o 
școală de contabilitate, din 
Constanta. Este sesizată 
imediat de acest lucru di
recția județeană Constanta 
(director ing. Alexandru 
Zdorovețchi) care, după ce 
face cercetări. răspunde

Nu încapa nici o în
doială că intervenția promp
tă a biroului de sesizări 
al ministerului este, în 
toate cazurile, salutară. Dar 
se naște întrebarea : Pot 
cei doi salariați de la acest 
birou să suplinească lipsa 
de solicitudine în rezolva
rea sesizărilor a multor al
tora, din diferitele unități 
ale ministerului 7 Alteori, 
intervenția repetată a bi
roului de sesizări se dove
dește pur și simplu inefi
cientă. La 8 iunie se pri
mește la minister o recla-

S.O.S-uri
£

V Vara
ecou
la P .T .T.
S3

ministerului că destinata
rul a fost avizat la... hotelul 
„Marea Neagră" din loca
litate, dar nu s-a prezentat 
să-și ridice 
avut comun, 
lor care au 
stă sesizare, 
tabilitate cu hotelul 
rea Neagră" ? Pentru lămu
rirea situației, urmează un 
schimb impresionant de te
legrame. (Era vorba de 
neachitarea unui mandat 
telegrafic). După care, di
recția județeană răspunde, 
In sfîrșit, ministerului că a 
ichitat banii destinatarei. 
Dar nu spune nici un cu- 
vînt în legătură cu cauzele 
acestei neglijențe si cine 
«nume se face vinovat de 
ea. Ca și cînd aceste lucruri 
ar fi de importantă negli
jabilă. Este nevoie de o 
nouă intervenție a birou
lui de sesizări pentru a se 
comunica și aceste lucruri, 
precum și măsurile luate 
împotriva salariatului vi
novat.

banii. Ce-o fi 
în mintea ce- 
rezolvat acea- 
școala de con- 

„Ma-

mație în legătură cu aba
terile unor salariați de la 
Direcția de telecomunicații 
a municipiului București. 
Este repartizată, pentru 
cercetări, directorului, tng. 
Florea Ironim. Se sta
bilesc termene de către 
biroul de sesizări, se fac 
reveniri — scrise si tele
fonice — este informată de 
tntîrziere conducerea mi
nisterului, dar absolut în 
zadar. Reclamația este și 
la ora actuală nerezolvată.

Sînt si cazuri cînd mi
nisterului 1 se comunică, 
de către unele unități su
bordonate, neadevăruri în 
legătură cu o sesizare sau 
alta. în luna mai se trimite 
pentru soluționare direcției 
județene Dîmbovița (direc
tor ing. Sandu Florea) se
sizarea cetățeanului Marin 
Stoica din Tecuci Drivind 
violarea unui colet postai. 
Trece multă vreme șl nici 
un răspuns. Se fac reve
niri și se primește, în sfîr- 
sit. răspunsul : „La direc-

țla noastră nu s-a primit 
această sesizare". Cerce- 
tîndu-se atent cum stau 
lucrurile, se constată că 
sesizarea fusese, totuși pri
mită, iar ministerul — in
dus în eroare 1

Ministrul acordă atenția 
cuvenită tuturor sesizărilor 
sosite pe adresa sa, ordonă 
cercetări și cere să fie in
format asupra rezultatului 
lor. Dar, din păcate, nu în
totdeauna aceste indica
ții sînt respectate. Iată un 
exemplu : Zamfir Brădicea- 
nu din Craiova adresează, 
acum cîtva timp, conduce
rii ministerului o sesizară 
privind neprimirea, de că
tre fiul său din București, 
a ziarului „înainte", la care 
avea abonament. Tovarășul 
ministru cere tovarășului 
director genera] de resort, 
I. Topor, să cerceteze. 
Scrisoarea — care putea 
fi rezolvată, fără absolut 
nici o greutate, în cîteva 
zile — s-a plimbat pe la 
direcția de poștă județeană 
Dolj, apoi la cea a muni
cipiului București, unde a 
zăcut mult, 
abia după 
două luni !

Ne oprim 
piele. Cum 
fel de încălcări ale norme
lor de rezolvare a scriso
rilor 7 Am cerut părerea, 
în această privință, și a 
secretarului general al mi
nisterului, tov. tng. Ale
xandru Dingher.

— în principal, bineîn
țeles, datorită lipsei d« 
răspundere a unor condu
cători de unltăti. Noi com
batem cu fermitate aba
terile de la normele de re
zolvare a scrisorilor cetă
țenilor — abateri care ni 
se aduc la cunoștință — le 
sancționăm exemplar, dar, 
trebuie Să recunoaștem, 
mai avem de luptat în 
această privință. Nădăj
duim însă că, denunînd 
eforturi mai mari, lucru
rile se vor îmbunătăți, în 
folosul cetățenilor.

Același lucru îl nădăjduim 
șl noi, Și, în concluzie, so
cotim necesar să se întă
rească prin toate verigile 
controlul în unltăti asupra 
rezolvării scrisorilor oa
menilor muncii.

Existența unu! serviciu 
de sesizări nu este sufi
cientă pentru a spori so
licitudinea față de cererile 
și reciamațiile cetățenilor. 
Este necesar ca aceste se
sizări să stea la baza mă
surilor de îndreptare a 
muncii în toate seg^'șrelo 
de activitate ale ministe
rului. Rezolvarea cazurilor 
nu ajunge. Punerea pe 
alte baze a muncii din 
minister și unitățile salo 
este imperios necesară. 
Numai astfel va scădea șî 
numărul reclamațiilor.

fiind rezolvată 
mai bine de
aici cu exem- 
se explică ast-

Alexandru STROE

Noul spital județean din Craiova

Recentele măsuri privind dezvolta
rea și diversificarea construcției de 
locuințe au adus în fața proiectanți- 
lor și constructorilor sarcina extrem 
de importantă de a realiza cu ace
lași efort un număr sporit de apar
tamente, în vederea satisfacerii în 
condiții tot mai bune a nevoilor de 
locuințe ale oamenilor muncii. Acor- 
dînd însemnătatea cuvenită, în solu
ționarea acestei componente hotărî- 
toare, judicioasei gospodăriri a mij
loacelor disponibile, eliminării risi
pei, gradării pe mai multe trepte a 
confortului și suprafețelor construite, 
trebuie să arătăm că o rezolvare e- 
ficientă nu poate fi temeinic asigu
rată exclusiv prin operații cantita
tive înăuntrul aceleiași concepții. Or, 
unul dintre principalele merite ale 
măsurilor amintite constă tocmai în 
aceea că, fixînd jaloanele principale 
ale unui program de amplă respira
ție, ele permit și chiar solicită cu 
necesitate manifestarea unor con
cepții noi, calitativ superioare.

— Principalul cîștig realizat — ne 
declară prof. arh. Octav Doicescu, 
vicepreședinte al Uniunii Arhitecți- 
lor — îl constituie lărgirea conside
rabilă a cadrului, a posibilităților a- 
tribuite Inițiativei, priceperii și fan
teziei creatoare a proiectanților. Sînt 
asigurate astfel premise generoase 
pentru o hotărîtă părăsire a unei a- 
numite rigidități, care pînă de cu- 
rînd se făcea simțită în noile noas
tre ansambluri: este oferită mult 
mai multă suplețe atît constructoru
lui cît și conceptantului. Acum este 
important ca aceste posibilități spo
rite să fie fructificate.

— După cum se știe, locuința este 
tocmai un asemenea domeniu unde, 
pe plan mondial, își găsesc loc ex
perimentarea și aplicarea generali
zată a celor mai îndrăznețe soluții 
funcționale, constructive sau plastice 
In mod paradoxal, casa — veche de 
cînd lumea, simbol al permanenței 
umane în trecerea veacurilor, al con
tinuității culturii .de tip urban — re
prezintă astăzi cîmpul fertil în care 
rodesc concepții moderne, cum ar fi 
cele privind continuitatea spațiului 
arhitectural, mobilitatea distribuției 
interioare, polivalența funcțională, 
structurile spațiale, construcția si 
mobilierul gonflabile etc. Care din
tre ideile de circulație universală, cu 
referire la locuință, vă par a fi as
tăzi — în condițiile eforturilor de
puse la noi pentru rezolvarea acestei 
importante probleme sociale — de 
maximă actualitate 7

— Se poate ușor constata, în în
treaga lume, o treptată reducere în 
arie a apartamentului luat izolat, pa

măsură ce investiția generală a ora
șului, echiparea și confortul urban 
oferă spatii de o înaltă ținută civică 
pentru împlinirea unor activități la 
nivelul grupului social sau chiar a) 
familiei, care 
erau găzduite 
Diversificarea 
și suprafețe a 
punde tocmai 
țări, care își semnalează pretutindeni 
prezenta obiectivă. Uneori mi-a fost

în urmă cu 50 de ani 
în incinta locuinței, 

pe categorii de confort 
apartamentului cores- 
unei asemenea orien-

cel mai propice progresului material 
și spiritual. Istoria civilizației este, 
in bună măsură, o istorie a orașelor.

— In evoluția domeniului construc
țiilor, tehnica a jucat întotdeauna un 
rol substanțial. Considerați oare că, 
pentru realizarea importantelor sar
cini privind dezvoltarea și diversifi
carea construcției de locuințe, există 

.soluții tehnice a căror adoptare ar 
trebui vizată cu precădere 7

— Desigur. După părerea mea,

sură : e greu să produci, cu unelte 
vechi, un lucru nou.

— Nu credeți că utilizarea structu
rilor spațiale ar solicita produse sau 
tehnologii dificil de abordat, 
ții sau operațiuni economice 
toare ?

— Nu, ea nu cere altă 
decît cea pe care o folosim 
mentul de față. Este nevoie 
cepere, ceea ce însă 
bîndi.

investi- 
costisl-

materle 
în mo
de pri

se poate do-

FA KW DETERMINANT!
Al CALITĂȚII

LOCUINȚEI URBANE
dat să surprind, în discuțiile purtate, 
existenta unor opinii după care lo
cuința cu încăperi mai strîns dimen
sionate ar reprezenta o idee margi
nală, de conjunctură. Acesta este un 
concept fals : apartamentele de toa
te categoriile au o certă valoare ur
bană, echivalentă cu cea a locuinței 
medii de serie de pînă acum, întru- 
cît ele recurg la bugetul comun a] 
investiției publice, concretizat în ser
viciile și utilitățile 
scara orașului, 
vedere msă. al 
losință publică, 
de întreprins . . .
dacă pînă in prezent s-a mers pe li
nia asigurării strictului necesar, în- 
tr-o distribuție de dotări economică 
și, oarecum, impersonală, sînt nece
sare în continuare completări, lărgiri 
și nuanțări în realizarea comunități' 
construite a orașului. Să nu uităm că 
un oraș e pe cît de costisitor, pe atît 
de eficient, întrucît creează climatul

Convorbire cu prof. arh.
Octav DOICESCU, 

vicepreședinte al Uniunii Arhitecjilor

Asigurarea
facultativă
complexă a
gospodăriei

desfășurate la 
Din acest punct de 

zestrei urbane de to
rni se pare că ar fi 
’forturi mai mari :

este nu numai oportună, dar pur și 
simplu inevitabilă trecerea la expe
rimentarea și 'generalizarea prefabri- 
cării uzînd de elemente spațiale, so
luție mult mai eficientă decît actua
lul sistem, cu panouri mari, mai ales 
din punctul de vedere al gradului de 
finisare în fabrică, al reducerii con
sumului de manoperă pe șantier și al 
timpului extrem de scurt de exe
cuție și dare în folosință a aparta
mentelor. A existat, e drept, o în
cercare de utilizare a elementelor 
spațiale la construcția orașului Gh. 
Gheorghiu-Dej, dar era vorba acolo, 
din cite știu, de o jumătate de mă-

— Totuși, experiențe cum a fost 
aceea a „Locuinței 1967", realizată 
la Expoziția Mondială de la Mont
real, au dovedit că apartamentele 
prefabricate din elemente spațiale 
au un preț de cost mai ridicat decît 
în cazul soluțiilor clasice I

— Orice prototip, orice produs a- 
tlat în experimentare este mai scump 
decît produsul de serie. Nu poate fi 
vorba decît de o situație vremel
nică, Inerentă oricărui început, care 
va dispare în momentul generali
zării și trecerii la producția în pro
porții de masă, etapă în care avan
tajele Incontestabile ale acestui tip 
modern de prefabricare își.vor spune 
cu siguranță cuvîntul, tălmăcit și în 
limbaj economic. Dar pentru aceasta 
e necesar să fie făcut începutul.

— Este logic ca progresul tehnic 
să ducă într-adevăr la rezolvări mai 
economice, Ia costuri cît mai reduse. 
Trebuie să arătăm că încadrarea în 
prețurile stabilite pentru categoriile

diversificate de apartamente, asigu
rarea funcționalității și confortului 
corespunzător, a unor condiții con
venabile de locuire în limitele trep
telor fixate nu este o misiune toc
mai ușoară și că proiectanții noștri 
desfășoară în prezent o mare chel
tuială de ingeniozitate pentru a găsi 
căile cele mai potrivite de soluțio
nare. Or, tocmai această efervescență 
creatoare ii conduce adeseori la con
cluzia necesității de a aborda con
cepții noi, de a recurge la utilizarea 
unor materiale și produse moderne, 
eficiente. Ni se semnalează însă că, 
de regulă, asemenea elemente noi 
sînt mai scumpe decît cele pe care 
le înlocuiesc, chiar și după trecerea 
lor în producția industrială, de mare 
serie.

— Ceea ce, evident, contrazice în
săși logica progresului tehnic și în
greunează totodată căutările proiec- 
tanților.

— Bineînțeles. De pildă, parche
tul — produs deficitar și pretențios 
— ar putea face loc, în cazul apar
tamentelor de categoriile III și IV, 
pardoselii P.V.C., dar ea nu poate fi 
utilizată deoarece, fiind mai scumpă, 
pune sub semnul întrebării înscrie
rea în plafoanele admise. ,

— Consider că unica soluție posi
bilă o constituie găsirea unui mod 
de coordonare a factorilor complecși, 
funcționînd în numeroase ministere 
și departamente, la convergenta că
rora se află, ca produs final, locu
ința. Aceasta nu stă în putința unui 
institut de proiectare, dar trebuie să 
stea în atenția forurilor centrale de 
specialitate.

— Este cunoscut faptul că, mai 
mult sau mai puțin, concepțiile noi 
au de înfruntat, în drumul lor firesc 
către deplina realizare, obstacolul 
comodității, al rutinei și inerției, al 
refugierii pasive pe poziția minimei 
rezistențe. V-am ruga, în încheiere, 
să ne spuneți ce anume credeți că 
este hotărîtor în momentul de față 
pentru mobilizarea întregii energii 
a proiectanților și constructorilor 
noștri în vederea învingerii unor 
asemenea obstacole, în promovarea 
celor mai evoluate soluții funcțio
nale și constructive 7

— Vă voi răspunde în puține cu
vinte: noul cadru normativ, conținu
tul măsurilor privind construcția de 
locuințe trebuie înțelese și esențial în
sușite de proiectant!, producătorii de 
materiale de construcție și construc
tori, de organele locale. Acesta este 
lucrul cel mai important, 
ca, prin 
tuturor, 
scontate.

Printre formele de asigurare 
practicate de ADAS se nu 
mără și asigurarea facultativă 
complexă a gospodăriei. Prin 
contractele încheiate se asi
gură bunurile din gospodărie 
în eventualitatea unor riscuri 
ce produc pagube ; persoana 
care a încheiat asigurarea și 
soția (respectiv soțul) acestuia 
pentru cazul de invaliditate 
permanentă sau deces, prici
nuite de accidente întîmplate 
la domiciliu; obligațiile (des
păgubirile civile) ce ar rezulta 
pentru asigurat și membrii fa
miliei sale, față de proprieta
rul imobilului în care locuiesc 
sau față de alte persoane, ca 
urmare a unor daune și acci
dente întîmplate la domiciliul 
asiguratului.

Administrația Asigurărilor 
de Stat plătește cu promptitu
dine despăgubiri sau sumele 
asigurate. Prima de asigurare 
pe an este de numai 0,20 de 
lei la sută din valoarea bunu
rilor asigurate.

„LUNA PRE

PARATELOR

CULINARE**

pentru 
eforturile convergente ale 
să se obțină rezultatele

Arh. Gh. SASĂRMAN

De cîteva zile, în tradițio
nala „Lună a preparatelor cu
linare" și-au făcut apariția și 
roadele activității sportive vî- 
nătorești. S-a deschis sezonul 
de vînătoare a iepurilor și fa
zanilor, încă un prilej de afir
mare a talentului și priceperii 
bucătarilor.

In toate unitățile alimenta
ției publice bucătarii prezintă 
„specialitatea unității" și „spe
cialitatea zilei" în condiții îm
bietoare. Sînt oferite consu
matorilor preparate specifice 
bucătăriei românești, din 
carne, legume verzi, în spe
cial cele caracteristice sezonu
lui de toamnă și iarnă.

Se pot procura din unitățile 
specializate și semi preparate de 
tip „Gospodina". Există, de 
asemenea, posibilitatea de a se 
livra diverse produse și la do
miciliul celor interesați.
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FERMELE
AGRICOLE

SA DEA BENEFICII
Noul cadru organizatoric în agri

cultura de stat a făcut pbsibilă lăr
girea competențelor și atribuțiilor 
conducerilor de ferme, de sectoare 
și de întreprinderi, manifestarea 
plenară a spiritului de inițiativă 
si de răspundere pentru organiza
rea pe baze științifice a producției 
și a muncii. în aceste condiții, deși 
trustul zonal I.A.S. Bacău își des
fășoară activitatea pe un teritoriu 
mai mare și cu un aparat tehnico- 
economic mai redus decît în vechea 
formă de organizare, a putut să ac
ționeze mai ferm în rezolvarea pro
blemelor majore ale întreprinderi
lor agricole, sprijinindu-le concret 
în realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan. Din analiza făcută asupra 
rezultatelor financiare preliminate 
pe acest an rezultă că întreprin
derile agricole din cadrul trustului 
își vor încheia activitatea cu un be
neficiu care va depăși substanțial 
prevederile. Depășirea planului de 
beneficii, în condițiile anului 1968, 
demonstrează pe deplin că, acolo 
unde există preocupare, chiar în 
condițiile unui an mai puțin favo
rabil se pot obține rezultate eco
nomice și financiare bune.

încă din primăvara acestui an s-a 
cunoscut că datorită secetei vom 
avea unele greutăți. De aceea am 
insistat, în special, asupra activi
tății sectorului de producție ani
mală care, în cadrul trustului nos
tru, deține o pondere însemnată. Am 

ț considerat că acest sector trebuie 
asigure rezultate constante chiar 

"Iii condițiile unui an mai puțin fa
vorabil, mai ales la fermele de por
cine, taurine la îngrășat, păsări, ovi
ne etc. Creșterea unor efective de 
animale peste plan, precum și ob
ținerea unor producții medii ridi
cate a făcut ca, pînă la 3 septem
brie, să se livreze statului peste 
prevederi 1 938 tone de carne, 2 042 
mii ouă, 25 tone lînă etc.

O atenție mai mare s-a acordat 
ridicării calității produselor, ceea ce 
a asigurat un spor important de 
venituri. Livrînd cantități mari de 
carne de porc pentru bacon, I.A.S. 
Burdujeni a reușit să realizeze un 
preț, de vînzare, în medie, cu 336 
lei pe tonă mai mare față de cît 
era planificat. Prin livrarea peste 
plan, la export, a unor cantități 
mari de carne de taurine, iar pe 
piața internă în cea mai mare parte 
numai la calitatea extra și I, am 
reușit să rentabilizăm acest pro
dus. în acest fel întreprinderile a- 
gricole de stat Rădăuți, Burdujeni, 
Roman, Pufeștl șl Panciu, care au 
un mare număr de taurine la în
grășat, și-au îmbunătățit simțitor 
rezultatele financiare. în sectorul a- 
vicol, unde, în anii trecuți se în
registrau rezultate slabe, în acest 
an, datorită unei preocupări in
tense a conducerilor I.A.S. Bacău 
și Burdujeni s-a reușit să se de
pășească planul de producție și de 
livrare la ouă șl carne de pasăre, 
precum și la puii de prăsilă.

Pentru obținerea unor rezultate 
mai bune am căutat să angrenăm 
toate conducerile de întreprinderi și 

La indicațiile primite din 
conducerii Departamentului 

s-au pus la dispoziția direc- 
șl economiștilor șefi mate- 
de analiză care le-au oferit

lități superioare și realizarea unor 
economii la capitolul cheltuieli, re
prezintă baza depășirii beneficiilor 
pentru fiecare fermă și întreprin
dere. Cu cele mai bune rezultate 
financiare se prelimina pe acest an 
întreprinderile agricole de stat Co- 
tești, Odobești, Panciu, Bacău, Ro
man, Burdujeni, Rădăuți, Suceava.

Rezultatele obținute sînt umbrite 
de faptul că avem încă două în
treprinderi agricole care își încheie 
activitatea cu pierderi. Deși o parte 
din datoriile planificate s-au recu
perat, în mod firesc, această situa
ție nu poate să mulțumească pe 
nimeni. Conducerea trustului zonal 
a analizat toate posibilitățile și a 
luat măsuri care să asigure ca în 
anul 1969 să nu mai avem nici o 
întreprindere planificată cu pierderi, 
în această direcție, în luna august, 
cu ocazia întocmirii lucrărilor 
îmbunătățire a planului pe
1969, am analizat activitatea fiecă
rei ferme și întreprinderi. Cu a- 
ceastă ocazie am căutat să stabi
lim de comun acord cu șefii de 
fermă, directorii și economiștii șefi 
din I.A.S., o structură de plan care 
să permită rentabilizarea fiecărei 
ferme și întreprinderi. Astfel, la 
unele ferme am prevăzut să In
troducem în cultură plante cu efi
cientă economică sporită — lucer- 
nă pentru sămînță, inul șl cînepa, 
semințe și seminceri de cîmp și 
legumicoli. La fermele cu plantații 
pomicole am prevăzut spații de de-

pozitare pentru a reuși să valori
ficăm fructele prin magazinele Gos
tat, în timpul iernii, cînd prețu
rile de vînzare sînt mai avanta
joase.

La unele ferme, pierderile erau 
determinate de supradotarea aces
tora cu mijloace de lucru care ge
nerează cheltuieli cu totul nejustifi
cate. Un singur 
vent: la ferma 
4 000 de ovine, 
350 ha lucernă 
nizabil, existau 
multe tractoare, 
le, remorci, cai 
care și căruțe. Aici se plăteau un 
număr exagerat de îngrijitori, paz
nici, personal administrativ etc. 
Toate aceste cheltuieli erau supor
tate, în final, de producția obți
nută de la cele 4 000 oi. Analizînd 
aceste aspecte, am stabilit nivelul 
de dotare optimă de comun acord 
cu conducerea fermei, reușind ca, 
numai prin acestea, să reducem 
cheltuielile cu 40 la sută.

în perioada ce urmează toți lu
crătorii din ferme, întreprinderi șl 
trust, sub îndrumarea permanentă 
a organelor de partid și de stat lo
cale, își vor spori eforturile pentru 
creșterea eficienței economice a fie
cărei activități.

exemplu este eloc- 
Gloduri, care are 
150 ha cereale și 
pe teren nemeca- 
în dotație prea 
combine de cerea- 
și boi de muncă,

unitate 
intens la

Zona industrială a lașului se va îmbogăți cu o nouă 
economică : Uzina de fibre sintetice, unde se lucrează 

montarea instalațiilor.

$

1

Ing. Negoițâ VALERIU 
directorul Trustului zonal 
I.A.S.-Bacău

Foto: Agerpre»

ferme. 
partea 
I.A.S., 
torilor 
rialele
posibilitatea să se documenteze asu
pra rezultatelor obținute pe ansam
blul trustului și pe fiecare între
prindere în parte, insistîndu-se a- 
supra celor mai eficiente metode. 
Consiliile de administrație analizea
ză lunar rezultatele economice și 
financiare obținute. în acest scop 
sectorul economic din fiecare între
prindere prezintă analize detaliate 
privind realizarea planului de chel
tuieli șl venituri pe fiecare fermă 
și sector, urmărind ca șefii de fer
mă și sectoare să rezolve cu ope
rativitate problemele ivite.

Pînă în prezent, ca urmare a 
folosirii mai judicioase a mijloa
celor materiale și bănești,, am reu
șit să realizăm importante economii. 
Obținerea și valorificarea unor can
tități de produse peste plan, la ca-

(Urmare din pag. I)

faptul că în urmă cu o sută de ani 
tocmai metalurgistul Carol Farkas 
din Reșița a întemeiat — împreună 
cu timișorenii Gheorghe Ungureanu 
și Johann Glockner — „Asociația Ge
nerală a Muncitorilor" din Timi
șoara, întreținînd relații cu Marx și 
Engels. Există atîtea și atîtea dovezi 
despre lupta de clasă dusă de că
tre muncitorii reșițeni timp de de
cenii întregi în cad.rul sindicatelor, 
al partidului social-democrat, iar 
după înființarea P.C.R., sub steagul 
său de luptă. O serie de documente, 
de cărți și de martori oculari atestă 
aceste fapte.

întrebarea este : „Ce s-a schimbat 
în Reșița în anii puterii populare ?“. 
Răspuns: „Totul, în afară de pă
duri, munți și dealuri. Și nici mă
car acestea nu mai sînt așa ca 
înainte cu un sfert de veac". Cele 
mai profunde modificări s-au petre
cut însă în omul însuși. Fără o con
știință cetățenească înaintată și o 
fierbinte iubire de patrie el nu ar 
fi putut avea forța de a face din 
Reșița un oraș modern, socialist.

★
Pe locul fabricii de mașini — o 

uzină veche — s-a 
nătoare cetate din 
pentru mecanică grea. Nici noua o- 
țelărie Siemens-Martin nu se poate 
compara cu cea veche, la fel noile 
și uriașele furnale. In lunca Mo- 
ciurului, unde 
de secol mai 
părut peisajul 
grele. Azi se 
mai mult oțel, 
ctt în trecut.

ridicat o impu- 
sticlă și beton

în urmă cu un sfert 
pășteau vacile, a a- 
grandios al industriei 
produc de zece ori 

fontă și laminate de-

DIFERITA
Statul alocă an de an sectorului de 

producere a mobilei importante in
vestiții, parte componentă, din ve
nitul național. Este deci o datorie 
economico-socială a noilor colective 
de întreprinderi din acest sector să 
folosească cu înaltă eficiență și ran
dament productiv-financiar superior 
fondurie investite, mijloacele tehnice 
și spațiile construite, pentru ca — pe 
baza valorificării tuturor posibilită
ților existente — să amplifice volu
mul producției, fără alte investiții 
suplimentare. Sarcina aceasta are un 
puternic temei, fundamentat pe fap
tul că spațiile și utilajele de produc
ție trebuie privite în dinamica fo
losirii lor, ceea ce exclude plafona
rea, mulțumirea comitetelor de di
recție cu performanțe atinse la 
un moment dat. Am urmărit la 
două fabrici de mobilă — cea din 
cadrul Complexului de industriali- 

a lemnului din Blaj șl

I.P.R.O.F.I.L. „Tehnica lemnului* din 
București — modul în care se reali
zează aceste imperative, și, mai ales, 
calculele îndreptate spre lărgirea 
producției în anul 1969, prin atrage
rea cît mai completă în circuitul 
tehnologic a fiecărui m.p. de supra
față, a fiecărui utilaj — concluziile 
fiind valabile, în măsură conside
rabilă, pentru. întreg sectorul pro
ducției de mobilă. Concentrarea a- 
nalizel asupra fabricilor aminti
te nu este întîmplătoare : atît fa
brica din Blaj, cît și cea din Bucu
rești se află în funcțiune de aproxi
mativ 8 ani, cu o capacitate pro
iectată, de 10 000 garnituri mobilă 
tip, cu un nivel al producției globale 
planificate pe trei trimestre ale aces
tui an de circa 51 milioane lei.

Iată, mai întîi. evoluția producției 
globale, în trimestrul III, pe uni
tatea de suprafață la fabricile a- 
mintite :

Producție 
globală pe :

Fabrica de mobilă 
din Blaj

Fabrica de mobilă 
din București

Suprafața
construită 4 300 lei m p 5 920 lei m p
Suprafața

productivă 7100 lei m p 7 300 lei m p

însăși denumirea care o 
poartă — întreprinderea 
de poduri metalice și pre
fabricate din beton Pitești 
— arată că este vorba de o 
unitate industrială cu pro
fil complex, care fabrică o 
gamă largă de produse : de 
la utilaje tehnologice și po
duri metalice, la traverse 
din beton precomprimat și 
multe unicate. Pentru fa
bricarea unor asemenea 
produse, în întreprindere 
se consumă anual aproape 
15 000 tone de metal, în 
special oteluri de diferite 
tipuri, laminate, table. In- 
trucît ponderea metalului 
în cheltuielile materiale de . 
producție depășește 50 la 

, sută, apare evident că mîc- 
, șorarea continuă a consu-
■ murilor specifice la această 
' materie primă de bază in

fluențează nemijlocit re- 
ducerea prețului de cost șl

, sporirea volumului benefi- 
. ciilor.

în lumina sarcinilor tra- 
sate prin planul de stat pe 

, acest an, concomitent cu 
. eforturile stăruitoare pen- 
• tril realizarea de produse
► de bună calitate, corespun

zătoare din punct de vede-
’ re al parametrilor tehnico- 
, economici, gospodărirea ra- 
. țională a metalului a ocu-
■ pat un loc central în preo-
► cupările comitetului de di- 
’ recție, specialiștilor și ale 
k întregului colectiv al 
, întreprinderii. Cum, în
► ce direcție s-a acțio-
► nat, care sînt princi- 
’ palele măsuri aplicate și 
’ efectul lor practic ? Des- 
k pre aceasta am discutat cu 
k cadre de conducere și spe- 
, cialiști din întreprindere.
‘ — In primul rînd, efor-
’ turile noastre au fost ori- 
, entate spre adoptarea unor 
, tehnologii perfecționate și
► îmbunătățirea procedeelor
► de fabricație existente, spre 
k reproiectarea unor produ- 
, se și îmbunătățirea debi-
► tării în sectorul de pregă- 
k tire a fabricației — ne-a 
k spus ing. Damian Dragoș.
► directorul întreprinderii.

Bunăoară, s-a trecut la exe
cuția prin matrițare a cîr- 
ligelor de 1 tonă și 3 tone 
pentru instalațiile de ridi
cat, a bacurilor pentru an
corarea sîrmelor la tra1- 
verse, precum și a altor 
produse. Prin schimbarea 
tehnologiei de fabricație 
consumul de metal a scă
zut în medie cu 8 la sută 
la cîrllge, iar costul unui 
bac s-a redus de la 16,62 lei 
la 4,50 lei.

Cu o eficientă ridicată — 
circa 20 tone metal — s-a 
soldat și acțiunea de re- 
proiectare a unor produse, 
fără însă a se dăuna cu ni-

— Măsura cea mai efi
cientă — a apreciat ing. 
Radu Vasile, șeful serviciu
lui tehnolog șef — o con
stituie însă utilizarea de
șeurilor de sîrmă la pro
ducția de traverse din be

ton, prin Innădirea firelor 
care înainte se trimeteau 

oțelăriilor la retopit. în 
urma aplicării acestei mă
suri, consumul specific nor
mat s-a redus de la 62 kg 
la 59 kg pe mc traversă, 
rezultînd o economie de 
aproape 150 tone de metal.

Au fost depistate și fruc
tificate și alte surse de eco
nomisire a metalului. S-a

sînt concludente : peste 40 
tone de metal.

Este de relevat că, prin 
aplicarea măsurilor amin
tite și a altora, care cons
tituie o sinteză a studiilor 
întreprinse și a numeroa
selor propuneri făcute de 
tehnicieni și muncitori, 
colectivul întreprinderii de 
poduri metalice și prefa
bricate din beton — Pitești 
a economisit în 9 luni o 
eantitate de 250 tone de 
metal — depășind cu 100 
de tone propriul angaja
ment luat la începutul anu

lui. La confluența izvoa
relor de reducere a consu-

tribuna experienței înaintate

cest domeniu se depun efor
turi convergente pe diferite 
planuri și la toate nivelurile. 
Stau mărturie în acest sens 
nu numai activitatea și re
zultatele bune înregistrate 
pînă acum, ci și căutările 
actuale, preocupările de 
perspectivă. „Potrivit stu
diilor și calculelor făcute 
— ne-a spus directorul în
treprinderii — am ajuns la 
concluzia că consumul spe
cific de sîrmă la traverse 
poate fi redus în continua
re. Pentru anul viitor, noi . 
am prevăzut să reducem 

consumul specific normat 
și să solicităm economiei 
naționale o cantitate mai 
mică cu 100 tone metal. 
Bineînțeles, la același vo
lum de producție planifi
cat".

Am reținut, din discu
țiile avute, că vor continua 
eforturile pentru găsirea a 
noi posibilități de econo
misire a metalului. Ni s-a 
spus însă că, în anumite 
situații, se ajunge la risipă 
de metal și din cauza furni
zorilor 
natele 
lăți și 
trimit 
rialele
mensiunile specificate, 
unele cazuri, în loc 
platbandă — necesară 
producția de poduri căi . . 
rate și diverse construc
ții metalice — ele livrează... 
tablă. Or, pentru a realiza 
din tablă platbandă, ea tre
buie tăiată și prin această 
operație se pierde circa 1,5 
la sută din materialul de 
bază, adică 35—40 de tone 
anual.

Am plecat din întreprin
dere cu convingerea că în
tregul ei colectiv este ho- 
tărît să dezvolte experien
ța acumulată și, prin cău
tări permanente, pline de 
inițiativă, să găsească noi 
posibilități, noi surse de 
economisire a metalului și, 
deci, de reducere . a chel
tuielilor materiale de pro
ducție și de sporire a bene
ficiilor.

— respectiv, combi- 
siderurgi-ce din Ga- 
Reșița — care nu 
întotdeauna mate- 
comandate la di- 

în 
de 
la 

fe-

mic calității lor. Prin re- 
proiectarea unor macarale 
pentru montarea panouri
lor de cale ferată, de pil
dă, s-a redus consumul de 
metal pe unitatea de pro
dus cu 1515 kg, 
caralele portal 
tone — cu 1 200 
mii însemnate 
s-au obțintit si . 
matizarea trasării pieselor 
în sectorul central de debi
tare. Este vorba de îmbi
narea a mai multor lucrări, 
în scopul asigurării unei 
croiri mai judicioase a me
talului și reducerii la ma
ximum a pierderilor.

iar
de
kg. 
de 
prin siste-

la ma-
3 și 5
Econo- 

metal

trecut, bunăoară, 
sirea deșeurilor 
gice rezultate de 
tarea tablelor, ca 
petelor de țeavă și de pro
file cornier. Acestea au 
fost și sînt utilizate în sec
ția mecanică, la fabricarea 
utilajelor tehnologice — 
dispozitive de montat tron
soane viaduct, stand de în
cercare vagoane, macarale 
portal pentru montarea pa
nourilor de cale ferată — 
precum și la executarea ti
parelor metalice pentru stîl- 
pii de beton și stîlpii de 
electrificare de înaltă ten
siune. Economiile obținute

la folo- 
tehnolo- 
la debi- 
și a ca-

mulul de metal au rezul
tat economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare 
de aproape 1 500 000 
Ceea ce înseamnă că 
volumul celor 2 548 000 
economii suplimentare 
prețul de cost și al celor 
5 560 000 lei beneficii peste 
plan obținute în 9 luni din 
acest an, economiile reali
zate pe seama gospodăririi 
judicioase a metalului de
țin o pondere importantă.

Se poate afirma, așadar, 
că la această întreprindere 
s-a acumulat o experiență 
pozitivă în reducerea con
sumului de metal, că în a-

Iei.
în 
lei 
la

lon RIZOIU

REȘIȚA ~ rezervor 
de energii sociale

La Reșița se fabrică motorul Die
sel de 2 300 cai putere. (Dar deși acest 
motor reprezintă inima locomotivelor 
Diesel electrice construite la Uzinele 
„Electroputere" din Craiova, această 
performanță a constructorilor de 
mașini din Reșița nu este menționată 
pe plăcuța de pe bordul locomotive
lor. Oare de ce, se întreabă reșițe- 
nii ? Poate că cineva se va ocupa 
de această problemă și îi ■ va... rein
tegra pe reșițeni în drepturile lor).

Firește, motorul Diesel nu repre
zintă unicul produs de calitate. Spi
cuim din palmaresul specialiștilor re
șițeni : turbina cu aburi de 50 W 
precum și . turbina hidraulică de 
178 MW, destinată sistemului hidro
energetic de la Porțile de Fier. Am
biția profesională este o însușire care 
merită atenție. Această ambiție este 
desigur o moștenire de preț, căci 
măiestria profesională era conside
rată totdeauna, și în vechea Reșiță, 
ca o chestiune' de onoare.

In momentul de față în uzina con
structoare de mașini lucrează aproa
pe 250 de ingineri. Peste o sută de 
posturi de inginer sînt încă vacante. 
30 la sută din ingineri sînt 
ocupați în munca de cercetare și de

proiectare sau în organizarea știin
țifică a producției și a muncii. Res
tul lucrează în producție.

★
în Reșița a fost totdeauna greu să 

delimitezi, și cu atît mai mult să 
desparți una de alta vreo cinci-șase 
lucruri: pe muncitor de fabrică, tu
rismul de munți, pe amatorii de fot
bal de stadion, orașul de aerul vi
ciat, ș.a.m.d.

Apropo de aerul viciat I
Pădurea, fabrica și orașul, toate 

vor să crească și să se dezvolte pe 
aceeași bucățică de pămînt. In a- 
ceastă vale îngustă povîrnișurile 
munților s-au îndesat de cînd e lu
mea în coasta fabricii, după cum 
copacii din pădure ajung încă și 
acum pînă la acoperișurile fabricii 
sau se rătăcesc prin grădinile oame
nilor. Astăzi însă fiecare centimetru 
a devenit spațiu necesar pentru fa
brică, pentru oraș și pentru oameni. 
Și cu toate acestea munții nu se dau 
la o parte. Iar numărul locuitorilor 
a crescut de la treizeci la peste 
șaptezeci de mii. O dată cu extinde
rea noilor furnale, a atelierelor și a 
instalațiilor industriale, s-au născut 
cîteva cartiere noi cu blocuri înalte,

complexe comerciale și alte clădiri 
edilitare. Lunca Pomostului, Moroasa 
și Găvondar — iată numele noilor 
cartiere cu numeroasele lor locuințe 
moderne și sănătoase. Nu de mult a 
fost pusă la dispoziția populației și 
o nouă gară modernă.

Desigur că arhitecții și proiectanții 
s-au străduit să păstreze o armonie 
între orașul vechi și noile cartiere 
mărginașe. In ziua de azi 'chiar și 
orașul vechi este mai frumos. Iar 
dacă această constatare o face un 
om care trăiește de douăzeci de ani 
departe de orașul său natal, să știți 
că ea nu este lipsită de temei. Con
comitent au fost învinse și, în parte 
rezolvate! în mod satisfăcător, și 
unele probleme, mai dificile, privind 
gospodărirea orașului, aprovizionarea 
cu apă, mijloacele de transport.

Pînă în urmă cu două decenii fa
bricile și cartierele de locuit au fost 
construite de-a valma. Iată de ce 
Reșița are parte de un aer destul de 
viciat. S-au luat acum măsuri — 
destul de costisitoare. — care să 
ducă la dispariția totală a pulberei 
minerale, care viciază atmosfera. 
Este un lucru pozitiv care trebuie 
urmat și de alte măsuri.

Pădurile și munții din jurul 
ței au fost totdeauna prieteni 
tați ai omului. Plămînii lor
înghit multe gaze și aburi, iar ver
dele lor înviorează nu numai aerul, 
ci și ochiul. De aceea străduințele 
gospodarilor municipali de a reîmpă- 
duri povîrnișurile și munții pleșuvi 
din jurul orașului merită toată lauda 
și ar trebui să fie puternic spri
jinite.

Reși- 
devo- 
verzi

★ t-
Oamenii, care în decursul procesu-

lui de muncă transformă mereu na
tura cu ajutorul inteligenței lor, al 
brațelor, al focului și al electrici
tății, vădesc o voință puternică. 
Contactul permanent cu cele mai 
moderne instrumente și unelte a 
imprimat și caracterului lor o notă 
aparte — o avidă sete de cunoaș
tere. Dar aceste trăsături nu-și gă
sesc un echivalent corespunzător pe 
tărîm cultural, artistic. Organizarea 
timpului liber pare să fie un copil 
vitreg : realizările în domeniul cul
turii și al sportului rămîn cu mult 
în urma posibilităților reale și a ne
cesităților. Ar trebui să existe și 
aici aceeași ambiție de a depăși tra
diția și realizările trecutului.

Natural că municipiul Reșița dis
pune astăzi de o cu totul altă bază 
social-culturală decît pe vremea pa
tronilor : teatrul orășenesc este un 
lăcaș de cultură remarcabil ; apoi 
Școala de muzică, moderna Casă de 
cultură. Se mai adaugă numărul 
mare de profesori, învățători și in
telectuali.

Setea de cunoaștere și dorința de 
culturalizare au fost totdeauna tră
sături caracteristice ale muncitori
lor. Ar trebui, de 
tatea lor culturală 
ridice cel puțin la 
reședințe de județ

Lucrurile nu stau prea bine nici 
cu orchestra semisimfonică, cu co
rul muncitorilor și funcționarilor, 
cu cercul de operetă. Este drept că, 
din cînd în cînd, au loc spectacole 
date de artiști amatori, dar acestea 
nu sînt satisfăcătoare. In Casa de 
cultură cea nouă și mare, unde odi
nioară era o forfotă ca într-un stup 
de albine, s-a așternut liniștea; ac-

aceea, ca activi- 
și sportivă să se 
nivelul celorlalte 
din Banat.

De Ia început se distinge mal buna 
folosire a suprafețelor de producție 
de către „Tehnica lemnului" din 
București, favorizată evident de re
zultatele eforturilor proprii pentru 
creșterea producției, în timp ce fa
brica din Blaj a înregistrat o ne- 
îndeplinire a planului la principalii 
săi Indicatori, pe trimestrul III, în 
proporții însemnate. Ce s-a întîm- 
plat în esență la Blaj ?

— De vină sînt schimbările inter
venite în structura planului de pro
ducție, ne spunea ing. Arcadie Hl- 
nescu, șeful serviciului organizării 
producției și a muncii, care au de
clanșat supraaglomerarea unor sec
toare din fabrică. Au apărut înce
tiniri de ritm, recondiționări, re
buturi și, în ultimă instanță, impo
sibilitatea îndeplinirii planului la 
mai toți indicatorii..

însă, asemenea corectări structu
rale ale planului de producție s-au 
înregistrat și la întreprinderea „Teh
nica lemnului". Numai că condu
cătorii acesteia nu au stat cu mîi- 
nile în sîn, ci, printr-un calcul 
judicios, prin aplicarea unor măsuri 
bine gîndite de folosire a suprafe
țelor de producție au putut 
impedimentele generate de 
corectări. în 
de satisfacerea 
suplimentare ale 
și exportului, 
comitetul de direcție de aici

evita 
aceste 

fond, era vorba 
anumitor solicitări 

economiei naționale 
fapt pentru care .. _ a 

pus în mișcare inițiativa șl efortu
rile colectivului. La fabrica din Blaj 
nu s-au fructificat pe deplin aceste 
rezerve interne, potențialul tehnic și, 
ca urmare, utilaje masive, de pro
ducție, ocupă spațiile construite în 
zadar. De altfel, dacă în anul 
trecut în această întreprindere cifra 
utilajelor disponibile, dar nedistri
buite altor unități economice, se 
ridica la aproape un milion lei, în 
acest an ea a rămas aproape ne
schimbată. Am întrebat pe tov. ing. 
Ion Fleșer, din serviciul mecanic șef, 
cît de mare este perioada dintre adu
cerea în unitate a utilajelor noi și 
darea lor în funcțiune ?

— Uneori, de cîteva luni. în acest 
an am achiziționat, printre altele, 
un compresor de la Reșița și stă 
nedat în funcțiune de două luni șl 
jumătate pentru că... nu a venit spe
cialistul. O presă HRB 6/15 adusă 
în fabrică în trimestrul IV 
intrat 
a.c.

Este 
tul de 
complace în a admite asemenea de
calaje dăunătoare între procurarea 
unor utilaje tehnice și darea lor 
efectivă în funcțiune. Că la această 
optică greșită nu se renunță, o do
vedește și o altă situație. întreprin
derea din Blaj a solicitat forului tu
telar pentru anul viitor peste 2,5 
milioane lei investiții, — cel pu
țin așa am înțeles ' din cele spuse 
de inginerul șef al fabricii, Alexan-

în exploatare la 25
1967 a 
aprilie

comite-greu de înțeles de ce 
direcție al unității din Blaj se

tivitatea aproape că a încetat. Și 
cînd te gîndești că la un moment 
dat corul și orchestra fuseseră lau
reate pe țară...

Turismul și excursiile se bucură 
de o veche tradiție în Reșița. Astăzi 
turismul nu se mai practică decît 
individual. Și cu toate aces
tea masivul Semenicului se află la 
o distanță de nici treizeci de kilo
metri de Reșița.

Ridicarea Reșiței la rangul de mu
nicipiu și reședință de județ deschide 
în fața orașului și a locuitorilor 
perspective cu totul noi. Viața cul
turală și artistică trebuie situată la 
un nivel mai înalt și pune sarcini 
însemnate în fața numeroșilor inte
lectuali din oraș ; sîntem convinși că 
ei sînt la înălțimea așteptărilor.

Superioritatea socialismului nu mai 
trebuie demonstrată în Reșița. Ea 
reiese în mod evident peste tot: în 
uzinele moderne, în noile cartiere de 
locuit, în școlile exemplare, în mo
dul de viață civilizat. Dar bineface
rile socialismului trebuie să gă
sească un puternic ecou și în fie
care 
tatea 
care 
către 
ea este, totodată, un creuzet unde se 
contopesc voința, pasiunea și com
petența muncitorilor și inginerilor 
români, germani, maghiari și de alte 
naționalități, înfrățiți de-a lungul a 
două secole de muncă. Iar în lumina 
prezentului, în lumina exigențelor 
comuniștilor, Reșița trebuie să de
vină și mai mult o citadelă a inte
ligenței tehnice, a celui mai modern 
mod de producție și a culturii so
cialiste.

familie, în fiecare inimă. Ce
de foc Reșița este un magnet 
atrage mii și mii de oameni 
profesiile industriei moderne;

dru Ciurnș — dintre care 2 465 000 
lei urmînd destinația sectorului con- 
strucții-montaj, iar 137 000 lei — a 
utilajelor noi. Un astfel de raport 
între banii investiți în utilaje și cei 
destinați construcții-montajului, care 
favorizează gigantismul și irosirea 
suprafețelor de producție, este total 
eronat. Nu întîmplător, aici decalajul 
dintre producția globală pe un m.p. 
suprafață productivă față de cea con
struită este de 2 800 lei, în timp ce la 
„Tehnica lemnului" — de 1 380 lei, 
deci o folosire mult mai intensă a 
spațiilor. De fapt, întreprinderea 
bucureșteană, avînd aprobată crește
rea spațiului productiv pentru anul 
viitor, nu va risipi acest spațiu, ci 
îl va gospodări cu grijă și așa se 
explică de ce mai mult de două 
treimi din sporul de suprafață nu 
se va obține prin lărgirea perimetru
lui fabricii, ci prin fructificarea cu 
rezultate superioare a fiecărui m.p. 
din spațiul existent.

Dar, să continuăm analiza compa
rativă a situației, 
producția marfă 
duri fixe este 
aproape 100 lei 
Blaj față de cea 
notă bună, așadar, la acest capitol 
pentru C.I.L.-Blăj, unde și coeficien
tul de schimb pe utilaje, de aproape 
2,34, este mal bun decît cel de la 
„Tehnica lemnului". Cercetînd, la 
serviciul mecanic șef al primei fa
brici, cît au stat în trimestrul trei 
unele mijloace tehnice, am reținut 
următoarele date : la 19 utilaje — 
96 ore datorită defecțiunilor meca
nice și electrice, la 7 utilaje — 514 
ore din lipsă de comenzi și la alte 
16 utilaje — 1402 ore pierdute cu... 
reparațiile. S-a desprins însă o altă 
chestiune : uneori, orele pierdute din 
cauza lipsei oamenilor nu sînt evi
dențiate cu claritate. De ce 7 Pentru 
că, după cum ne relata ing. Fleșer, 
maiștrii nu le trec în fișe, fiindcă 
le-ar vicia primele. Maiștrii tăinuieso 
întreruperile, iar comitetul de di
recție al întreprinderii din Blaj nu 
găsește un remediu de a preveni 
perpetuarea unor asemenea practici 
care deteriorează rezultatele pro
ducției. Aceeași stare de provizorat 
am identificat și la „Tehnica lem
nului", unde nu există nici un fel 
de situație sintetică a om-orelor de 
întrerupere în funcționarea utilaje
lor. Cu sau fără o evidență 
realistă și clară în acest do
meniu, în fapt, orele do stagnare a 
unor mijloace tehnice persistă. Am 
făcut un calcul : numai în trimestrul 
III a.c. din cauza absențelor nemo
tivate în procesul de fabricație, nu 
s-au realizat 30 garnituri de mobilă.

Trecem și la analiza rebuturilor — 
o sursă care „macină" încă în zadar 
timpul de lucru, materia primă șl 
irosește potențialul tehnic al celor 
două fabrici. Iată cifrele : 207 000 lei 
și 204 000 lei în trei trimestre, din 
dreptul postului „rebuturi" la fabrica 
din Blaj și, respectiv, din București. 
Cauzele lor constau în lipsa unei 
reglări optime a mașinilor și utilaje
lor, în neatenția la transportul șl 
manipularea produselor finite, dar 
și în asistenta tehnică defectuoasă, 
în schimbul de noapte, la întreprin
derea din Blaj lucrează o treime din 
numărul tehnicienilor și maiștrilor 
prezenți în schimbul de după amiază, 
deși numărul muncitorilor aflați în 
schimbul trei este destul de ridicat. 
Raportul devine și mai nefavorabil 
dacă amintim că aici, în schimbul 
III lucrează un inginer, iar la fabrica 
din București — nici unul. Cum, în 
orele de noapte sînt folosite utilajele 
conducătoare — a căror producție 
constituie „coloana vertebrală" a în
tregului proces tehnologic — este 
limpede de ce 100 de garnituri mo
bilă tip au fost rebutate de cele două 
întreprinderi în bună parte din 
cauza lipsei asistenței tehnice com
petente.

— Cunoaștem această situație — 
ne-a spus tov. ing. H. Ștefanatos, 
șeful serviciului de organizare a 
producției și a muncii din ca
drul fabricii „Tehnica lemnu
lui". în perspectiva producției noului 
an. va trebui să acoperim mai bine 
schimbul III cu forța de muncă și 
asistenta calificată.

Vor reuși în anul viitor întreprin
derile analizate să-și concentreze la 
maximum eforturile pentru a va
lorifica în interesul economiei re
zervele interne, materiale, tehnice 
și de muncă ? întrebarea vizează și 
alte unități ale economiei forestiere, 
print.re care Combinatele de indus
trializare a lemnului de la Brăila șl 
Tr. Severin, care nici pe departe 
nu au valorificat potențele de spo
rire a producției și productivității 
muncii, a eficienței economice.

care arată 
la 1 000 lei 
mai mare 
la fabrica 
bucureșteană. O

că 
fon- 

cu 
din

Dan POPESCU
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TRUL POLITIC

tea m fii
i’ Oricine cercetează repertoriile ma

rilor teatre ale lumii, programele 
festivalurilor teatrale internaționale, 
publicațiile de specialitate, constată 
că în centrul atenției se află dra
maturgia inspirată din marile eveni
mente politice ale contemporaneită
ții, uneori oglindite și comentate 
sub o formă poetică sau grotescă, 
alteori redate cu o precizie „reporte- 

/ ricească", pe bază de fapte și docu
mente autentice. Și intr-un caz, și

■ în celălalt, actualitatea lor ardentă 
: imprimă acestor creații un drama

tism răscolitor și le conferă un 
foarte larg interes.

La tradiționalul Festival interna
tional de teatru de la Veneția, din 
acest an, lăsînd la o parte operele 

i clasice sau producțiile pentru copii, 
: principalele spectacole cu texte con

temporane tratau asemenea teme de 
o nemijlocită rezonantă politică și 
socială. O trupă pariziană a deschis 

I festivalul cu „Nașterea* de Armand 
i Gatti, drama reprimării unui grup 

de insurgenți guatemalezi de către 
autoritățile aservite atotputernicei 

i United Fruit Company. O altă trună 
franceză a jucat „Bucătăria", "în

■ care Arnold Wesker înfățișează rit
mul înnebunitor și abrutizant al 
muncii în bucătăria unui mare res
taurant, simbolizînd într-un fel (in
clusiv prin compoziția multinațio
nală a personalului) o imagine a 
lumii producătoare silite să oste
nească pînă la epuizare fizică și mo
rală. „Compania celor patru' din 
Mestre (Italia) a prezentat piesa 
intitulată „Discurs cu privire la 
Scrisoarea către o profesoară de la 
școala din Barbiana și revolta stu
denților", încercare de a aduce în 
scenă ecoul mișcărilor studențești 
care au frămîntat acum cîteva luni 
diferite țări ale lumii.

Festivalul a prilejuit desfășurarea 
unei mese rotunde internaționale la 
care au luat parte personalități da 
prestigiu și a cărei temă era : „Par
ticipare, acuzare, exorcism în tea
trul de azi". Discuțiile, apreciind 
participarea activă a publicului la 
acțiunea scenică drept o trăsătură 
fundamentală a teatrului contempo
ran, s-au purtat îndeosebi în jurul 
unor piese ca „Soldații" șl „Vicarul" 
de Hochhuth (ambele îndreptate 
împotriva colaboraționismului cu 
hitlerismul), „Cazul Oppenheimer" 
de Kipphardt, „Un anotimp în Con
go’, evocare a tragediei Iul Lumumba 
datorată dramaturgului Aimă Căsaire, 
„V ca Vietnam" de Armand Gatti, 
„Discurs despre Vietnam" de Peter 
Weiss sau spectacoiul-document rea
lizat de Peter Brook : „U.S.*, de a- 
semenea un rechizitoriu împotriva 
intervenției americane în Vietnam, 
„Ancheta" de Peter Weiss, consa
crată procesului de la Frankfurt al 
unui grup de conducători ai lagăre
lor de concentrare naziste, „Negrii* 
de Genet, satiră așcutită la adresa 
prejudecăților rasiale ’și colonialiste, 
și bineînțeles puternicele piese re
voluționare ale iul Brecht. Tn cate
goria teatrului-document pot fi în
cadrate spectacolele teatrului Ta
ganka din Moscova, „Zece zile care 
au zguduit lumea", „Pugaciov*, „Cei 
căzut! șl cel vil' și altele, alcătuite

din montaje de texte 
imagini desprinse din 
social-istorice. Se știe 
rica. majoritatea noilor piese de ră
sunet ale tinerilor dramaturgi re
flectă protestul împotriva războiului 
din Vietnam sau tensiunea provo
cată de asasinatele politice recente, 
iar paralel cu aceasta se dezvoltă o 
dramaturgie agitatorică a autorilor 
de culoare. Unul din evenimentele 
de seamă ale actualului început de 
stagiune la Paris îl constituie repre
zentarea noii piese a celebrului dra
maturg de avangardă Arthur Ada
mov „Domnul Moderat", 
al micului burghez care . ........
dictator. Cunoscuta trupă engleză 
Royal Court Theatre, întreprinzînd 
în această vară un turneu în mai 
multe țări (printre care și România), 
a găsit că este reprezentativ să joace 
o piesă de Lawrence, „Nora", care 
redă aspecte din viata minerilor și 
lupta lor grevistă. La rîndul său, 
Jean-Marie Serreau, cu trupa sa, a

• străbătut Europa cu „Tragedia re
gelui Crlstophe" de Aimâ Câsaire, 
dezbatere dramatică asupra drumu-

poetice șl 
evenimentele 
că în Ame

portret 
devine
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puncte de vedere

Iul pe care-1 au de urmat tinerele 
state eliberate din robia colonială. 
Iar exemplele de aceeași natură ar 
putea continua pe larg.

Nu avem pretenția să dăm o listă 
exhaustivă, ci doar să semnalăm un 
fenomen simptomatic în mișcarea 
teatrală contemporană. în ce pri
vește orientarea repertorială a tea
trelor din țara noastră, se știe că 
ea se caracterizează, în linii gene
rale, printr-un conținut de idei mi
litant. Cu toate acestea, se poște 
constata (chiar și printr-o -confrun
tare cu titlurile enumerate mai sus) 
că în ultima vreme pe afișele mul
tora din teatrele noastre se află 
într-o relativă scădere numărul 
pieselor izvorîte din clocotul reali
tăților politico-sociale imediate. De
sigur că teatrele de la noi, în virtu
tea exigentelor estetice și ideologice 
care le călăuzesc, ar avea de făcut 
o atentă selecție, alegînd din lucră
rile amintite, ca și din multe altele 
necitate aci, pe acelea care le sa
tisfac cel mai deplin. Oricum, tendin
țele spre un teatru angajat direct 
în viața politică, inclusiv așa-numi- 
tul „teatru-document', ar merita să 
pătrundă mult mai amplu pe scenele 
noastre. Aceasta, pe de o parte pen
tru că este vorba, cum spuneam, 
de un curent din cele mai reprezen
tative șl mai avansate în arta mon
dială, iar pe de altă parte pentru că • 
acest curent — care cunoaște o în
florire poate fără precedent — vine 
în întîmpinarea înaltelor chemări 
cetățenești pe care noi le acordăm 
azi ceremoniei scenice.

îndreptîndu-șl atenția, într-o mă
sură sporită, către spectacolul „de 
participare", de intervenție în viața

E
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>\ 10,00 — Curs de limba franceză (reluarea lecției de luni). 10,30 — Curs
,)> de limba engleză (reluarea lecției de marți). 11,00 — T V. pentru specialiștii
> din industrie. Ciclul „Cibernetică". Construcția calculatoarelor numerice 

A (reluare). 11,30 — închiderea emisiunii de dimineață. 17,30 — Pentru elevi, 
>S Consultații la fizică (clasa a VIII,a). Transmisiune de la Muzeul Tehnic. 
A Tema : Magnetism. Prezintă prof. Vaslle Fălle. 18,00 — Telecronlca eco- 
>> ■ nomică. în dezbatere : Normarea muncii. 18,30 — Curs de limba germană. 
A 19,00 — Club XX — emisiune pentru tineret — Reportaj anchetă pe teme 
A de comportare, modă, profil moral. Redactor Dan Hullera. 19,30 — Tele- 
A Jurnalul de seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate. 20,00 — 
A Interprețl de muzică populară. Florica Bradu și Traian Straton. Dirijor 
A Nlcu Stănescu. 20,15 — Documente de piatră. Alba Iulia — film de tele- 
A viziune realizat de Toma Popescu. 20,30 — Tineri muzicieni. Pianistul Dan
> Grlgore. Prezintă Grigore Bărgăoanu. 20,50 — Avanpremiera. 21,10 — Tele- 

A cinemateca : „In umbra vieții". Film artistic cu Charles Boyer șl Margaret 
>> Sullivan. 22,55 — Telejurnalul de noapte. 23,05 — închiderea emisiunii.

socială, teatrele ar putea stimula 
eforturile dramaturgiei originale 
această direcție. Faptul concret 
viață, nu acela mărunt, nesemnifi
cativ, ci acela în care 
preocupările majore ale colectivită
ții, a fost întotdeauna o sursă bo
gată a marii dramaturgii. De la 
„Perșii* lui Eschil și pînă la nume
roasele creații inspirate din lupta 
omenirii împotriva fascismului sau 
a primejdiei atomice, evenimentul 
curent, extras din viața cetății și a 
lumii, a făcut mereu casă bună cu 
originalitatea și cu fantezia scenică. 
Iar dacă ne gîndim la experiențele 
deschizătoare de perspective ale lui 
Gemier sau Meyerhold, la inovațiile 
profunde introduse de Piscator sau 
Brecht prin intermediul spectacolu- 
lui-manifest, la căutările „documen
tare" întreprinse mai recent la Royal 
Shakespeare Company (sub condu
cerea lui Peter Brook) sau la Piccolo 
Teatro, vom observa că teatrul poli
tic a contribuit într-o măsură hotă- 

. rîtoare la cristalizarea unora din 
cele mai îndrăznețe concepții regizo
rale.

Trebuie deci să înlăturăm defini
tiv prejudecata că ar exista o de
marcație de netrecut între creația 
etern-umană, de înaltă artă, șl spec
tacolul ancorat în actualitatea fier
binte. Schematismul și superficiali
tatea unor producții care abundau Ia 
un moment dat își aveau cauza nu în 
pasiunea de a reflecta realitatea, ci 
în optica îngustă a autorilor, precum 
și în lipsa de talent, capabilă să 
înece în mediocritate orice temă. 
Cînd, ‘ ‘
bătea problemele dreptății sociale 
în „Jocul ielelor', el făcea artă au
tentică. Sau Mihail Sebastian, cînd 
dramatiza „Nopțile fără lună" ale lui 
Steinbeck. Al. Mirodan, în „Ziariș
tii*, dădea conflictului o virulență 
publicistică de cea mai bună calitate. 
Piesele istorica dedicate de Flo
ria Lovinescu lui Petru Rareș, 
sau de AI. Voltin lui Horia, sau de 
Paul Anghel lui Ștefan cel Mare 
sînt scrieri politice prin esența lor, 
punînd problemele relației între 
conducători și mase, ale perspectivei 
și responsabilității istorice, ale dirl- 
guirii națiunii în spiritul patriotis
mului ș.a. Prin lucrările reușite — 
și în pofida multor însăilări di
dactice, simpliste — dezvolta
rea unei noi dramaturgii isto
rice în ultimii ani a prilejuit o pre
țioasă experiență în ce privește tre
cerea de la document, de la mărturia 
istorică reală. la transfigurarea sce
nică. Această experiență ar merita 
acum valorificată și extinsă asupra 
unui material de nemijlocită actua
litate. N-ar putea constitui aceasta, 
cel puțin o primă treaptă în proce
sul de investigare a realității, menit 
să împrospăteze mereu creația tea
trală ?

Fără a fetișiza o singură modali
tate de expresie, mi se pare că în
curajarea și cultivarea „teatrului- 
document" ar constitui, în momen
tul de față, una din căile fertile ale 
apropierii teatrului de viață, o ex
celentă școală pentru dramaturgi și 
regizori, îndeosebi tineri. Unii oa
meni de teatru mi-au mărturisit că 
s-ar pasiona pentru asemenea încer
cări (iar interesul recent pentru 
spectacolele de sunet și lumi
nă, printre altele, o confirmă). 
Teatrul-document oferă largi po
sibilități de a îmbina lirismul 
cu autenticitatea, grotescul cu se
veritatea adevărului, de a utiliza în 
mod complex mijloacele audio-vizua- 
le moderne, proiecția și banda so
noră, fragmentul filmat și pant.o- 
mima, muzica, dansul, euritmia etc. 
Aci ar avea de jucat un rol deter
minant 
teatrale 
măra și 
grupeze 
tori ai scenei în jurul unor teme po
litice pregnante. Dorința de a înnoi 
formele artistice ar găsi în aseme
nea experimente un suport solid în 
însăși substanța conținutului de viață 
și de idei.

$1 
în 
de

se reflectă

tn schimb, Camil Petrescu dez-

și inițiativa unor instituții 
(printre care s-ar putea nu- 
A.T.M.-ul, de pildă), care să 
scriitori talentați și sluji-

Andrei BALEANU

O ®
Cele dintîi surprize oferi

te studenților la începutul 
noului an de învătămînt au 
fost, fără îndoială, orarele 
universitare. Ele au atras 
dintr-un început atenția cel 
puțin prin două caracteris
tici : concretizarea preve
derii din noua legislație 
universitară ca numărul 
obligatoriu de ore să fie 
redus la cel mult 30 într-o 
săptămînă ; distribuirea de 
așa natură a activităților 
îneît să se asigure crește
rea raportului dintre orele 
aplicative și cele teoretice 
de la 35—40 la sută. Ia 
45—55 la sută si adeseori 
chiar la mai mult. Potrivit 
noilor programe săptămî- 
nale. studenții se vor pre
găti mai intens în semina- 
rii, laboratoare, clinici, la 
planșetele de proiect sau 
pe terenurile experimenta
le.

în ultimii ani. îndeosebi, 
nu crescut apreciabil fon
durile alocate dotării la
boratoarelor universitare, 
institutele întrețin strînse 
relații cu unitățile producă
toare de aparatură tehnico- 
stiintifică. iar corpul pro
fesoral, în colaborare cu 
studenții, desfășoară o acti
vitate tot mai intensă, de 
pe urma căreia laboratoa
rele primesc noi aparate. 
Dar, cvasiunanimitatea opi
niilor cadrelor didactice 
face apel la o mai strînsă 
racordare a învătămintului 
cu producția, tocmai ca o 
subliniere a necesității unui 
sistem precis de referință 
în acțiunea de modernizare 
a laboratoarelor. Și implicit, 
ca la o posibilitate 
largă și mai puțin 
toare de a menține 
laboratoarelor la zi. 
părerea mea — ne 
în această ordine de idei 
prof. ing. Ion Stănescu. de 
la Institutul politehnic

mai 
costisi- 
dotatia 
„După 
spunea

din Brașov — nu este 
posibil să pretindem ca 
laboratoarele universita
re să primească dintr-o 
dată întreaga aparatură 
tehnică întîlnită în produc
ție. Ceea ce nu înseamnă 
că pregătirea studenților se 
va situa în mod fatal în 
urma exigentelor mereu 
soorite ale economiei. Exis
tă o cale mult mai simplă 
de a le asigura tinerilor 
condiții de studiu practic 
similare cu cele în care vor 
lucra după absolvire. Se 
știe, de pildă, că în desfă
șurarea procesului de pro
ducție. o parte a apara
turii tehnice se uzează. Am 
în vedere acele mașini care, 
fără a fi depășite din punc
tul de vedere al concepției 
tehnico-științifice pe care 
o concretizează, nu mai 
dau randament sub rapor! 
ritmic, cantitativ. în schimb 
asemenea aparate, cu mici 
cheltuieli de refacere, pot 
ilustra destul de bine prin
cipiile pe care noi le expu
nem studenților. De acest 
adevăr ne-am convins per
sonal după ce am reușit ca 
o serie de laboratoare din 
institutul 
tingă un înalt grad de 
utilare pe o 
nea cale. De pildă, 
laboratorul de TCM unde 
80 la sută din utilaje sînt 
obținute prin transfer din 
întreprinderile industriale 
ale Brașovului, ca și în cel 
de mașini-unelte automate 
în care pentru o aparatură 
în valoare de peste 500 000 
lei am 
o sută 
lucrările cu studenții 
desfășoară foarte operativ 
și la un nivel științific com
parabil cu cel din produc
ție".

— Eu cred că dotarea la
boratoarelor universitare 
s-ar putea, realiza unitar și.

nostru să a-
aseme- 

în

investit doar 
de mii de lei.

se

totodată, în strînsă legă
tură cu producția, în chiar 
procesul fabricării apara
telor tehnico-știintifice — 
opiniază conf. ing. Enrio 
Silianu, șeful catedrei Or
gane de mașini, de la ace
lași institut De pildă, cînd 
se proiectează și se elabo
rează o mașină, unitățile 
primei serii să fie reparti-

fecționată. în plus, stu
denții ar lucra cu cele mai 
moderne mașini. Cînd — 
să zicem — componentele 
seriei N ar ajunge în pro
ducție. studenții repartizați 
ca ingineri ar fi la curent 
cu înzestrarea tehnică a 
uzinei. După o perioadă, 
mașina s-ar restitui, ar 
veni alta si în felul acesta

cb nema

țw:'

13,30 ; 21, EXCELSIOR
18,45 ; 21,15, GLORIA - 
20,30, VICTORIA — 9 ;
• Colivie pentru doi ;

ț

Filarm & nica Statui

« Columna (ambela serii) t PATRIA — » ; U ; 1» ; 
18 ; 20,45.

„Judoka" agent secret : REPUBLICA — 9 ; 11,13 j 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL — 8,15 ; 10,15 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15. SALA PALATULUI —
19.30 (seria de bilete — 2620).
• Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 
21,15.
• Hombre : FEROVIAR — 8,30—16 In continuare ;. .. ------------------ _ g45. 11J5 . 13145; 13,15;

I ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.

... SALA CINEMATECA (bi
lete la 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.
S> Fete în uniformă : CAPITOL — 8,30—16,30 în con
tinuare ; 18,45 ; 21. MODERN —9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,13;
18.30 ; 20,45.

• Regele suedez : LUMINA — 9,13—15,45 in conti
nuare ; 18,30 ; 20,45.
• Minunata călătorie a lui Nils Holgersson : DOINA
— 9 ; 11 ; 13.
• Cînd tu nu ești I DOINA — 18 ; 13,15 ; M,30.
• Oscar : UNION — 18 ; 18,15 ; 20,30.
• Lumea comică a Iul Harold Lloyd — Plimbarea 
Iul Esop : TIMPURI NOI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Prințesa : GRIVIȚA — 3—13,30 tn continuare,
15.45 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA — 9 ; 11,13 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 : 21.
• Prin Kurdistanul sălbatic : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Operațiunea San Gennaro i BUZEȘTI — 15,30 ;
18, PROGRESUL — 15,30 ; 18.
• Thfcrăse Desqueyroux : PROGRESUL — 20,30, CO
TROCENI — 20,30.
• Soare și umbră : BUZEȘTI — 20,30.
• Samuraiul : DACIA — 3,30—16,30 tn
18.45 ; 21, AURORA — 8,30—15,30 !n 
18 ; 20,30.
• Fiul Iul Tarzan : BUCEGI — «,30 ;
18,30 ; 20,30, FLOREASCA — 10 ; 12 ; 14 IGiSO 
18,30 ; 20,30, ARTA — 9—16,30 în continuare ; 13,15 
20,15.
• Winnetou (seria a ni-a) : UNIREA — 15,30 ; 18 
20,30.
• Planeta maimuțelor : LIRA — 18 ; 17,45 ; VOLGA
— 8,45—13 în continuare 13,30 ; 18 ; 20,30.

continuare 
continuare

11,30 ; 18,S0

18

Cu mtinile pe ora? : LIRA — 20,30.
Trei copii „minune" : DRUMUL SĂRII
; 20.
Apă curativă î FERENTARI — 15,30 
Roata vieții : CIULEȘTI — 15,30 ; 18 *
Lustragiul : COTROCENI — 15,30 
Neînțelesul : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
Pentru cițlva dolari în plus : CRINGAȘI — 15.30 ; 
; 20,15.
Vera Cruz : MELODIA

18

14,45 ; 16,45 ; 18,45 ; 20,45.

18 ; 20,30. 
20,30.

18.

8.45 ; 10,45 ; 12,45 ;

Viva Maria : VIITORUL — 15,30 ; 18.
Să nu ne despărțim : VIITORUL — 20,30. 
Eu te-am Iubit : MOȘILOR — 15,30 ; 18. 
Fragii sălbatici : MOȘILOR — 20,30. 
ZOrba Grecul : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Poemul celor două Inimi : MUNCA — 15,30 ; 
Cine I-a ucis pe Liberty Walance : MUNCA — 20. 
Tarzan, omul-maimuțil : COSMOS — 10 ; 18 ;

_ Căderea Imperiului roman : TOMIS — 9,30 ; 15,30 
în continuare ; 19.
e Testamentul unul pașă : FLACĂRA — 15,30 ; 13 ; 
20,30.
• Inimă nebună... nebună de legat i VITAN 
15,30 ; 18.
• Republica Skid : VITAN — 20,30.
• Veșnicul întîrzlat : RAHOVA — 15,30 ; 13 : 20.30.

o
© 20.

Intr-o ipostază nouă
Un recent concert 

al orchestrei Filar
monicii de stat din 
Tirgu Mureș (și desi
gur nu numai acesta) 
ne-a demonstrat sal
tul calitativ al aces
tei orchestre. Consul
tând pliantul care cu
prinde programele 
pentru concertele din 
stagiunea 68—69, con
statăm alcătuirea sa 
variată șl echilibrată.

Programul concertu
lui orchestrei, condusă 
de Szalmăn Lorănd, a 
cuprins: Două piese 
pentru orchestră de 
Csiky Boldizsăr, Con
certul pentru pian și 
orchestră în Sol 
jor de Mozart, 
vind-o ca solistă 
pianista franceză Ce
cile Ousset, și Simfo
nia a 6-a „Patetica" 
de Ceatkovski.

Deși scurte, cele 
două piese pentru or
chestră ale compozito
rului Csiky Boldizsăr 
ne-au dezvăluit o per
sonalitate artistică în 
plină ascensiune. Con
trastul dintre cele 
două piese este ma
nifest, deși alcătuiesc 
un tot unitar din 
punct de vedere tema
tic. Prima piesă este 
mai reținută și încăr
cată 
trăire 
doua, 
este. în același timp.

ma- 
a- 
pe

cu . mai multă 
interioară; a 

mai dramatică.

fara soc

mai cerebrală. Folo
sind orchestra mare, 
compozitorul obține e- 
fecte interesante.

în Concertul in Sol 
major pentru pian șl 
orchestră de Mozart, 
pianista Căcile Ousset, 
deținătoarea unui bo
gat palmares (premiile 
de la concursul inter
național de la Geneva 
din 1954, de la con
cursul Busoni din 
1959, de la. concursul 
internațional Van Cli- 
burn din 1962), de
monstrează claritate, 
stăpînire a instrumen
tului, sensibilitate. A- 
portul susținut și dis
cret al orchestrei a 

o in- 
foarte 
dega-

făcut posibilă 
terpretare de 
bună calitate, 
jind acea atmosferă 
tipică stilului mozar- 
tian. Am apreciat 
o dată deosebita 
gătire tehnică a 
nistei în cadența 
partea a doua a con 
certului. Valoros în 
această interpretare a 
fost și perfectul echi
libru Intre solist și 
orchestră, unitatea in 
internretare ca reflec
tare a unității con- 

de

încă 
pre- 
pia- 
clin

tare a unității 
certului conceput 
Mozart.

Ultima 
certului. 
Simfonia 
tica" de Ceatkovski, a 
constituit revelația se-

parte a 
cuprinzlnd 

a 6-a „Pate-

COTl-

ții. Dirijorul Szalmăn 
Lorănd a știut eă 
transmită orchestrei și 
publicului emoția sa 
artistică intr-o inter
pretare caracterizată 
prin economie de ges
tică. Pînă la ultimul 
interpret, orchestra s-a 
integrat pe deplin in
tențiilor șefului de or
chestră. înțelegerea 
mesajului filozofic din 
această simfonie, ur
mărită de către diri
jor, a fost umbrită 
totuși de unele defi
ciențe tehnice, cum ar 
fi nesincronizarea. De 
asemenea, adaptarea la 
unele schimbări de 
tempo a fost defici
tară. Amintim deose
bita calitate a suflăto
rilor de lemn.

Toate deficiențele a- 
rătate mai sus s-au to
pit însă în execuția 
plină de înțelegere ar
tistică a acestei capo
dopere. Concertul ne-a 
arătat adevărata va
loare a Orchestrei fi
larmonice din ' Tîrgu 
Mureș, care, întineri
tă fizic și spiritual 
sub o îndrumare com
petentă. poate da in
terpretări demne de 
cerințele unui public 
din ce în ce mai exi
gent.

Cristina MERDLER- 
MORARIU

/

adică 
comu-

Există lucrări de artă monumen
tală cara înfrumusețează și înno
bilează peisajul nostru urbanistic 
aflat în plină evoluție și armo- 

Se investesc efor
turi materiale si de creație pentru 
mobilarea parcurilor și a unor an
sambluri cu elemente de artă plas
tică avînd caracter decorativ. Și, 
împreună toate acestea, integrate or
ganic în viata orașelor, amplifică 
climatul lor educativ-estetic, gene
rează sentimente de satisfacție si în- 
cîntare.

Incontestabil, aspirăm către împli
niri și desăvîrșire. Vrem ca orașele 
șă poarte mal pregnant și mai pro
fund însemnul artistic al acestei epoci 
efervescente. Trăim sentimentul vo
inței și al posibilităților sigure, dorim 
mai mult, mai frumos, mai repede. 
De aceea, pare de-a dreptul inaccep
tabil, în acest context, drumul alam
bicat care se interpune între 
baza materială asigurată de către sta
tul nostru si posibilitățile artiștilor 
noștri plastici — pe de o parte — și 
finalizarea unor opere de artă mo
numentală, busturi, 
decorative, picturi 
murale, sculpturi 
decorative, — 
de altă parte.

Exemplele 
care le aducem 
discuție vor fi 
credem — edifica
toare. Municipiului 
Tg. Mureș i s-a 
repartizat de către 
C.S.C.A. pe baza u- 
nor solicitări ante
rioare o 
„Nicolae 
sculptorul Ostap Andrei. Amplasa
rea acesteia a provocat, un schimb 
asiduu de adrese între Consiliul 
popular și sucursala județeană a 
Băncii Naționale referitoare la finan
țarea lucrărilor pentru soclu și a- 
menajării spuarului. întrucît nu se 
prevăzuseră, legal și anticipat, banii 
necesari unei asemenea lucrări, s-a 
recurs la subterfugii mențlonin- 
du-se că nu este vorba de o 
lucrare nouă ci de — cităm din 
adresa nr. 13 410/68 — „mutarea sta
tuii „Bălcescu" din strada Sfatului 
nr. 1 (adică din curtea Consiliului 
popular, unde era „depozitată" de 
aproape 6 luni) în Piața Albina". „Si
tuația enunțată — opina GHEORGHE 
RĂDULESCU, șeful secției comenzi 
a Fondului plastic, este o urmare a 
necorelării activității în domeniul ar
tei monumentale a unor secții și or
gane subordonate Consiliului popu
lar".

Cu rare excepții (poate Piteștiul, 
Constanta, Alba Iulia, Tîrgoviștej 
lipsa de colaborare utilă pe plan lo
cal determină flagrante întîrzieri in 
amplasarea multor lucrări deja rea
lizate sau determină întîrzierea 
materializării proiectelor aflate în 
stadiu înaintat de execuție. Din co
respondența, voluminos îndosariată, 
a Fondului plastic ne-a reținut aten
ția contractul 88 FC/1964 privind exe
cutarea a două mozaicuri pentru de
corarea fîntînii situată în fața gării 
Nicolina-Iașl. Dosarul lucrării însu
mează deja peste 50 de file, conținînd 
aproximativ 20 de adrese care au 
circulat între București și Iași, adre
se, unele cu un continui, ultimativ

nizare afectivă.

frînturi și frize

de felul acesta :
Fondul plastic — trebuie să vă
nicăm detalii de execuție ale soclu
lui lucrării, ci dumneavoastră 
pectiv întreprinderea de gospodărire 
locală din Iași) trebuie să ne comu
nicați aceste detalii, pe care de alt- 

• fel le-am cerut încă de acum 2 ani, 
în repetate rînduri". Rezultatul : cu 
toate că este de mult aprobată să se 
execute în material definitiv, lucra
rea s-a mai „minat cu un an. Deci, 
nu se constată numai la nivelul or
ganelor locale o colaborare defici
tară, ci și între acestea și Fondul 
plastic, „Se manifestă o tendință de 
a pasa responsabilitatea de la o in
stituție la alta, o falsă prudență as
cunsă sub un complex de hîrtii justi
ficative, — ne spunea sculptorul 
EMIL RUȘI, inspector principal la 
Comitetul pentru cultură și artă al 
municipiului București.

într-adevăr, enorm de mult timp 
se acordă aprobărilor de tot felul, 
problemelor formal-organizatorice, 
în detrimentul celui afectat realiză
rii operei de artă proDriu-zisă. Arhi
tectul ROMEO ------

(res-

pe

pe 
în

statuie 
Bălcescu"

saaawtaajuu» iubimmbm

anchetă

culturală

realizată de

RÂU, delegat Al 
C.S.C.A.S. în Cov' i 
sia de artă monu
mentală care func
ționează sub egida 
C.S.C.A., este de 
părere că „sînt 
prea multe organe 
și foruri solicitate 
să-și exprime ade
ziunea la înfăptui
rea și amplasarea 
unei opere de artă 
monumentală, 
se întocmesc 

prealabile, laborioase

Nu 
do

sicumentații
complete. Uneori se caută loc potri
vit unei lucrări executate deja, al
teori se alege locui de amplasare, 
fără să se intuiască, firesc, dimen
siunile și configurația viitoarei lu
crări pe care o va realiza artistul. 
Trebuie să acordăm mai mult credit 
și să stimulăm inițiativa locală, spo
rind răspunderea consiliilor populare, 
a oamenilor de știință și cultură 
(idee sugerată și de CORNEL IR1- 
MIE, doctor în științe istorice, pre
ședintele comitetului municipal pen
tru cultură și artă Sibiu) față' de 
efectuarea și integrarea operelor de 
artă monumentală în ansamblul ora
șelor. în acest fel s-ar diminua și 
caruselul hîrtiilor".

între ideea realizării unei lucrări 
și finalizarea ei există, pe parcursul 
eiaborării, un du-te vino de adrese 
între C.S.C.A. și comitetele locale 
pentru cultură și artă, între C.S.C.A. 
și C.S.C.A.S„ din nou între C.S.C.A. 
și comitetele județene sau municipale 
pentru cultură și artă, iar între 
C.S.C.A. și C.S.C.A.S., între organele 
locale și Fondul Plastic, între Fondul 
Plastic si Uniunea artiștilor plastici. 
Fondul Plastic și C.S.C.A., între Fon
dul Plastic și artiștii care execută 
lucrarea, între comitetele locale pen
tru cultură și artă și artiști. GAVRIL 
COVALSCI-II, în cunoștință de 
cauză, în calitate de sculp
tor și inspector general la Di
recția artelor plastice din C.S.C.A., 
afirma că „aceste obositoare mean
dre se datorează faptului că în pla
nurile noilor ansambluri arhitectu
rale nu se includ de la început zo
nele și locurile de amplasare a unor 
monumente și elemente decorative. 
De asemenea, comitetele pentru 
cultură și artă nu efectuează studii 
de rețea cu privire la mobilarea cu 
lucrări de artă plastică monumentală 
a orașelor, tinînd seamă de dezvol
tarea lor în perspectivă. Numai co
mitetul municipal pentru cultură șl 
artă din București a întreprins tin 
asemenea studiu dar care, după pă
rerea mea, trebuie să fie dat publi
cității. supus dezbaterii specialiști
lor, oamenilor de cultură din Capi
tală. opiniei publice. Dorim din ini
mă ca 
poarte 
nu ne 
facem.

gheru) : Echilibru fragil — 19,30 ; 
(sala Studio) : Cînd luna • al
bastră — 20.
• Teatrul Gluleștl (la Teatrul de
Comedie) : “ -
moartea —
« Teatrul 
Ion — 20.
• Teatrul „___ _____ .
sanțil necunoscuțl — 9,30.
• Teatrul „Al. Davila" din Pitești 
(la Teatrul Mic) : Croitorii eei 
mari din Valahla — 19,30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînzlana
— 17 ; (sala din str. Academiei) : 
Tigrlșorul Petre — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 

‘.iase“ (sala Savoy) : Ca la Tănase
— 19,30 ; (sala din Calea Vietoriei 
nr. 174) : Mexico-Melody — 19,S0. 
tș Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor (str. Lip
scani) ; Selecțiuni '68 — 20.
• Circul de stat : Circul „Aeros* 
(R.D. Germană) : 16 ; 19,30.

Operetă : My fair

«

de muzică de ca- 
dau concursul for- 
Nova" si orchestra

Omul care < văzut 
19,30.
.,Barbu Delavrancea* i

„Ion Creangă" : Adre-
• Filarmonica George
ISnescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Concert " 
meră — 20. Ișl 
mația „Musica 
„Camerata".
• Teatrul de 
lady — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Oameni șl 
șoareci — 19,30 ; (sala Studio) : To
paze — 19.30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra* (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Meteorul — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Comedie pe în
tuneric — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma-

profesorului, a inventivi
tății lui — intervine prof, 
dr. ing. Gheorghe Chirită, 
de la Institutul politehnic 
din Iași. Prin urmare, si 
gradul dotării sale tehnice 
se cuvine să fie în bună 
măsură expresia eforturi
lor creatoare ' ale corpului 
profesoral. Cum ? între 
catedre și unitățile econo-

ȚINUTA
UNIVERSITARĂ

A OR
LABORATOR

zate pe timp de 8 luni in
stitutelor de învătămint 
superior. Acestea, nefiind 
nici beneficiare, nici pro
ducătoare, netinind nici de 
același minister și avînd o 
competență tehnico-științi- 
fică recunoscută, ar putea 
juca rolul unui arbitru o- 
biectiv, arătînd ce calități 
și defecte are mașina res
pectivă. cum poate fi per-

s-ar realiza o continuă îm
prospătare a laboratoarelor 
universitare.

— Să nu uităm însă un 
aspect fundamental : labo
ratorul universitar nu poa
te fi conceput doar ca un 
perimetru în care aparatele 
ne vin ca niște cadouri, ei 
este înainte de toate o i- 
lustrare a personalității 
științifice și didactice a

mice se încheie contracte 
de cercetare pe o anumită 
temă. Dacă legislația spe
cifică acestei cooperări ar 
prevedea obligații mai 
precise pentru ambele 
părți, mergîndu-se pînă la 
somații financiare în cazul 
nerespectării clauzelor con
tractuale, cu alte cuvinte 
dacă această formă de le
gătură a învătămintului cu

producția nu s-ar rezuma 
la un aspect adeseori for
mal ca în momentul de 
față, atunci o geamă de 
idei științifice valoroase 
venite din colectivele de 
catedră ar putea fi mate
rializate mai repede șl mai 
ușor, și pe această cale în
seși laboratoarele univer
sitare s-ar îmbogăți cu re
zultatele concrete ale aces
tei colaborări.

Alte puncte de vedere 
pledează pentru concentra
rea, în anumite localități 
universitare unde acest 
lucru e posibil, a întregii 
baze de cercetare științi
fică, la care să aibă acces 
si studenții. Este ceea ce 
susține conf. Ing. Hie N. 
Constantincscu, prorector 
al Institutului de mine din 
Petroșeni, cînd spune : „In 
afară de institutul nostru, 
în Petroșeni există încă 
două unități în care se 
execută lucrări de cerce
tare — Stația de cercetări 
pentru securitatea minieră 
si Unitatea de cercetări 
pentru huilă. Cum 
cele trei instituții 
relații strînse de 
borare, concretizate 
cercetări efectuate în co
mun, mi se pare cu atît 
mai firesc să se treacă la 
crearea unor laboratoare 
comune, utilate prin grija 
celor două foruri tutelare. 
Avantajele ar fi multiple : 
s-ar concentra atit efor
turile materiale cit și for
țele de cercetare, s-ar pu
tea obține un fond docu
mentar mult mai variat și 
mai complet, iar lucrările 
efectuate ar putea fi con
siderabil avansate, fnclusiv 
pînă la faza pilot. Si. în 
plus, studenților le-am oferi 
o zonă vastă de pregătire 
aplicativă, nu numai ca 
spațiu material, dar și ca 
preocupări, o zonă în care

un

problemele de organizare 
si dirijare a proceselor, de 
producție s-ar îmbina ar
monios cu cele de cerce
tare științifică".

Există pe alocuri
paradox : laboratoare
foarte moderne, dar mi
nore sub raportul con
tribuției lor la forma
rea științifică a studenților. 
Pentru că, în realitate, o 
bună bază materială nu se 
poate dispensa, ci dimpo
trivă presupune cu atît 
mai mult aportul pedago- 
gico-științlfic al profesoru
lui, lecția sa personală do 
gîndire creatoare. Cum sînt 
..dotate" din acest punct de 
vedere laboratoarele uni
versitare T „Am observat 
adeseori că o oră de labo
rator cu studenții, în.pofida 
importantei temei tratate, 
uneori chiar contrar pre
gătirilor făcute anterior de 
cadrul didactic
dă impresia de prea multă 
improvizație 
punde eonf. dr. îng. Anrel 
Radu, de la Institutul poli
tehnic din 
abordează 1 
fără 
între 
chiar fără 
realității, 
lor Ii se atribuie o astfel 
de configurație îneît „să 
încapă" exact în numărul 
de ore avut la dispoziție : 
~de cele mai multe ori lip
sesc punctele de legătură 
cu alte discipline si chiar 
cu problemele . aceleiași 
materii. Din această cauză, 
studenții sînt prea puțin 
atrași, iar curiozitatea lor 
începe să se atrofieze. După 
părerea mea, • ar fi mat util 
ca ciclul lucrărilor de la-

conducător,

între 
există 
cola- 
prin

ne răs-

însă 
ele

Se 
i lucruri 
fi unite 
cîteodată, 
fi fidele

i Brașov, 
multe

a
Si.
a i

Cîteodată teme-

fie astfel orga- 
desfășurarea lui 

permită studentului 
adiționarea unor concluzii 
personale și. ceea ce este 
mai important, rezultaiele 
unei experiențe să fie o 
bază de organizare a șe
dinței următoare.- De oildă. 
un- obiect obținut pe o 
mașină din laboratorul de 
prelucrare mecanică a lem
nului să poată fi reluat. în 
continuare, pe mașina ime
diat următoare, in așa fel 
îneît în final fiecare stu
dent să realizeze un produs 
complet si complex. S-ar 
întări răspunderea perso
nală a fiecăruia, s-ar dez
volta spiritul de inițiativă 
și alte atribute indispen
sabile viitorului specialist". 
Alți interlocutori, printre 
care și conf. dr. Bednar 
Horst, de la același insti
tut, au propus

■ bună delimitare 
rilor orelor de 
tor în raport 
de studiu. (în primii ani 
să se pună un accent mai 
mare pe verificări de pro
cese. legi, diaarame etc. 
urmînd ca o dată cu anul 
IV activitatea de laborator 
să tindă spre o muncă de 
cercetare), împărțirea ra
țională a studenților pe 
grupe, axarea lucrărilor de 
laborator pe liniile esen
țiale ale pregătirii de spe
cialitate ș.a.

Iată de ce problema or
ganizării orelor de labora
tor se definește acum în 
acest nou an universitar — 
și în condițiile transpune
rii în viață a prevederilor 
noii Legi a învătămintului 
— ca o preocupare de 
seamă a corpului profeso
ral și a studenților.

boratof să 
nizat incit 
să-i

o mai
a scopu- 
labora- 

cu anul

Mihai IORDANESCU

operele pe care le realizăm să 
pecetea eternității, de aceea 
poate fi indiferent ce lucrări 
în ce măsură ne reprezintă

pe noi, cei dc azi, epoca noastră so
cialistă. Pentru aceasta este 
de un efort colectiv înțeles în 
niul concepției de creație și 
schimbului de hîrtii. Avem o 
de comenzi ferme pentru anul 
printre care 
„Micu-Șihcai-Maior"

nevoie 
dome- 
nu al 
seamă 
viitor, 

grupul sculptural 
pentru orașul 

Cluj, monumentul „Islaz 1848“ pentru 
județul Teleorman, „Avram lancu" 
pentru orașul Brad. „Andrei Mureșa- 
nu“ pentru Brașov... Consiliile popu
lare trebuie să prevadă fondurile ne
cesare amplasării și executării lucră
rilor anexe. S-ar îndeplini astfel 
dorința legitimă a artiștilor de a-si 
vedea mai repede lucrările infru- 
musețînd orașele tării, obținînd girul 
publicului".

Subscriind 
de vedere, 
și Direcția 
C.S.C.A. este 
soluția problemelor pe care le-am 
evidențiat succint. Considerăm că 
trebuie revizuite unele acte norma
tive, așa cum de altfel a rezultat și 
din dezbaterile Conferinței pe tară a 
artiștilor plastici. Problemele abor
date par a fi exclusiv administrativ- 
organizatorice, în realitate ele impie
tează asupra conținutului și valorii 
operelor de artă monumentală.

unul asemenea punct 
nu putem omite că 
artelor plastice din 

în măsură Bă găsească

Octavian NICA
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Cu o legitimație confec
ționată ad-hoc și într-o for
mulare care ar fi trebuit să 
stîrnească cel puțin bănu
ieli, am fost timp de patru 
zile inspector în Capitală și • 
în alte cîteva orașe. Voiam 
să constatăm pe viu ava
tarurile muncii inspecto-

rilor, ce tentații oferă
munca de control și, în
sfîrșit, cît de aproape este
pentru unii vigilența de
credulitatea naivă, demni
tatea de dezonoare, cinstea 
de înșelăciune.

Iată textul legitimației:

OFICIUL GENERAL DE INSPECȚIE ȘI CON
TROL DE PE LÎNGA DIRECȚIA SPECIALĂ. 
LEGITIMAȚIE. Seria 008 HîO. Tovarășul ...are 
depline împuterniciri pentru a efectua controlul în 
toate întreprinderile și instituțiile. Șeful Oficiului: 
P. A. Călescu.

► Pentru oricine « lesne da
► observat că textul legltima- 
i- ției conține trei farse : a) 
‘ nu s-a precizat a cui csto
► această formidabilă Direc- 
k țle Specială ; b) seria 008 
i- HiO indică ...apă chioară
► sau apă de ploaie, cum
► vreți; c) numele șefului
► Oficiului — P. A. Călescu
► — este Păcălescu toată ziua 
k (inspirîndu-ne de la farsa 
k lui B. P. Hașdeu, publicată
► în „Convorbiri literare").
► Cu o asemenea legitima-
* țle în buzunar .și mizînd,
* ca șl Inspectorul incorect 
k (sau ca și escrocul devenit... 
k inspector) pe lipsa de vigi- 
k Iență și pe naivitatea uno-
► ra, am luat mită sub toate
► formele, în bani șl în natu-
* ră, am inspectat birouri
► și... imaginați-vă! — am 
k controlat un organ de con- 
k trol.
► împreună cu locotenentul
* major de miliție Va- 
. leriu Șuțeanu, cu care „am 
k fost (de curînd) 14 ore in- 
k fractor" (vezi „Scînteia"
► din 2 noiembrie a.c.) — cu
► acordul și sprijinul Inspec-
► toratulul Miliției Capitalei 
k — am pornit într-o inspec- 
k ție sui-generis.
► Ziua întîl. încercăm,
£ cu sentimente contradicto- 
k rii, „valoarea" practică a 
k legitimației. începutul — 
k >csț orice început, — e mo- 
C-’lLăSt. Controlăm, din punct
* de vedere sanitar, cîte-
* va bufete șl restaurante 
k din Capitală: „Ialomicioa- 
k ra", „Ferentari", „Ghen- 
k cea", „Vulcan", „Bran“...
► Pentru lipsă de igienă, me-
► ritau o amendă să usture.
‘ Dar...... oameni sîntem". Și
„ dictonul a fost bine înțe- 
k Ies. în numai cîteva ore 
k aveam asupra noastră pri-
► mii 1 500 lei oferiți de res- 
*■ ponsabilii acestor localuri, 
k în schimbul iertării păca- 
k telor. Cu alte cuvinte, ni
► s-a oferit mită. E urît cu-
► vintul, e odios, dar cu o 
■ silă greu de descris a tre- 
k buit să ne jucăm rolul.
k Doar la restaurantul „Kl-
► seleff" a fost mai slabă...
* mișcarea. Ieșind bine la 
k Inspecție, responsabilul a 
k stăruit să servim masa (pe 
k gratis) la restaurantul
► „său". Șl inspectorii au
► acceptat, spre satisfacția
* declarată a responsabilu- 
k lui. în alte locuri am 
k încărcat port-bagajul ma
il. șinii cu băuturi. Luam
► ce pica !
k Firește, am fost șl 
k transigențl. Pe alocuri.
k dică am închis localul
► pentru matrapazlîcuri și 
*■ lipsă de Igienă. Totul pe
* bază de proces verbal, ca 
k în cazul de față: „Azi. 
k data de mai sus, noi, mal 
k jos semnatarii, în baza îm-
► puternicirilor șl legitimați- 

llor cu seria 008 H» O am
■C hotărît, în prezența Iul Spi-
< ridon Florea, responsabi-
> Iul bufetului „Buziaș",
> din București, str. Dobro-
> geanu Gherea 37, închide-
< rea unității începînd cu
< data de 15 nov; 1968. Uni-
> tatea se închide întrucît nu
> corespunde cerințelor ac-
> tuale". Punct și semnează :
< Am luat cunoștință, F. Spi-
< ridon. ȘI noi, inspectorii 
S împuterniciți.
S Rîsul de pe lume !
Z Dar și o constatare cru-
< dă. Era de ajuns să ne ex-
< primăm dezacordul cu ma-
> nlera de servire sau de cu-
> rățenie — și responsabilul 
Z restaurantului se și îndrep-

ta spre casa de bani, spu-
< nînd In timp ce scotocea
> înăuntru :

— Se aranjează, tovarășe 
inspector...

Mentalitate 7 Obicei 7 Do 
unde, de cînd 7 Nu cumva 
i-au obișnuit astfel vremel
nicii trecători prin munca 
de control ? De ce nu s-au 
temut să ne dea mită ? De 
unde știau ei că vom primi 
banii și că nu-i vom acțio
na în Justiție 7 Sînt între
bări care dau de gîndit. 
Pentru că în dimineața a- 
celeiașl zile unele dintre 
localurile menționate fuse-

fața unei legitimații sem
nate de P. A. Călescu 7 Ce 
garanție există că ceea ce 
trebuie păstrat secret, în 
seifuri ullra-încuiate, nu 
ajunge la un destinatar ne
dorit, datorită unor aseme
nea funcționari 
nu știu să 
o legitimație 7

I-am adus la 
pe loc, tovarășului minis
tru adjunct Horațiu Iancu 
ușurința intolerabilă cu 
care am pătruns la docu
mentele ministerului. Nu-i 
venea să creadă, 
cerut amănunte. S-a 
de pe un scaun de 
ori, simțind parcă 
dul de a lua imediat mă
suri drastice.

Dar cu o floare nu se 
face primăvară. Despre 
altceva este vorba. Se im
pune o reconsiderare a 
metodei de legitimare, mai 
ales acolo unde este vor
ba de documente, precum 
și a metodei de selecțio
nare a personalului însăr
cinat cu păstrarea acestor 
documente. Mai bine pre
ventiv decît tardiv.

miopi care 
citească

cunoștință,

• Ne-a 
ridicat 
cîteva 
lmbol-

— Vă înapoiați poimîine? 
Treceți pe la mine. Am niș
te femei !... Sau nu vă plac? 
Sînt om discret. Așa se 8- 
ranjează lucrurile. Mișu are 
de toate.

într-adevăr, are de toate, 
în afară de cinste. în rest
— berechet 1

Dar să-l ascultăm mai de
parte :

— Mă vizitează odată un 
inspector. Al dracului. Mă 
găsește în neregulă și mă 
arde cu o amendă de 2 000 
de lei. Dar Mișu nu-i prosti 
îi arunc in brațe o femeia
— și gata, n-am mai dat ni- 

. mic, doar o masă.
N-am mal întrebat cina 

era inspectorul acela, să 
nu speriem „pasărea". (Dar 
nu ne îndoim că investiga
țiile celor în drept îl vor 
scoate din anonimat). Alt
ceva se cere consemnat. 
Dacă la început Mișu Teo- 
dorescu, omul acesta co
rupt, tremura și stătea 
smirnă, acum, cînd perfec
tasem „afacerea", se purta 
cu noi cu o intimitate sli
noasă. Dispăruseră toate 
barierele firești dintre ins-

tot

ln- 
A-

seră vizitate de cite un ins
pector sau medic, care no
tase în registru,' în ciuda 
realității evidente : „Găsit 
totul în ordine". Serios, 
d-le? Și d-ta... cît 7 Tot 
600, ca noi 7

Problema modalității de 
control în comerț rămîne 
deschisă. Poate că formula 
aceasta, de a trimite în ins
pecție o singură persoană, 
nu-i bună, nu-i eficientă. 
Un control asupra contro- 

' lorului trebuie să existe. O 
cere cu prisosință rezulta
tul acestui sondaj.

Ziua a doua. Ne-am ho
tărît să forțăm nota, să ri
dicăm ștacheta controlului. 
Iată-ne, deci, la Ministerul 
Petrolului. încercam acțiu
nea cea mai grea șl mai 
periculoasă din toată „ca
riera" noastră de inspec
tori : pătrunderea la docu
mente secrete. I-am spus 
ofițerului:_ Pariez că vom fi ares
tați.

— Dă doamne I
îl înțelegeam. El, ca ofi

țer de miliție, prețuiește 
într-un mod deosebit pe 
toți cei ce își fac datoria 
— și cu atît mai mult pe 
oamenii vigllenți. Așadar, 
i-ar fi convenit mai de
grabă să fim arestați. 
Ne-am făcut curaj, am in
trat apăsînd decis ps clan
ță, și am rostit din prag 
cu o voce gravă :

— Am vrea să vorbim cu 
șeful biroului !...

Ne-am legitimat, am avut 
o convorbire agreabilă și 
instructivă, după care am 
trecut la fapte. Doi funcțio
nari ne-au deschis seifuri
le și fișetele din perete, în 
care sînt păstrate docu
mentele secrete. Colabora
torul meu a luat cîteva 
dosare, le-a frunzărit — în 
timp ce funcționarii însăi
lau niște scuze pentru un 
început de neorînduială.

Incredibil 1 Revoltător 1 
Cui sînt încredințate acte 
și documente de cea mai 
mare însemnătate : unor 
sclavi ai hîrtiilor 7 Unor 
firi slabe, ușor influențabi- 
le, care se pierd pînă și in

Ziua a treia. Eram 
formați că Mihai Teodo
rescu din Ploiești (str. Să- 
punari 4) n-a putut jus
tifica în fața instanței pro
veniența unor venituri în 
valoare de peste o sută 
de mii de lei agonisiți din... 
alimentația publică. A fă
cut recurs dar... vom ve
dea mai jos. Potrivit legii, 
ar urma- să fie penalizat 
cu 80 la sută din venitu
rile ilicite. Noi, am fost 
mai... concilianți. L-am in
vitat la restaurantul „Bu
levard". unde patronează. 
I-am prezentat legitimația. 
La o masă cu icre 
Manciuria și pul fripțî 
ceaun, stropiți binișor 
un vin pe cinste, am 
tacat frontal:

— D-le Teodorescu, 
dai 10 Ia sută și scapi.

— Adică zece mii — a 
precizat el. Dau, tovarășe 
inspector, nu mă uit la 
bani, e în joc demnitatea 
mea. A scris despre mine 
„Flamura Prahovei" și mi-a 
făcut o publicitate de nu 
mai pot să scot capul în 
Iunie ! Dacă ați putea a- 
ranja să se publice măcar 
două rînduri de bine, să 
vadă lumea că sînt om 
cinstit...

I-am dat toate asigură
rile :

— Se aranjează, d-le Teo
dorescu. Nu numai două 
rînduri, mă voi strădui, pe 
cuvînt de cinste, să apară 
ceva mai în extenso despre 
dumneata. Sigur, e vorba 
de demnitatea d-tale, văd 
că banii nu contează.

A ținut să ne dea banii 
(precaut I) în altă localitate. 
La Ploiești nu voia. „Știți, 
e mai bine așa. Spuneți că 
plecați spre Buzău 7 Merg 
cu dv. pînă la Mizil".

L-am luat cu noi. La Mi
zil a mai dat o masă, ne-a 
numărat banii (numai în 
hîrtii de 50. bată-1 să-l ba
tă, de-am făcut scurtă la 
mînă numărîndu-i 1) și sim- 
țindu-se omul scăpat de 
belele, ne-a deschis ușa 
spre afacerile sale tene
broase.

de 
la 
cu 
a-
n«

pector și infractor ; ne tu
tuia jovial; ne socotea 
de-at lui și ne făcea cu 
ochiul, de-mi venea «ă-1 
arunc un scaun în cap.

Și oare-nu era îndreptă
țit să se poarte astfel 7 Ne 
demonstra că un inspector 
care se coboară pînă la 
condiția de infractor, 
acceptîndu-1 mita, este de 
fapt o creatură abjectă, ca
re nu merită nici o urmă 
de respect. E bine s-o știe 
orice om care face o mun
că de inspecție și control 1 
Pentru că tentațiile sînt 
multe, dar demnitatea — 
una singură.

— Cînd am luat banii, am 
simțit că se năruie ceva în 
mine, că mă prăbușesc — 
mi-a mărturisit seara, la 
hotel, ofițerul. — Ai auzit 
ce spunea Teodorescu des
pre inspectorul incorect. A 
învățat și a muncit ani de 
zile pînă cînd a ajuns în- 
tr-un organ de control și, 
dintr-odată, printr-un sin
gur gest devine un om 
de nimic, un individ pe ca
re însuși infractorul îl dis
prețuiește.

...în ceea ca-1 privește pa 
clientul nostru care ne-a 
oferit mită, sperăm că lu
crurile s-au lămurit. Banii 
oferiți pentru a scăpa cu 
fața curată constituie un 
cap de acuzare împotriva 
lui, demonstrează vinovă
ția și proveniența Ilicită a 
valorilor sale personale. Pe 
scurt, e bun de plată !

Ziua a patra : Ne aflăm 
în biroul tovarășului Ion 
Zipiș, directorul Direcției 
teritoriale Prahova de re
vizie și control. Privește 
îndelung legitimația noas
tră și dă să se mire :

— Cu Oficiul acesta 
prea sînt eu în clar, 
specifică aici că este de 
lîngă Direcția Specială, 
cui 7

— Dar dv. <— parăm noi 
vitejește — a cui credeți că 
este 7

Speram sincer să fim, în 
sfîrșit, descoperiți. O 
ream din inimă.

i Primim la redacție t
'Articolul „Civilizația străzii" (nr. 7864) a 

suscitat în cercul meu de cunoscuti multe 
și îndelungi discuții. în aceste împrejurări, 
s-au citat întîmplări ----- 
făcut constatări și s-au 
soluții care, după părerea mea, 
fi supuse unei discuții mai largi.

In primul rînd, aș vrea să
două întimplări:

1. Vecinul meu — inginerul N. 
de 45 de ani, cu o prestanță remarcabilă 
furnizată de părul cărunt și o siluetă im
punătoare, asistă într-o cabană la specta
colul gălăgios al unui grup de băieți și 
fete între 14—18 ani, pe cale de a se 
îmbăta cu bere. Patern, glumeț, le atrage 
atenția : — „Fetelor, și voi, măi băieți, nu 
credeți că ați băut destul pentru o singură 
„ședință" ? La care, unul din băieți, fără 
a-și cobori picioarele de pe scaunul din 
față, îi răspunde între două fumuri de 
țigară: — „Ce ai cu noi, nene ? Ce, bem 
pe banii dumitale ? Atunci ce te bagi ? I’

2. O gașcă de puști se distrează țintind 
cu praștia în pălăriile trecătorilor și dis- 
părind în goană pe o străduță laterală, 
o dată „obiectivul" atins. Un trecător- 
victimă face un ocol, revine la locul „am
buscadei prin străduța laterală respec
tivă, îi surprinde pe puști pe cale de a-și 
alege o nouă victimă și reușește să-l 
prindă pe „șeful de gașcă". Urmează un 
dialog al cărui final este semnificativ: — 
„Cum te cheamă, derbedeule ? I" — „Sta- 
mate" — „Unde locuiești ? I" Abia reținîn- 
du-și un zîmbet, puștiul indică un cartier 
din partea opusă a, orașului. Iritat de 
„bășcălia" ostentativă' a răspunsurilor, 
cetăfeanul nostru începe să-l admonesteze în

semnificative, s-au 
întrevăzut unele 

merită o

pomenesc

B. — om

trolam — cu autoritatea lui 
P. A. Călescu... — un... or
gan de control. Era de a- 
juns să ni se ceară încă un 
act — bunăoară delegația — 
și am fi fost dați in vileag. 
Foarte bine — gîndeam. 
Vom arăta că nu toți inter
locutorii npștri sînt de o 
naivitate copilărească. Nu-i 
o rușine să întrebi, dacă nu 4 
știi ceva. Mai rău este 
să faci pe deșteptul, lăsind 
impresia că le știi pe 
toate. Cale pe care s-a an
gajat și gazda noastră, in- 
drugînd : „da, desigur, per
fect, am înțeles" (deși nu 
înțelesese absolut nimic) ; 
ne-a restituit legitimația și 
ne-a stat la dispoziție o oră 
întreagă. Ce am discutat în 
tot acest răstimp, nu vom 
arăta aici, pentru a nu do
vedi noi înșine lipsă de vi
gilență. Din păcato, s-au ve
hiculat cifre, constatări șl 
recomandări la care n-ar 
putea ajunge un inspector 
cu o delegație oarecare.

Sincer vorbind, am fost 
impresionați de capacitatea 
profesională, de inițiativa 
și competenta sa. Dar — 
de ce n-am spune-o — am 
rămas stupefiat! de lipsa 
lui de vigilență. Numit în- 
tr-un post de răspundere, 
trebuia să dea dovadă că 
posedă amîndouă calitățile, 
în egală măsură. Vigilența 
face parte din însăși na
tura muncii sale. Cine — 
dacă nu un organ de con
trol — era primul obligat 
să sesizeze falsul legitima
ției, titulatura unei insti
tuții fantomatice 7

★

La capătul investigației 
noastre, subliniem :

1) Funcționari adeseori 
cu experiență, care au în 
păstrare documente secrete 
și importante valori mate
riale, vădesc în fața primi
lor venițl o ușurință inca
lificabilă, o flagrantă lipsă 
de vigilentă și de răspun
dere, deschizîndu-le calea 
spre informații șl acte de 
mare însemnătate. Trebuie 
spus răspicat că o aseme
nea atitudine îi descalifică, 
deoarece ea poate aduce 
importante prejudicii sta
tului, intereselor generale.

2) Cu stupoare și silă am 
simțit, încă de la primele 
replici, atmosfera de corup
ție pe care o creează unii 
inspectori cu legitimații 
autentice, oameni de nimic, 
cumpărați pe „30 de 
arginți" de către In
fractori șl de alți ama
tori de- venituri ilicite. Cine 
sînt acești „inspectori" 7 
Cum șt cine i-a promovat 
în această muncă de răs
pundere 7 Cum se asigură, 
de către organele Ierarhice 
superioare, controlul activi
tății inspectorilor 7 Cine 
dă dreptul să se ignora a- 
cest principiu da bază — 
al sondajelor și inspecțiilor 
inopinate 7

Rămîne ca organele avi
zate să ia măsuri exem
plare.

Ștefan ZIDARIȚA
P.S. Oferim, spre știință, 

rezultatele materiale ale 
acestei anchete. Mișu Teo
dorescu, restaurantul „Bu
levard" Ploiești : 10 000 lei, 
trei mese (și alte oferte ne
onorate de noi). Din Capi
tală : Florea Burlan și Va- 
sile Bălașa, bufetul „Ialo- 
micioara" : 600 lei; Nicolae 
Soare, restaurantul „Bran": 
2 litri vermut superior; 
Constantin Croitoru, bufe
tul „Cabana" — Gara Pro
gresul : 150 lei; Manole 
Cristache bufetul „Ghen- 
cea" : 150 lei; Mila Hristu, 
bufetul „Dumbrăveni" : 20 
litri vin ; responsabilul bu
fetului „Ferentari" : 400
lei; responsabilul bufetu
lui „Vulcan" : 200 lei ; res
ponsabilul restaurantului 
„Kiseleff" : o masă. Total : 
11 500 lei, 20 litri vin, 2 li
tri vermut, 4 mese.

Suma de mai sus, băuturi
le precum și costul (aproxi
mativ) al meselor sînt depu
se la Inspectoratul Miliției 
Municipiului București, în 
așteptarea „păgubașilor". In 
caz de neprezentare, pro
punem ca banii să fie do
nați Casei Copilului.

i

do-
Pen- 

tru că ni se părea din 
cale afară de ridicol să con-

nu 
Se 
pe
A

într-una din zilele trecute am fost 
pus în fața unui document incredibil, 
inacceptabil în termenii lui, fiindcă 
răstoarnă niște noțiuni elementare și 
unanim acceptate — afecțiune, res
pect filial, recunoștință, în contrariul 
lor. Dai' să citim din decizia civilă 
nr. 1 570 a Colegiului 3 civil al Tri
bunalului municipiului București:

„Din cuprinsul dosarului rezultă că, 
la 7 decembrie 1967, reclamantul Pa- 
naitescu Gheorghe a chemat în jude
cată pe pîrîta Panaitescu Elena, 
mamă înfletoare, și Petre Maria, sora 
acesteia, pentru a fi obligate să plă
tească cite 1 600 lei fiecare, ulterior 
precizîndu-se pretențiile la 2 018 lei 
pentru prima pîrîtă și 1259 lei pen
tru cea de-a doua, sume ce reprezin
tă cota de contribuție a acestora în 
calitate de membru de familie (sub
linierile noastre !) la 
fectuate în perioada 1 
31 octombrie 1967..."

Prin două rînduri — ----- ------
de tribunal mama a devenit chiriașă 
în casa ei și a fiului, a fost transfor
mată din mamă în pîrîtă, i se noti
fică prin sentința aceluiași tribunal 
că datorează fiului cheltuieli de în
treținere pentru o anume perioadă.

Există un cod nescris de responsa
bilități care ține nu numai de un a- 
nume statut social al omului ci, dacă 
vreți, de legile firii. Nu s-a pomenit 
să se drămuiască în cifre și chitanțe 
ce datorează mama fiului sau fiul 
mamei de cînd e lumea lume. Cei 
mai aprigi contabili, cei mai înverșu
nați socotitori, cei mal imparțiali și 
exacți judecători nu vor putea stabili 
în cît se traduc financiar afecțiu
nea, grija, dragostea, respectul, sen
timente care sînt însăși substanța le
găturii filiale cu mama și care defi
nesc omenia, demnitatea și rațiunea 
din noi.

Iată că o asemenea socoteală s-a în
cercat totuși să se facă, cu mijloacele 
justiției, în sala și pe culoarele unui 
tribunal. Ce a rezultat 7 Să citim mai 
departe din sentință. Inculpata, pîrî
ta, adică mama, o femeie sin
gură, de peste 60 ’ de ani, e silită 
să se apere, în același tribunal. Dacă 
afecțiunea, grija, dragostea, respectul 
au fost reduse la nimic, dacă ceva 
le-a transformat în contrariul lor. nu 
mai rămîne de imputat decît suma, 
cei 1 600, iar apoi 2 018 lei ce repre
zintă raportul mamă-chiriașă — 
fiu-proprietar. Mama, E. P., a pre
tins fiului titular de spațiu locativ o 
contrasumă, reprezentînd ceea ce a 
mai rămas din afecțiune, 
materială a ingratitudinii. 
Iile reprezentînd îngrijirea — masă, 
spălat, călcat, curățenie, acele chel
tuieli care o situează dintr-o dată în 
raportul umilitor de menajeră în 
serviciul unui străin.

Pretențiile 
perioadă de 
31 octombrie 
a intervenit 
transformat firescul în monstruozita
te. Sentința consemnează și acest as
pect al problemei, luînd 
zul fiului de a plăti.

„..De altfel chiar dacă 
nu 1 s-ar fi servit masa 
tiraate și încă — pentru 
casnice pe care acestea 1 le-au pres
tat — se cuvenea ca numitul să le 
plătească 500 lei lunar, care este sa
lariul mediu al unei femei de servi
ciu căreia 1 se oferă și masă alături 
de acest salariu, masă pe care recu
rentul nu a dat-o Intimatelor".

Prin două rînduri mama e de
gradată încă o dată, transformîn- 
du-se din chiriașă în femeie de ser
viciu, cu o simbrie teoretică de 500 lei 
lunar, recuzată de același recurent, 
care refuză astfel pînă și evidența 
materială a unui ciob de afecțiune. 
Iată cum consemnează faptul tribu
nalul :

....în sfîrșit... acest tribunal nu « 
primit apărarea sus-numitului, în 
sensul că timp de cîteva luni intima
tele nu i-ar fi prestat serviciile cas
nice în discuție fiind pe rînd bol
nave, fiindcă drept cum rezultă chiar 
din susținerile recurentului intimate- 

(ah 1 ! 1) n-au fost suferinde con-

cheltuielile e- 
ianuarie 1966—

ale unui dosar

evidența 
cheltuie-

incriminează 
timp 1 ianuarie 
1967 — perioadă 
ceva, acel ceva

aceeași 
1966— 

în care 
care a

act de refu

recurentului 
de către in- 

serviciila

te

termeni mai aspri pe băiat. Puștiul ripostează 
obraznic și gălăgios — și dintr-o curte înveci
nată iese în fugă o femeie — mama copilu
lui — care începe să-l insulte pe cetățean. Se 
adună spectatori amuzați de ridicolul scenei. 
Femeia știe una și bună : r— „Orice ar fi fost,

Prin această formulă se contestă de fapt 
Opinia Publică, pentru că aceasta nu este de 
fapt decît conștiința calității de cetățean plus 
solidaritate cetățenească. Iar ceea ce dă 
aripi opiniei publice este sentimentul efi
cacității. ■

DIN NOU DESPRE

AZII
în ce calitate îți permiți dumneata să te legi 
de copilul MEU ? /“. Culmea, printre gură- 
cască se găsesc destui care să-i dea dreptate :

- ■ - ..... se ieagă asia— „Da dom’le, în ce calitate 
de copilul femeii ?

Ascultînd-o pe colega care 
ceasta ultimă întîmplare la 
martoră, mi-au venit în minte multe împreju
rări în care am auzit pe unii funcționari din 
dosul unui ghișeu repezind pe cite cineva care 
lua apărarea unui nedreptățit, cu o for
mulă similară: — „Pe dumneata ce te 
privește ? I Ce te bagi ? I In ce calitate ? 1“

povestea a- 
care fusese

Acum 28 de ani, cînd am intrat în clasa 
l de liceu, pe mîneca uniformei a apărut, 
cusut, un pătrățel de stofă pe care scria: 
„Liceul Național lași — nr. 483° și mi s-a ex
plicat că acesta este numărul meu ma
tricol după care pot fi identificat cu ușu
rință de oricine, că orice reclamație a unei 
atitudini necuviincioase a numărului 483 
se va solda cu eliminarea mea, așișderea 
prezența pe stradă după orele 21 
cinematograf în cursul săptămânii 
dacă voi fi văzut fără numărul 
aceasta înseamnă că eu însumi 
exmatriculat. Toate acestea îmi

sau la 
etc., că 
matricol 

m-am 
dădeau

permanent că sînt supussentimentul ; 
atenției opiniei publice.

Pătrățelul de stofă se poartă 
cusut pe mînecă și e denumit tot „număr" ; 
este o oarecare lipsă de sens, pentru că îi 
lipsește tocmai... numărul matricol, care îl 
dădea eficacitate socială.

Un al doilea factor îl constituie uni
forma. Cred că e posibil ca, rămînînd în 
limitele sobrietății, fiecare liceu sau cel 
puțin marile licee să adopte o culoare fi 
un model specific de uniformă. " 
tarea acestui model cu o fabrică sau coo
perativă de confecții n-ar fi o problemă. 
Specificul uniformei are cel puțin 
consecințe pozitive •

1. Ar crește atașamentul fată 
respectiv;

2. Ar impune obligația morală 
păta (la figurat) uniforma'liceului;

3. Ar face pe elev mai sensibil 
publică.

în fine, mă asociez pledoariei 
metoda spartană de educație, făcută 
ing. Miron Gheorghe în ariicolul

fi acum

matricol, care îi

fiecare liceu sau cel

Contrac-

trei

de

de

la

liceul

« nu

opinia

pentru 
1 de 

‘ „Există 
o metodologie a succesului?" (nr. 7871). 
In acest sens, îmi exprim părerea că edu
carea tineretului este de neconceput fără 
o „educație a constrîngerii", începînd cu 
constrîngerea pornirilor fiziologice șt con
tinuând cu cea a pornirilor psihologice. 
Rolul muncii pedagogice de convingere nu 
poate fi decît acela de transformare a 
constrîngerii exterioare în autoconstrîn- 
gere deliberată, conștientă; pentru că li
bertatea, in procesul educației, are același 
sens general de recunoaștere a necesității.

Marcel CUPERMAN
Str. Poarta Scheilor 19 Brașov

comitent, astfel că cel puțin una din 
ele a efectuat în perioada respectivă 
anumite treburi menajere".

Recurentul, adică fiul, nu numai 
că refuză plata, dar calcă în picioare 
și ultimul ciob al legăturii cu pîrîta, 
adică mama, printr-o pretenție : n-a 
fost servit! Ea, ca și 'sora ei, n-ar fi 
prestat — după cum pretinde fiul — 
acele servicii casnice la care s-au o- 
bligat prin actul înfierii (actul de a- 
dopțiune nr. 1 355 din 1 septembrie 
1949 al Judecătoriei populare VI, 
mixtă, București), avînd incalifica
bila ingratitudine să fie din cînd in ■ 
cînd bolnavă, consecutiv sau simul
tan cu sora, pîrîta Petre Maria, în 
vîrstă de 70 de ani.

Așa stau lucrurile, 
— devenită juridică, 
asemenea pretenții e 
nele „23 August" din Capitală, ne-am 
deplasat să-l cunoaștem și să ne mi
nunăm.

în evidența lor 
Fiindcă fiul cu 
inginer la uzi-

POLITEȚEA UNUI BĂIAT

BINE EDUCAT,

CARE NU DATOREAZĂ

NIMĂNUI NIMIC
— Pe inginerul Gheorghe Panai

tescu îl cunoaștem foarte bine, mi-a 
spus tov. Dumitru Pădure, din comi
tetul de partid al uzinei. Am avut 
nenumărate discuții cu el despre 
„conflictul", său cu mama. Mama 
ne-a cerut ajutorul, ne-a rugat să-1 
mustram tovărășește, să-1 aducem la 
gînduri mai bune. Apoi, îngrijorată 
că l-am putea mustra public, a ve
nit din nou la noi, rugîndu-ne să nu 
facem una ca asta, să nu-i compro
mitem prestigiul de inginer, să nu-1 
criticăm în vreo ședință.

— De ce 7 Ținea atît de mult la 
prestigiul lui de inginer 7

— Ea l-a făcut inginer. Datorită 
ei a intrat la facultate, a putut în
văța, a ajuns ce este. Nu e vorba 
numai de îngrijire, de spălat și căl
cat, ci și de grijă, de dragoste părin
tească. A tremurat atîția ani pentru 
el, pînă în clipa la care mă refer 
cînd, deși bătută și umilită, a venit 
să ne roage să nu-i compromitem 
prestigiul...

— Ce pretenții are mama 7 Ce v-a 
mal cerut în plus 7

— Nimic, absolut nimic. Pentru ea, 
moralmente acest caz este închis. 
Nici nu vrea să-șl mai amintească 
despre anii pe care i-a închinat aces
tui om. O șl scrie într-o scrisoare pe 
care ne-a adresat-o, împreună cu 
sora ei ; „Sîntem bătrîne, bolnave, si 
fără nici un sprijin familial-moral. 
Nu pretindem nici o obligație ma
terială sau morală de la el, decît să 
ne dea liniștea pentru zilele numă
rate pe care le vom mai avea. Avem 
nădejdea în sprijinul moral pe caro 
îl vom primi de la organele în 
drept".

Bilanțul unei legături filiale, tra
gedia unei adopțiuni. Cea care a 
făcut cele mai mari investiții, de tot 
ordinul, mama adică, nu dorește azi 
decît să fie lăsată în pace, singură, 
fără nici un sprijin, dar scutită de 
chinul ingratitudinii devenită mon
struozitate. Ce poate fi mal puțin sau 
mai mult 7

Am dorit să cunosc ciudata zbură
toare ieșită dintr-un ou normal, 
puiul, recurentul, adică fiul. Am 
avut plăcerea.

E un tînăr bine legat, blond, în
grijit, cu mișcări educate, cu o sin
ceritate curioasă în priviri. S-a pre
zentat corect, cu eleganță :

— Inginer Gheorghe Panaitescu.
— Panaitescu ați spus 7 E numela 

dv. 7
— Desigur, ce vă surprinde 7
— Mă surprinde că acest nume H 

mai poartă cineva, cineva care vi l-a 
dăruit cîndva. Dv. purtați un numa 
pe care I-ați adoptat...

— Vă referiți la ea T O cunoaș-. 
teți 7 Ce, oare are cumva pretenția 
că m-a făcut om 7 Să fim serioși (jo
cul sincerității care reducea dintr-o 
dată chestiunea îndatoririlor la 
surdul pur I). Ce-a făcut la urma 
melor 7

Intervine tovarășul Dumitru 
dure care cunoaște 
mănunt:

— Cînd erai mic 
în «ceeași cameră, 
adoptivă se chinuia 
iar dumneata dormeai în pat. Și asta 
ani în șir.

— E drept, știți cum erau condi
țiile locative acum zece-doisprezec» 
ani. Am eu vreo vină 7

— Desigur, îl aprob eu. Era dato
ria el.

— Exact De ce m-a adoptat 7
— Și apoi, intervine tovarășul Pă

dure, te-a șl îngrijit. Erau ani grei, 
nu-1 așa 7 Se făceau cozi, bucata do 
pîine era uneori o problemă. Ați îm- 
părțlt-o, nu 7

— Așa e, ce să-1 faci, viața. Dar 
mai aduceau alimente și al mei do la 
țară, iar ele două mîncau din 
aducea. Ce, eu le-am ținut 

■teala 7
— E foarte bine că nu le-o ții și 

că nu-țl amintești de ce-ți datorează 
cele două femei.

— Păi, nu-1 normal 7 Sîntem oa
meni. Ca să nu vă mai spun că 
mi-au făcut mizerii. Zău, tovarăși, 
nici nu vă pot povesti, e jenant.

— Ce spui ? încearcă totuși, nu 
sîntem rușinoși.

— ...Cunoașteți mentalitatea îna
poiată a bătrînilor, în general (apro
băm în principiu tustrei !). Darmite 
cînd e vorba de 
să spun 7 : cam...

— Cam cum 7
— Cam sucite, 

biserică (ni se 
infamul cuvînt bigotism), dau acatis-

te, aprind luminări. Culmea : înainta 
de căsătorie, nu mă lăsau să aduc în 
casă femei. Ce dumnezeu, om sînt...

— Se vede. Și altceva 7
— Adică ce 7
— Alte reproșuri 7 (Tace încurcat).
— De ce le-ai bătut 7
— Eu 7 1 (Pare scandalizat, din nou 

jocul sincerității). Cum se poate, ui- 
tați-vă la mine I (Mîinl albe, n-ar 
ucide cu ele o muscă 1) Se bat intre 
ele, ce să le fac 7 Ce, am eu timp 
să le despart 7 Eu am probleme 1

îi pun în față certificatele medico- 
judiciare care atestă loviri: („Nu
mita E. P. prezintă leziuni traumatica 
corporale produse prin lovire cu un 
corp dur. Leziunile sînt recente și 
datează de 12—24 ore". Certificat 
medico-judiciar nr. 3 467 din 24 apri
lie 1968). Dă din umeri :

— S-o fi lovit de un dulap. Știți 
cum sînt bătrînele. Mai- cad, mai sa 
lovesc, poc vînătaia... Aia mai ales, 
cea de 70 de ani, cade mereu.

— E cea care-o bate pe mama du- 
mitale adoptivă, nu 7

— De, ce știu eu 
Treaba lor. De asta 
scot din spațiul meu

Ajungem la punctul esențial al pro
blemei.

— Ocupați un apartament spațios, 
de trei camere, în cartierul Balta 
Albă...

— Pe care l-a primit, aduce pre
cizarea tov. Dumitru Pădure, numai 
fiindcă locuia împreună cu cele două 
bătrîne pe care vrea acum să le a- 
lunge. Pentru asta a făcut tot ce e 
cu putință, le-a bătut, le-a dat a- 
fară, le-a lăsat pe scări.

Omul sincer nu se tulbură, aduca 
la rîndu-i o precizare :

— Nu-1 adevărat. Dacă vă referiți 
la noaptea aia cînd s-au plimbat bez
metice pe stradă, să știți că nu-i 
exact. Ce să fac, eu vin obosit de la 
uzină și dorm. Cine-i de vină că 
n-am auzit cînd au sunat 7

— N-aveau cheie 7
— S-o fi stricat broasca, ce știu 

eu 7 Nu știți cum sînt broaștele 7
— Știm — ar fi trebuit să-1 răs

pundem — cUrn arată monștrii.

BLOCULUI...

ab- 
ur-

Pă-
chestiunea în a-

locuiațl toți trei 
o chilie, mama 
pe niște scaune,

ce se 
aoco-

niște bătrîne, cum

Merg toată ziua la 
șoptește la ureche

ce fac ele T 
și vreau să la 
locativ.

Ne-am deplasat apoi în cartierul 
Balta Albă, str. Barajul Dunării nr. 
4, bloc M. 38, unde locuiește „familia" 
Panaitescu. L-am abordat pe pre
ședintele asociației de locatari, tov. 
Cornel Seretean, cerîndu-i opinia 
despre litigiul intervenit la etajul 
IV.

— „Litigiul", cum 11 numiți, nu 
privește de multă vreme numai apar
tamentul 18 de la etajul IV, fiindcă ’ 
rușinea aceasta a inundat toata 
scării» blocului, toate apartamentele 
și chiar cartierul. Cine nu știe sau 
n-a auzit scandalurile de sus, ame
nințările cu moartea, țipetele, in
sultele reciproce 7 Asociația de loca
tari s-8 și adresat, în scris, comite
tului executiv al consiliului popular, 
cerînd sprijin pentru despărțirea lo
cative a celor două familii.

— Două familii 7
— Da, fiindcă ing. Panaitescu s-a 

căsătorit, iar scandalurile au început 
de la această dată. Tinerii vor să fie 
singuri, cu orice preț, chiar cu pre
țul terorizării sau al expulzării silite 
a celor două bătrîne. Grav este că 
nora este profesoară în car
tier, la Școala generală 21, iar 
comportarea șl limbajul ei nu sînt 
un model pentru copiii noștri care îi 
sînt sau îi vor fi elevi. Am atras a- 
tenția și direcției școlii, cum șl in
spectoratului școlar al sectorului, 
care au datoria să vegheze asupra 
ținutei etice a cadrelor didactice.

Se confirmă, bob cu bob, toate 
gravele fapte etalate în actele de tri
bunal, locatarii aducînd în confir
mare amănunte multe și reprobabile, 
pe care nu le mai transcriem din 
jenă pentru cititori.

Am luat contact și cu mama, incul
pata, pîrîta, intimata, și i-am ascul
tat păsul. Nu' e nevoie să mai adău
găm nimic în plus la plîngerea ei 
scrisă. E suficient — și necesar — să 
transcriem cîteva opinii ale oameni
lor din cartier și din uzină care au 
fost consternați de comportarea aces
tui tînăr :

<— E o situație foarte dureroasă, 
ne spune tov. Dumitru Pitrop, orga
nizator de grupă sindicală la Uzinela 
„23 August". Este revoltătoare in
gratitudinea acestui tînăr, care a fost 
ajutat la un moment de răscruce al 
vieții, hotărîtor pentru destinul lui 
de azi. Am tată de 80 de ani, care 
a crescut 7 copil, am la rîndul meu 
5 copii, dar nici unul dintre noi nu 
putem concepe măcar asemenea ra
porturi care sînt dincolo de legea fia
relor.

— Este într-adevăr un lucru care 
trece dincolo de sancțiunea morală, 
ne spune tov. Niculina Samoilă, loca
tară în același bloc. Nu este de con
ceput ca unui fiu să i se îngăduie o 
asemenea comportare față de mamă.

— Mă întreb, ne spune tov. Du
mitru Pădure de la uzinele „23 Au
gust", dacă asemenea fapte, cuprin
se și în prevederile legii, nu ar tre
bui să atragă atenția organelor pro
curaturii. Prin monstruosul lor, fap
tele acestea incalificabile ar trebui să 
atragă asupra celui în cauză sancțiu
nea legii.

Subscriem la aceste opinii, adău
gind o invitație pentru Consiliul 
popular al sectorului 4, care are da
toria morală să găsească o soluție 
pentru ocrotirea locativă a celor 
două bătrîne. Cînd ocrotirea filială 
încetează, se cuvine să intervină o- 
crotirea publică și, mai ales, sanc
țiunea penală pentru cel a cărui 
Ingratitudine a luat forma monstruo
zității.

Paul ANGHEL
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CALCULUL
ELECTRONIC

ancheta internațională

Conducerea economiei moderne presupune decizii op
time, care nu pot fi elaborate decît pe baza analizei unei 
imense cantități de informație. Este firesc, deci, ca proble
mele culegerii, prelucrării și transmiterii informației să ca
pete în prezent o însemnătate sporită în toate țările lumii, 
în condițiile utilizării pe scară tot mai largă a calculatoa
relor electronice, ca mijloc de bază în dotarea circuitelor 
informaționale de conducere a economiei.

Alături de succesele obținute în construcția și perfecțio
narea calculatoarelor, au o deosebită însemnătate preocu
pările legate de utilizarea corespunzătoare a acestora, de 
modul în care sînt prelucrate datele. Sub acest aspect, s-a 
dovedit deosebit de interesantă și utilă recenta sesiune in
ternațională pentru prelucrarea electronică a informațiilor 
organizată, la București, de Direcția Centrală de Statistică, 
sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite. La lucrările ei 
au participat oameni de știință și experți în domeniul cal
culului electronic din 22 de țări, precum și reprezentanți ai 
unor organisme internaționale specializate.

Redăm mai jos cîteva din opiniile unor reputați specia
liști prezenți la această importantă manifestare științifică.

0 eră nouă
în informatică

Prof. dr. CONSTANTIN IONESCU 
director general al Direcției Centrale 

de Statistică :
Cu greu s-ar putea găsi astăzi un do

meniu care, direct sau indirect, să nu fie 
beneficiar al acestei discipline de impor
tanță excepțională în știință — informa
tica — ce și-a cîștigat un loc de prim rang 
în știința conducerii și planificării econo
miei naționale. Domeniul prelucrării da
telor, în special cu mijloace electronice, 
constituie una din principalele preocu
pări ale disciplinei amintite. în acest con
text, prelucrarea „informației statistice" 
— care are rolul de a reflecta în fiece mo
ment stadiul de dezvoltare al întregii eco
nomii naționale — capătă o pondere deo
sebită. ' tlvități de desfacere șl aprovizionare, în-
' Direcția Centrală de Statistică are sar- treprinderi de comerț,, bancare etc.), 
cina primordială de a furniza, operativ și 
exact, informațiile necesare cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale și rea
lizarea măsurilor luate de conducerea de 
partid șl de stat, astfel încît organele de 
conducere șl de sinteză să poată' lua de
ciziile ce se'impun pentru continua în
florire a tuturor ramurilor economiei 
țării. Astfel, informarea operativă cu pri
vire la realizarea sarcinilor de plan, crea
rea unui fond de date, mereu reactuali
zat și în permanență la dispoziția organe
lor de sinteză și planificare, precum și ca
racterizarea performanțelor obținute în 
dezvoltarea economiei și evidențierea 
principalelor tendințe — cu rolul de a 
furniza informațiile de natură previzio
nală necesare pentru elaborarea direcți
ilor de dezvoltare în viitor — sau furni
zarea datelor de comparare internaționa
lă, astfel încît stadiul de dezvoltare eco
nomică atins să poată fi caracterizat 
larg, toate acestea presupun o dotare co
respunzătoare și perfecționarea continuă 
a modului de prelucrare a datelor.

Centrul de calcul electronic al direc
ției noastre, în prezent cel mai puternic 
din țară, a fost înființat ca urmare a am
ploarei deosebite impuse de prelucrarea 
datelor recensămîntului din anul 
1966. EI este echipat cu un calculator de 
capacitate medie (peste 100 000 operații 
pe secundă, memorie internă de 32 000 
cuvinte, 2 cititoare rapide de cartele, 10 
unități de memorie externă cu bandă 
magnetică), care poate prelucra simultan 
4 programe diferite. Acest echipament a 
permis nu numai prelucrarea rapidă a 
datelor recensămîntului, ci și converti
rea lor automată conform noii împărțiri 
teritorial-administrative, pe județe (fără 
calculator electronic, ar fi fost ne
cesară o nouă înregistrare). Cu ajutorul 
lui s-a trecut și la efectuarea unor calcule 
urgente, solicitate de unități ale econo
miei naționale.

Concomitent, s-au căutat și găsit solu
ții noi, menite să asigure centrului de 
calcul o productivitate mărită, cum sînt 
utilizarea unui număr mic de subprogra
me pentru programarea recensămîntului, 
definirea unui limbaj de programare nou, 
adaptat special prelucrărilor statistice, 
elaborarea de metode noi de studiu a sis
temelor informaționale, dezvoltarea unui 
program perfecționat pentru calculul ba-

< lanței legăturilor între ramuri. Sînt re
zultate. apreciate pozitiv atît de recenta 
sesiune, cît și de delegați ai centrelor de 
calcule statistice din diverse țări, care 
ne-au vizitat în cursul acestui an. în vii
tor, alcătuirea registrelor permanente — 
pentru populație și industrie — va per
mite accesul foarte rapid la informații 
mereu „proaspete". De asemenea, inten
ționăm să dezvoltăm, în continuare, cer
cetarea aplicativă legată de utilizarea 
calculatoarelor electronice, în primul 
rînd prin dezvoltarea unei tehnici noi de 
automatizare a programării — cea a ge
neratoarelor de programare — care va 
permite definirea unor limbaje simple, 
utilizînd expresii românești, la îndemîna 
statisticienilor, astfel încît pentru lucră
rile statistice cu caracter uzual, progra
marea să devină o operație automată. în 
felul acesta, cadrele de specialitate în 
analiză și programare se vor putea dedica 
din ce în ce mai mult unor domenii teo
retice, că utilizarea metodelor statisticii 
matematice, elaborarea de modele econo
mice etc.

Prof. dr. ing. 
MIHAI DRĂGĂNESCU 

secretar permanent al Comisiei 
guvernamentale pentru dotare

•u utilaje de calcul și automatizarea 
prelucrării datelor :

Dacă prelucrarea manuală a datelor re- 
censămîntului unei populații de 100 mili
oane de locuitori ar necesita o durată de 
pește 8 ani, iar prin utilizarea metodelor 
mecanografice (mecanice), această durată 
se reduce la circa 2 ani și jumătate — 

f'l

prin metodele electronice moderne, în 
care datele se înmagazinează în memorii 
magnetice și se prelucrează cu viteze pe 
care numai calculatoarele le pot realiza, 
operațiile de prelucrare se reduc la nu
mai cîteva luni.

Asistăm astăzi la două fenomene inte
resante : primul, pătrunderea electronicii 
din domeniul marilor calculatoare în cel 
al micilor echipamente (mașini de calcu
lat de birou, de facturat, pentru contabi
lizat), unde sfera mijloacelor pur electro
mecanice este tot mai restrînsă ; al doi
lea, constituirea unei serii întregi de clase 
de sisteme de prelucrare a datelor, care 
revoluționează nu numai prelucrările sta
tistice și de recensămînt, ci devin speci
fice unor activități din diverse domenii 
economice, (întreprinderi industriale, ac-

Pentru fiecare gen de întreprindere in
dustrială, în funcție de natura ei (dacă 
are o producție de masă, în flux continuu, 
o producție de loturi etc.), de mărime ca 
și de alțl factori, trebuie să se proiecteze 
cel mai adecvat sistem electronic de pre
lucrare a datelor. în țara noastră s-au 
inițiat acțiuni de introducere în toate sec
toarele economice și sociale a sistemelor 
electronice de prelucrare a datelor, ceea c« 
deschide perspectiva unor schimbări im
portante în conducerea și funcționarea 
organismelor economice, în ciberneticiza- 
rea întregii noastre economii.

Avînd în vedere sprijinul pe care teh
nica prelucrării datelor trebuie să-1 dea 
îmbunătățirii activității economice din 
țara noastră — după cum prevăd direc
tivele Conferinței Naționale a P.C.R. din 
anul 1967 — se ridică în activitatea prac
tică o serie de probleme pentru rezolva
rea cărora este nevoie de un larg schimb 
de experiență și opinii privind în primul 
rînd structurarea sistemelor de prelucrare 
a datelor.

Acad. N. TEODORESCU
Consiliul Național al Cercetării 

Științifice:
Calculatoarele electronice joacă un rol 

din ce în ce mai important și în cerceta
rea științifică. Dacă, inițial, analiza nu
merică a constituit una din utilizările lor

Randament superior 
prin multiprogramare

BARRIE DAVIES 
directorul Diviziei de statistică 
din cadrul Comisiei economice 

pentru Europa a O.N U.:
Importanța sesiunii de la București 

este strîns legată de scopurile mai largi 
ale. Conferinței statisticienilor europeni, 
ale Comisiei economice pentru Europa 
(C.E.E.) a O.N.U., sub auspiciile cărora s-a 
desfășurat, urmărind cooperarea între toate 
țările europene în probleme de economie, 
comerț, schimburi științifice etc. In mod 
subsidiar, firește, C.E.E. se interesează de 
promovarea cooperării și în problemele 
statistice, în domeniul prelucrării elec
tronice a datelor, întrucît toate oficiile 
naționale de statistică folosesc calcula
toare electronice și, avînd de abordat 
probleme asemănătoare, pot face un 
schimb foarte rodnic de experiență, im
portant pentru soluțiile pe care le vor 
adopta. Primul progres constă deci în or
ganizarea unui astfel de schimb cît mai 
concret cu putință. Prelucrarea ejectro- 
nică a datelor joacă, de asemenea, un rol 
anumit în activitatea secretariatului 
C.E.E., care pregătește studii economice 
și tehnice asupra a numeroase obiective, 
inclusiv sinteza anuală a activității eco
nomice în Europa.

La această sesiune au fost discutate 
probleme majore ale oficiilor naționale de 
statistică, deschizîndu-se mari. posibilități 
de extindere a cooperării internaționale. 
Motivul pentru care această conferință se 
ține aici se datorează experienței remar
cabile a statisticienilor români în prelu
crarea electronică a datelor. Am 
avut multe de învățat de la colegii noștri 
din România, din experiența lor privind 
prelucrarea datelor recensămîntului din 
1966, acesta fiind cel mai recent recensă
mînt din întreaga lume ale cărui date au 
fost prelucrate electronic integral. Este 
unul din elementele importante care ex
plică marele interes manifestat de de
legațiile celorlalte țări față de expe-

în conducerea

economiei
moderne

principale, în prezent calculatorul a 
devenit un instrument direct de in
vestigație științifică. Folosirea lui a 
stimulat, cercetările matematice, dînd 
naștere teoriei algoritmelor și unor 
discipline noi legate de cercetarea o- 
perațională (programarea 
teoria firelor de așteptare, 
rilor etc.) cu un rol foarte 
organizarea și conducerea 
producției. Au fost deschise 
tive teoriei automatelor finite, iar în cer
cetarea din domeniul fizicii (analiza re
țelelor cristaline, cercetările de fizică nu
cleară, teoria corpului solid) calculatorul 
a devenit de neînlocuit. Marile centre de 
cercetări de fizică nucleară și fizica soli
dului utilizează astăzi, în mod curent, 
calculatoare de capacități foarte mari ca 
instrumente de investigație. Alături de 
științele sociale, biologice, alte sectoare 
sînt puternic stimulate de existența calcu
latoarelor electronice — lingvistica mate
matică, traducerea automată, descifrarea 
textelor, recunoașterea formelor, învăță- 
mîntul programat.

Multe din domeniile citate solicită in
sistent atenția cercetătorilor noștri, în 
unele centre dezvoltîndu-se activități va
loroase, în ceea ce privește utilizarea 
calculatoarelor electronice. Astfel, s-au 
format cadre de specialiști și cercetători 
care aplică tehnica electronică de calcul 
în activități multiple, inclusiv pentru re
zolvarea unor necesități practice (trans
port, bilanț energetic etc). La rîndul său, 
Centrul de calcul economic și cibernetică 
economică a abordat problemele atît la ni
vel microeconomic, cît și la nivel macro
economic, cu o evidentă preocupare pen
tru perfecționarea continuă a conducerii e- 
conomiei naționale. Aici s-au format în 
special cadre de analiști (economiști, ingi
neri, matematicieni) și s-au efectuat lu
crări pentru întreprinderi sau sectoare 
majore ale economiei. Realizările acestui 
recent nucleu au determinat unele trans
formări în învățămînt și în cercetarea 
economică.

De asemenea, s-a promovat la noi a- 
naliza numerică, ridicînd-o de la mijloacele 
clasice, de aproximație, la nivelul unei teo
rii și cercetări moderne, dezvoltînd metode 
de înaltă eficiență. Totodată, specialiștii 
s-au preocupat și de domeniul cercetării 
operaționale (de exemplu, al programării 
matematice), cu aplicații concrete în in
dustrie. Desigur, în contextul sesiunii re
cente se impune să mă refer și la Centrul 
de calcul electronic al D.C.S. — primul 
nostru nucleu de acest gen de o capaci
tate mai importantă — care desfășoară 
în multe privințe o activitate de pionierat 
(promovarea experienței și formării ca
drelor menite să utilizeze echipamentele 
electronice moderne, aplicarea unor me
tode de calcul noi, originale etc.).

riența românească în acest domeniu. Evi
dent că aici s-au perfectat și adîncit și 
schimburile continui și utile de informa
ții cu privire la tipul de calculatoare cu 
care sînt echipate oficiile naționale de 
statistică din diferite țări, la felul în care 
funcționează echipamentul lor periferic, 
cum se planifică automatizarea în conti
nuare a procesului de prelucrare electro
nică a datelor etc. Se poate afirma, cu 
deplin temei, că sesiunea de la București 
a adus contribuții de seamă la întărirea 
cooperării internaționale în toate aceste 
domenii, că lucrările s-au desfășurat în 
cele mai bune condiții datorită gazdelor 
noastre care s-au dovedit a fi nu numai 
ospitaliere dar și posesoare a unei expe
riențe interesante.

MIL0S SERCTC 
directorul Centrului de prelucrare 

a datelor din Institutul Federal 
de Statistică al R.S.F. Iugoslavia:

Calculatoarele electronice permit nu 
numai cuprinderea unui volum mare de 
date, dar și surprinderea mai exactă și 
chiar completă a diferitelor fenomene stu
diate, ceea ce a determinat importante 
schimbări în sfera colectării datelor. în 
ceea ce ne privește, spre deosebire de 
trecut, cînd, pentru 28 000 de localități 
mici, de pildă, am putut colecta și pre
lucra numai date în legătură cu vîrsta, 
sexul și ocupația locuitorilor, cu prilejul 
ultimului recensămînt (1961) — din ace
leași localități — am putut obține 27 de 
tabele (cuprinzînd și date in legătură cu 
educația, gradul de cultură, starea sănă
tății etc.). Aceasta oferă, desigur, o ima
gine mult mai clară asupra diverselor as
pecte demografice, pentru a se putea lua 
decizii în cunoștință de cauză. Prelucra
rea tuturor acestor date cu ajutorul calcu
latorului, de altfel cu un personal mult 
mai redus, nu a necesitat decît un an și 
jumătate, pe cînd procedeul clasic ar fi 

pretins o perioadă de timp cel puțin 
dublă. Calculatorul s-a răscumpărat și 
prin aceea că a putut fi folosit, în aceeași 
perioadă, pentru prelucrarea altor date, 
nelegate de recensămînt. Cît de eficiente 
sînt calculatoarele în calculul economic 
o arată și exemplul unei instituții ban
care, la care volumul datelor prelucra- 
bile a crescut cu 280 la sută, deși crește-

matematică,
teoria jocu- 
important in
științifică a rea personalului a fost de numai' 10' la 

noi perspec- sută.
Gama aplicațiilor fiind atît de amplă și 

variată, implicit schimbul de experiență 
poate fi deosebit de larg și de o extremă 
utilitate, în special între țările și institu
țiile care dispun de aceleași tipuri de 
calculatoare sau de tipuri asemănătoare. 
La timpul său, noi am transmis colegilor 
din România experiența noastră în efec
tuarea și prelucrarea datelor, ca după 
aceea la vechea noastră experiență să se 
adauge experiența mai nouă a Direcției 
Centrale de Statistică din această țară. 
Am vizitat Centrul de calcul de pe lingă 
Direcția Centrală de Statistică din Bucu
rești și pot spune că este foarte bine 
utilat, cu condiții bune de muncă, săli spa
țioase și posibilitatea ca specialiștii tineri 
să pătrundă în lucruri esențiale.

Practica dovedește, de altfel, că se jus
tifică atît schimbul de experiență bilate
ral, ca între noi și România, cît și cel 
multilateral, cum a avut loc în sesiunea 
de la București. Actuala sesiune ne-a 
adus și alte lucruri noi și de pers
pectivă, ca experiența statisticienilor 
români în prelucrarea electronică a date
lor prin utilizarea multiprogramării (in
troducerea și prelucrarea simultană a mal 
multor programe) și a sistemelor de sub- 
programare (un fel de elemente tipizate 
din care se alcătuiesc programe com
plexe). Putem aprecia, deci, că lucrările 
sesiunii s-au desfășurat în cele mai bune 
condiții.

TADEUSZ WALCZAK 
directorul Centrului de calcul 

electronic al Direcției Centrale 
de Statistică a R. P. Polone :

ce urmează să fie 
astfel necesare o 

a muncii, elaborarea

Firește că, la nivel de stat, soluționarea 
unor probleme de mai largă anvergură, 
privind planificarea, organizarea produc
ției, construcția de întreprinderi, școli, 
case de locuit, presupune o cît mai amă
nunțită cunoaștere a tuturor aspectelor 
demografice, cuprinderea lor statistică, 
pe baza unor recensămînturi cît mai a- 
mănunțite și precise. Prelucrarea acestor 
date statistice presupune nu numai capa
citatea deosebită de cuprindere și obți
nere a datelor pe care o oferă calcula
toarele ultrarapide actuale, dar și un 
limbaj unitar, un volum sporit de opera
ții de prelucrare preliminare. Pentru a- 
ceste scopuri, cît și pentru alte obiective 
ale calculului economic, noi dispunem de 
un calculator „I.C.T. 1905“ (același model 
ca și România). Practica a arătat că, sub 
aspect metodologic, folosirea lui în do
meniul calculelor economice reprezintă 
o chestiune destul de complicată, de
oarece mașina pretinde o anumită pre
gătire a datelor 
prelucrate. Devin 
nouă organizare 
de forme speciale de înregistrare, o dată 
cu dezvoltarea de noi metode de progra
mare. Din această cauză colaborarea din
tre direcțiile centrale de statistică nu nu
mai din țările socialiste, ci și din alte țări 
europene, are o mare însemnătate pen
tru grăbirea soluționării unor probleme 
dificile. în sesiunea de la București, deo
sebit de utilă, din acest punct de vedere, 
s-a dovedit discutarea unor probleme le
gate de controlul exactității datelor, ela
borarea de programe standard privind di
ferite probleme de statistică și, în special, 
ale recensămîntului populației.

La noi, proximul recensămînt va fi în 
1970, urmînd să fie consemnată o multi
tudine de date amănunțite privind atît 
populația, cît și fondul construit, agricul
tura. în prelucrarea rapidă a acestor date 
ne vom folosi de experiența României, 
completînd-o potrivit necesităților noastre.

L. 0RMAI
Direcția Centrală de Statistică 

din R. P. Ungară :
Dezvoltarea din ultimii ani, pe plan 

mondial, a activității statistice bazată pe 
calculatoare electronice de mări capaci
tăți, a făcut ca și domeniul vast al progra
mării să constituie un teren favorabil co
laborărilor celor mai fructuoase. S-a 
intensificat simțitor colaborarea interna
țională în domeniul prelucrării electro
nice a datelor, în primul rînd între țările 
socialiste, iar apoi cu cele capitaliste, în 
cadrul acțiunilor desfășurate sub egida 
comisiei economice de specialitate a 
O.N.U. pentru Europa. în perspectivă, a-, 
ceste relații de cooperare se vor dezvolta 
tot mai mult, iar într-un viitor apropiat, 
cred că va fi destul de dificil să se gă
sească sfere ale prelucrării electronice a 
datelor în care să nu se facă simțite avan
tajele cooperării internaționale.

Pentru noi, tema sesiunii de la Bucu
rești a fost deosebit de interesantă, avînd 
în vedere că, în 1970, în R. P. Ungară va 
avea loc recensămîntul populației și da- 

tele acestuia vor fi prelucrate de un 
calculator electronic identic cu cel fo
losit în 1966 pentru recerisămîntul din 
România. Deși metodele prelucrării date
lor vor fi, în general, aceleași, ele vor 
ține seama, firește, de specificul așezări
lor demografice din țara noastră.

Personal, consider că în domeniul pror 
gramării perspectivele colaborării sînt 
deosebit de promițătoare, după cum a re
ieșit de altfel și din lucrările sesiunii. în 
acest sens,' rapoartele prezentate de dele
gația română cu privire la utilizarea de 
subprograme tip, sau la definirea unui 
nou limbaj de programare, precum și în 
legătură cu metodele de analiză și sin- 

oteză a sistemelor 1_____
evidentă însemnătate prac

informaționale au 
te practică,

ROBERT PERCY THORBY 
director al Biroului Registrului 

General (Anglia):
Cred că, în viitor, va fi posibilă coordo

narea activității de programare a calcu
latoarelor, problemă care a fost de altfel 
dezbătută în cadrul recentei sesiuni. Pe 
măsură ce se vor aprofunda studiile pri
vind prelucrarea electronică a informa
țiilor, cred că va fi posibilă și elaborarea 
unui limbaj standardizat pentru activită
țile statistice cum este în prezent Cobol-ul 
pentru necesitățile de ordin comercial, 
sau Fortran-ul, pentru lucrările matema
ticienilor. După părerea mea, acest limbaj 
ar trebui definitivat în baza unui acord 
internațional și sesiunea de la București 
■ constituit un pas important spre reali
zarea acestui deziderat, care va permite 
statisticienilor să-și îndeplinească munca 
mai rapid, mai exact și cu o eficiență 
sporită.

CHRISTER ARVAS 
specialist suedez 

consultant al Comisiei economice 
pentru Europa a O.N.U.:

în ultimul deceniu a devenit •• absolut 
evident că actualele sisteme infor
maționale nu pot face față ritmu
rilor de creștere a volumului da
telor. De fapt, în pofida cheltuielilor 
crescînde, oamenii de știință, inginerii, 
specialiștii rămîn tot mai puțin informați, 
ceea ce are drept consecință un mare, nu
măr de paralelisme inutile în munca lor. 
Se știe astfel, potrivit unor date recent 
publicate, că în S.U.A. și Anglia, între 
10—20 la sută din totalitatea investițiilor 
științifice și a lucrărilor, de proiectare și 
construcție sînt sterile, ca urmare a aces
tui paralelism. Pentru a-1 evita, pe cît 
posibil, oamenii de . știință au ajuns la 
ldeea înființării și extinderii așa-numite- 
lor arhive sau bănci de date, care au 
Inaugurat o eră nouă în informatică.

Se poat» afirma că banca de date 
constă din materiale provenind de la di
ferite surse, ce pot fi utilizate în scopuri 
variate, in orice intervale de timp. Im-

Crește viteza de elaborare
a deciziei optime

N. Z. ȘVARȚER
director adjunct al Direcției Centrale 

de Statistică din U.R.S.S.:

înainte de a-șl găsi aplicarea în lucră
rile de statistică, calculul automat a fost 
utilizat în calculele inginerești, unde el 
prezintă un caracter oarecum diferit, în- 
trUcît este vorba de lucrări ce presupun 
un volum redus de date introduse 
și extrase, în schimb un volum foarte 
mare de calcule. De aici, interesul pentru 
mașini cu funcționare rapidă, cu sute de 
mii și milioane de operații pe secundă, 
în domeniul economiei și al statisticii, vo
lumul calculelor este mult mai redus, în 
schimb sînt foarte multe datele oferite și 
cerute mașinii, ceea ce face ca importantă 
să fie prelucrarea cu viteze. foarte mari 
a unei multitudini de informații. Ca ur
mare, sistemele de introducere și extra
gere a datelor devin un loc îngust, o 
gîtuire în utilizarea mașinilor de calcul și 
urmărim, pentru scopurile noastre, ca 
tehnica electronică să se dezvolte mai ales 
în direcția introducerii și extragerii unui 
număr tot mai mare de date și a perfec
ționării metodelor respective.

S-au și elaborat anumite căi practice : 
renunțîndu-se la unele metode relativ de
pășite (de exemplu perforarea manuală a 
cartelelor), în prezent se efectuează cer
cetări pentru ca datele să fie recepționate 
direct de către mașini, automat și neci
frate. în acest scop, în unele anchete so
ciologice se recurge la metoda notărilor 
grafice, în cadrul cărora mașina citește 
respectivele semnale direct de pe docu
mentul care îi este prezentat. S-a trecut 
și la standardizarea notărilor — fiecare 
rubrică, însemnare sau cifră avînd un loc 
determinat, pe care mașina trebuie să-1 
recunoască. în ceea ce privește realizarea 
de noi mașini electronice și a opticii spe
ciale de citire, lucrările mai sînt în curs.

Ne pregătim în acest fel pentru noul 
recensămînt ce va avea loc la noi în 1970. 
Pînă' atunci, va intra în. funcțiune noul 
calculator electronic „Minsk 32“ care, 
comparativ cu alte mașini de același tip, 
va avea o capacitate de memorare de 
4—8 ori mai mare, De asemenea, el va 
dispune — teoretic — de 8 intrări și ieșiri 
simultane, deși în practica noastră va 
lucra probabil numai cu trei intrări și 
două ieșiri, tipărind însă direct tabelele 
cu cifrele finale, care vor trece apoi la 
fotomultiplicare. încă o particularitate a 
mașinii. „Minsk 32“ va fi alcătuirea ei din 
3 blocuri — intrare, prelucrare, ieșire — 
care vor lucra simultan, ceea ce va per
mite aplicarea multiprogramării.

Mașina .electronică utilizată în re- 
censămint, potrivit programului pregătit 
dinainte, nu numai că descoperă automat 
erorile, dar poate să le și îndrepte (de 
pildă, dacă în dreptul vârstei celui recen
zat se notează „5 ani", iar la starea civilă 
„căsătorit“, mașina intervine automat și 
corectează eroarea), ceea ce face să se 
economisească eforturile oamenilor. Ma
șina nu trebuie oprită, nici nu așteaptă 
pînă se îndreaptă greșelile, tehnicienii lu- 
crînd în continuare. Pe această bază, sta
tisticienii au creat o nouă metodologie a 
recensămîntului. pentru care matemati
cienii alcătuiesc în prezent programele 
corespunzătoare.

Sesiunea de la București ne-a permis 
să cunoaștem și experiența altor țări, de
oarece, pe lîngă soluțiile diferite, în unele 

portanța lor pentru economi», d» pildă, 
constă în aceea că, nemaifiind profilat» 
pe un singur aspect, se pot studia mult 
mai eficient diversele tendințe în decursul 
timpului, permițînd comparații după re
giunile geografice, domenii economice etc. 
Avînd un registru completat cu date din 
domenii diverse — industriale, economice, 
științifice etc. — există posibilitatea de a 
studia legăturile unor organizații sau per
soane fizice legate de aceste înregistrări, 
iar rezultatele, adevărate sinteze ale siste
melor informaționale profilate pe un sin
gur aspect, se pot distribui la cerere, după 
diferitele genuri de ocupație. în Suedia, 
de exemplu, s-au obținut realizări intere
sante cu ajutorul băncilor de date,’ bene
ficiarii interesați folosindu-le pentru a le 
integra în activitatea întreprinderilor in
dustriale, a instituțiilor administrative, fi
nanciare etc. Una din metodele utilizate 
în acest scop este cea a „numerelor per
manente de identificare", deoarece nu 
este posibil de a se lega diferitele surse 
înregistrate în banca de date altfel decît 
pe baza identificării lor numerice. Datele 
pot fi astfel găsite și selecționate după 
necesități, cu cea mai mare ușurință.

Schimbările rapide ce survin în știință 
și tehnologie în toate țările lumii, pers
pectiva de a construi mașini electronice 
de calcul din ce în ce mai ieftine, cu me
morii tot mai rapide și mai cuprinzătoare, 
perspectiva ca „numerele permanente 
de identificare" să fie utilizate tot mai 
amplu ne dau convingerea că. în scurt 
timp, vom ajunge la un grad înalt de răs- 
pîndire a informației. Calculatoarele elec
tronice vor oferi destul de curînd posi
bilitatea extinderii băncilor de date, care 
vor deveni tot atît de generalizate și răs- 
pîndite cum sînt astăzi electricitatea, te
lefonul și alte atîtea servicii similare de 
larg consum.

V. HOLY
economist, Direcția de Stat a Statisticii 

din R. S. Cehoslovacă :
în perspectivă, facem pregătiri, la noul 4

Centru de statistică, pentru prelucrarea <
rezultatelor recensămîntului ce urmează «
să aibă loc în anul 1970. De altfel, un 4
„microrecensămînt" a fost organizat și în 4
1967, prelucrat cu ajutorul calculatorului j
„Gama-30", îmbogățindu-se în felul aces- 4
ta experiența în prelucrarea unui volum 4
mare de informații. Considerăm că este <
o experiență pozitivă pentru asigurarea 4
succesului unei acțiuni de o atare am- 4
ploare.. Totodată, în decembrie 1968 vom <
organiza un nou „recensămînt", experi- 4
mental, prilej de definitivare a metodelor 4
ce vor fi selecționate pentru prelucrarea <
rezultatelor recensămîntului din 1970, la 4
care datele vor fi computerizate de un ’
nou calculator, cu capacități sporite. Evi- r .)
dent că atari „exerciții" preliminare pre- 4
zintă o deosebită importanță pentru acti- <
vitatea de culegere a datelor și pentru:al- 4
cătuirea registrului populației, pe car» < 
intenționăm să-1 înființăm. *

domenii există și căi comune. Schimbul 
de experiență se dovedește astfel util tu
turor. Interesantă este, de pildă, expe
riența tovarășilor din România, care au 
efectuat recensămîntul înaintea noastră, 
în 1966, soluționînd. o serie de probleme. 
Mergînd mai departe pe aceleași principii < 
și elăborînd algoritme se inițiază în pre
zent la noi o nouă fază în domeniul cal
culelor statistice.

Prof. dr. ing. 
NICOLAE RAC0VEANU 

directorul Centrului de calcul economie 
și cibernetică economică :

Programarea se referă nu numai la 
programele mașinilor de calcul, dar 
și la realizarea cu ajutorul calcu
latoarelor a unor programe de acti
vitate, în sectoare ■ sociale diverse. La 
Centrul de calcul economic și cibernetică 
economică din București se desfășoară o 
activitate favorizată în mare măsură de 
progresul înregistrat în creșterea recep
tivității factorilor din producție față de 
aplicațiile tehnicii de calcul. Drept ur
mare, s-au realizat programe pe calcula
tor electronic, care rezolvă un șir de pro
bleme importante ale diferitelor sectoare 
de producție. Ministerul Construcțiilor 
pentru Industria Chimică și Rafinării 
a beneficiat de rezultatele analizelor efec
tuate aici și care au făcut posibile im
portante reduceri de termene, au avut 
efecte economice corespunzătoare. Numai 
la IPROCHIM, de pildă, asemenea lu
crări asigură realizarea unor economii la 
import de aproape 2 000 000 lei valută. 
Aceste preocupări ale întreprinderilor și 
instituțiilor noastre pot fi considerate 
primi pași în introducerea metodelor mo
derne de conducere, și organizare.

în general, parcurgerea gamei de stu
dii și lucrări științifice — de la dezvol
tare și aplicare spre fundamental — rele
vă, în cazul colectivului nostru, preo
cupări ce conturează un început viguros 
de tradiție, mai ales în domeniul mode
lelor economice și al tehnicilor de Simu
lare. Paralel cu aceasta, se dezvoltă idei 
generate de aplicarea matematicilor mo
derne în economie, privind analiza func
țională, teoria distribuțiilor sau teoria op
timizării. O activitate complexă și de 
mari proporții este legată în prezent de 
introducerea la uzinele „23 August" din 
Capitală a primului program de ordonan- 
țare a producției (la secția Construcții 
mecanice), care reprezintă și primul pro
gram de producție introdus în practica 
uzinelor din țara noastră, realizat cu aju
torul calculatorului electronic. La această 
temă, noi am colaborat cu Centrul 
de calcul al Direcției Centrale de 
Statistică (D.C.S.), date fiind nu nu
mai preocupările apropiate în do
meniul prelucrării electronice a datelor, 
dar și rolul de organ tutelar și sprijini
tor în dotare pe care îl are D.C.S.-ill 
față de noi. De altfel, în domeniul pre
lucrării electronice a datelor, D.C.S.-ul s-a 
făcut remarcat nu numai prin unele rea
lizări practice importante, dar și prin 
contribuții științifice generalizabile. in
teresante, comunicate și la sesiunea știin
țifică internațională de la București.

Pagină realizata de : T. CAZACU,
L SACHELARIE, Gh. BARBU ți 
V. VULPE
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CONSILIUL NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Centrul de cercetări 

pentru problemele 

tineretului

Agachl Neculai, director gene
ral al Combinatului siderurgic 
Hunedoara; Agîrbiceanu Ion, dr. 
în științe fizice, șef de secție la 
Institutul de fizică atomică Bucu
rești | Albert Elisabeta, studen
tă la Universitatea „Babeș-Bo- 
iyai“ din Cluj ; Alexe Ilie, 
vicepreședinte al Uniunii Centra
le a Cooperativelor Meșteșugă
rești | Alexe Vasile, general loco
tenent i Amăriuța Ion, student, vi
cepreședinte al Consiliului U.A.S.R. j 
Andronache Ileana, operatoare la 
Uzinele de fire sintetice Săvinești ; 
Angelescu Mircea, președintele 
Consiliului U.A.S.R. ; Anton Ion, 
profesor, șef de catedră la Insti
tutul politehnic Timișoara ; Anto- 
niu Costache, actor, rectorul Insti
tutului de Artă teatrală și cine
matografică, președintele Asocia
ției oamenilor de artă din institu
țiile teatrale și muzicale: Apol- 
zan Virgil, tehnician la cooperati
va „Tehnica Nouă", Sibiu ; Apos
tol Gheorghe, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.O. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R. | Apostu George, sculptor, 
membru al . Comitetului de con
ducere al Uniunii artiștilor 
plastici | Arvinte Vasile, conferen
țiar universitar, decanul Facultă
ții de filologie a Universității din 
Iași | Baba Corneliu, pictor, mem
bru al Biroului Uniunii artiș
tilor plastici, profesor la In
stitutul de arte plastice „Nicolae 
Grigorescu", București ; Balalia 
Dumitru, prim-secretar al Comite
tului județean Prahova al P.C.R., 
președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean ; 
Balasz Viorel, medie, circumscrip
ția sanitară Gherla, Cluj ; Balogh 
Edgar, profesor la Universitatea 
„Babeș-Bolyai", redactor șef adjunct 
al revistei „Korunk",. Cluj, Ba- 
nyai Lazlo, profesor la Universi
tatea București ; Barbu Fierea, 
președinta , Cooperativei agricole de 
producție\»natu. județul Teleor
man | Barosa Maria, croitoreasă la 
Fabrica de blănuri „1 Mai", Ora
dea | Bădăran Costică, maistru la 
Fabrica de rulmenți Birlad ; Bă- 
descu Nicolae, arhitect, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Siste
matizare | Bălan Gheorghe, pre
ședintele Uniunii Cooperativelor 
meșteșugărești din municipiul 
București ; Beiu Jan, director ge
neral al Uzinei „Grivița Roșie", 
București | Bele Rafila, țesățp^re^ 
la Uzina textilă „30 Decembrie', 
Arad; Beligan Radu, actor, direc
torul Teatrului de Comedie, Bucu
rești | Berger Wilhelm, compozitor, 
membru al Uniunii compozitori
lor | Binder Herman, vicar la 
Episcopia Evanghelică Confesiunea 
Augustiană, Sibiu ; Bîrlea Ștefan, 
inginer, prim-vicepreședinte al Con
siliului Național al Cercetării Ști
ințifice | Birsan Pipu George, șe
ful serviciului tehnic al Uzinelor 
de tractoare Brașov ; Blaga Lucia, 
președinta Comitetului județean al 
femeild • Gorj ; Blaj Gheorghe, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Maramureș al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean ; 
Blandiana Ana, scriitoare, mem
bru în comitetul de conducere 
al Uniunii Scriitorilor, redac
tor la revista „Viața studențească", 
București; Boboș Ștefan, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Neamț al P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean | Bobu Emil, 
prim-secretar al Comitttului ju
dețean Suceava al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean ; 
Bogza Geo, academician, mem
bru al Biroului Comitetului 
de conducere al Uniunii Scrii
torilor ; Bolojan Victor, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Bihor al P.C.R., președintele 
comitetului executiv al Consiliului 
popular județean ; Borănescu Geta, 
muncitoare la Combinatul de in
dustrializare a lemnului, Focșani; 
Bordeianu Viorica, studentă, Uni
versitatea Iași ; Branis Ladislau, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Harghita al P.C.R., președin
tele Comitetului executiv al Con
siliului popular județean . Breiten- 
hofer Anton, scriitor, redactor-șef 
al ziarului „Neuer Weg“, membru 
al Consiliului de Stat; Buf
tea Ion, președintele Uniunii 
județene a cooperativelor de 
consum Timiș; Bughici Simion, 
președintele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum ; Buna 
Alexandru, președintele comitetu
lui sindical al Complexului C.F.R. 
Timișoara; Buzatu Stana, secre
tară a Consiliului Național al Fe
meilor ; Călinescu Ștefan, secretar 
al Consiliului sindical județean 
Ilfov; Caloenescu Ionel, secretar 
general al Uniunii Societăților de 
Științe Medicale; Ceaușescu 
Nicolae, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia ; Chirescu Ion, compozitor, 
membru în Biroul Uniunii Compo
zitorilor, profesor consultant la Con
servatorul „Ciprian Porumbescu", 
București ; Ciobanu Lina, prim- 
secretar al Comitetului de partid 
al sectorului 2, București; Cioroiu 
Nicolae, directorul Muzeului de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România ; Cîrcei Ion, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.; Cîrțînă Constantin, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
de partid Brașov ; Coman loan, 
general-locotenent. secretarul Con
siliului Politic Superior al Forțelor 
Armate, adjunct al ministrului 
Forțelor Armate; Coman Teodor, 

prim-secretar al Comitetului ju
dețean Tulcea al P.C.R., președin
tele Comitetului executiv al Con
siliului popular județean ; Constan- 
tinescu Petre-Iași, academician, 
președintele Uniunii Societăților 
științifice ale cadrelor didactice; 
Constantinescu Viorica, țesătoare 
la fabrica „Dorobanțul", Ploiești; 
Cotoț loan, secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România; Covaliu 
Ion-Brăduț, pictor, președintele 
Uniunii artiștilor plastici ; Crăciun 
Constanța, vicepreședinte al Con
siliului de Stat; Crișan Adalbert, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Bistrița Năsăud al P.C.R., 
președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean; 
Cristescii Dan, director tehnic al 
Direcției de sistematizare, arhitec
tură și proiectare a construcțiilor 
Brașov, președintele filialei Uniu
nii arhitecților; Croitoru Marla, 
vicepreședinte al Consiliului sin
dical din comerțul de stat și coo
perația de consum ; Daicoviciu Con
stantin, academician, membru al 
Consiliului de Stat; Dan Teofil, 
maistru chimist, Combinatul chimic 
din Borzești; Dănică Petre, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vîlcea al P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean ; Dănilă Aurelia, 
președinta Comitetului județean al 
femeilor Cluj ; Dănilă Vasile Ion, 
maistru la Combinatul de indus
trializare a lemnului Suceava; 
Daoiliuc Maria, asistentă de ocro
tire la policlinica Iași ; Dăscălescu 
Constantin, prim-secretar al Comi
tetului județean Galați al P.C.R., 
președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean ț 
Deleanu Nicolae, scriitor, membru 
al Uniunii scriitorilor; Demeter 
Janos, profesor universitar, prorec
tor- al Universității „Babeș-Bolyai" 
din Cluj; Damian . Ascanio, profe
sor universitar, rectorul Institutu
lui de arhitectură din București, 
vicepreședinte al Uniunii arhitecți
lor ; Dimitriu Georgeta, inginer la 
cooperativa agricolă de producție 
Muntenii de Sus, județul Vaslui ; 
Dinculescu Constantin, inginer, 
profesor la Institutul politehnic 
din București, președintele Consi
liului Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor ; Dobra Marcel, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție Gîrbov, județul Ilfov ; 
Dobre Constantin, inginer la între
prinderea de prestări Pitești ; 
Dobrescu Miu, prim-secretar al 

’Comitetului județean Iași al'P.C.R.; 
'pheșddrhtele'' Comitetului' ’executiv^ 
al Consiliului popular județean ; 
Dobrin Tamara, profesor universi
tar, prorector al Universității din 
București; Dobrovici Simion, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean ; Doicescu Octav, 
profesor universitar la Institutul 
de arhitectură din București, vice
președinte al Uniunii arhitecților i 
Dolgu Gheorghe, ziarist, redactor- 
șef al revistei „Viața economică" ; 
Dragomir Ștefan, secretar al Con
siliului sindical județean Dolj ; 
Dragoș Nicolae, ziarist, redactor șef 
al ziarului „Scînteia tineretului".; 
Drăgan Marin, prim-secretar al 
Comitetului județean Teleorman 
al P.C.R., președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean ; Drăgan Mircea, regizor, 
conferențiar universitar, prodecan 
al Institutului de artă teatrală și 
cinematografică din București ; 
Drăgănescu Mihai, inginer, secre
tar permanent al Comisiei guver
namentale pentru dotare cu echi
pament de calcul; Drăgoescu Con
stantin, prim-secretar al Comite
tului județean Mehedinți al P.C.R., 
președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean ; 
Duca Aurel, prim-secretar al Co
mitetului județean Cluj al P.C.R,, 
președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean ; 
Duela Iuliana, profesoară la Liceul 
industrial din Reșița ; Duminică 
Petre, prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., preșe
dintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean ; Du
mitrescu Ion, compozitor, profesor, 
șef de catedră la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu" din Bucu
rești, președintele Uniunii compo
zitorilor ; Durlan Ana, muncitoare 
la Uzinele „Electronica" din Bucu
rești ; Eisenbiirger Eduard, ziarist, 
redactor-șef al revistei „Karpaten 
Rundschau", președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de naționali
tate germană din Republica So
cialistă România ; Enache Marin, 
inginer la Uzinele „23 August", 
București ; Făsui Ilie, prim-secre
tar al Comitetului județean Caraș- 
Severin al P.C.R., președintele. Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean ; Fătu Lucian, 
jurist, președintele Tribunalului ju
dețean Suceava; Fazekas Janos, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; Filip Ma
rin, tehnician Ia Combinatul chi
mic Govora, județul Vîlcea ; Flo- 
rsseu Mihail, inginer, vicepreședin
te al Consiliului Economic ; Fodor 
Octavian, profesor, doctor, directo
rul Institutului de medicină al fi
lialei din Cluj a Academiei ; 
Francisc Augustin, conducătorul 
Arhiepiscopiei romano-catolice din 
București ; Gabos Zoltan, profesor 
universitar, decanul Facultății de fi
zică a Universității „Babeș-Bolyai" 
din Cluj ; Gavrilă Ținea, membră 
a Cooperativei agricole de produc
ție Chirnogeni, județul Constanta ; 
Gavrilescu Nicolae, prim-secretar 
al Comitetului județean Sibiu al 
P.C.R-, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean ; Gheorghișan Dumitru, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal U.T.C. București ; Ghi- 
nea Gheorghe, prim-secretar al 
Comiletului județean Botoșani al 
P.C.R., președintele Comitetului e- 

xecutîv al Consiliului popular ju
dețean ; Giosan Nicolae, inginer, 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii; Gâdea Suzana, 
profesor universitar, prorector al 
Institutului politehnic București, 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor ; GSllner Carol, cercetă
tor la filiala din Cluj a Acade
miei : Grădinaru Tatiana, locțiitor 
al secretarului Comitetului muni
cipal U.T.C. Bacău ; Grigoriu Ele
na, președinta Comitetului jude
țean al femeilor Ilfov; Grigoriu 
Theodor, compozitor, membru în 
Biroul Uniunii Compozitorilor; 
Groza Mia, lector universitar, vi
cepreședintă a Consiliului Națio
nal al Femeilor; Guină Nicolae, 
șef de secție la C.C. al P.C.R. ; 
Guzu Vasile, brigadier la Coopera 
tiva agricolă de producție Jirlău, 
județul Brăila ; Hamar Marton, 
doctor în științe, șef de laborator 
la Institutul de protecție a plan
telor București ; Haș Teodor, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Arad al P.C.R., președintele Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular județean ; Henrich Adrian, 
secretar al Consiliului sindical ju
dețean Caraș-Severin ; Herța Leon- 
tina, vînzătoare la întreprinderea 
comercială Bistrița; Ilomoșteanu 
George, prim-secretar al Comitetu
lui județean Alba al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean ; Hu
lubei Horia, academician, președin
tele Comitetului pentru energie 
nucleară . Huțan Ana, contabil șef 
la Cooperativa de consum Leorda 
județul Botoșani ; Ichim loan, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Bacău al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean ; 
Iftodi Constantin, inginer, vicepre
ședinte ah Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție ; Ignat Nestor, redactor șef 
adjunct la revista „Lupta de clasă", 
președintele Uniunii ziariștilor; 
Ilie Ion, lector la Universitatea 
București ; Iliescu Ion, prim-secre
tar al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului; Ion 
Gheorghe, general-colonel, prim
adjunct al ministrului Forțelor 
Armate; Ionescu Alexandru, zia
rist, prim-adjunct al redactorului 
șef al ziarului „Scînteia" ; Ionescu 
Petre, prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean ; Io
nescu Stelian, membru în Biroul 
permanent al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție ; Ionescu Tudor, profesor la In
stitutul politehnic din București; 
Ioniță Ion, general-colonel, mi
nistrul Forțelor Armate ; Iovano- 
vici Milan, ziarist, redactor șef al 
ziarului „Pravda" din Timișoara, 
președintele Consiliului județean 
Timiș al oamenilor muncii de na
ționalitate sîrbă ; Ivanovici Dumi
tru, șef de secție la C.C. al P.C.R.; 
Jebeleanu Eugen, scriitor, membru 
al Biroului Comitetului de condu
cere al Uniunii Scriitorilor; Joja 
Athanase, academician, vicepreșe
dinte al Academiei, membru al 
Consiliului de Stat; Jugurică Con
stantin. arhitect, șef de atelier la 
Institutul „Proiect-București" ; Ki- 
raly Carol, prim-secretar al Comi
tetului județean Covasna al P.C.R., 
președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean; 
Kovacs Gydrgy, scriitor, redactor 
șef al revistei „Igaz Szo", Tg. Mu
reș, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale. Kovacs Gyorgy, 
actor la Teatrul de Stat din Tg. 
Mureș; Lamoth Peter, conferen
țiar universitar la Institutul poli
tehnic din Timișoara ; Laslău Ion, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean U.T.C. Alba ; Laszlofi Aladar, 
scriitor, membru în Comitetul de 
conducere al Uniunii Scriitorilor, 
redactor la revista „Napsugar" din 
Cluj ; Levente Mihai, directorul 
Institutului de cercetări economi
ce din București; Lică Gheorghe, 
maistru la Uzinele „Electroputere" 
din Craiova ; Maciu Vasile, profe
sor universitar la Universitatea 
din București ; Macovei Ale
xandru Pompiliu, arhitect, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă ; Ma
nea Anton, directorul Centrului de 
documentare al Ministerului Mun
cii ; Manea Ion, membru al coope
rativei agricole de producție Mo- 
țăței, județul Dolj ; Maros Tiberiu, 
prorector al Institutului medico- 
farmaceutic din Tg. Mureș ; Mari
nescu Mihai, inginer, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini ; 
Martin Vasile, președintele Uniunii 
județene a cooperativelor agricole 
de producție, Ialomița ; Mateescu 
Constantin, prim-vicepreședinte al 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
de Consum ; Maurer Ion Gheorghe, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România; Mănăilescu Dumitru, 
președintele cooperativei de con
sum Nehoiu, județul Buzău ; Măr- 
culescu Eleonora, președinta Co
mitetului județean al femeilor Ga
lați ; Mărgineanu Ion, ziarist, re
dactor șef al ziarului „România 
Liberă" ; Mihai Nicolae, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean ; Milcu Ștefan, 
academician, profesor doctor, vi
cepreședinte al Academiei; Milita- 
ru Nicolae general locotenent; 
Minges Roland, inginer, doctor, 
conferențiar la Institutul politehnic 
din Timișoara : Mîndrescu Anatol. 
critic de artă, membru în Biroul 
Uniunii artiștilor plastici, redactor 
șef al revistei „Arta" ; Mlădiu, Ni- 
colae, mitropolit al Mitropoliei or
todoxe a Ardealului ; Moga loa- 
chim, prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R.. pre
ședintele Comitetului executiv al 

Consiliului popular județean Hu
nedoara ; Moisescu Justin, mitro
polit al Mitropoliei ortodoxe a Mol
dovei și Sucevei; Monoreanu 
Gheorghe, tehnician la întreprin
derea forestieră din Fălticeni; 
Moraru Nicolae, președintele Co
mitetului Uniunii sindicatului 
din întreprinderile metalurgi
ce și construcții de mașini; Mur- 
geanu Gheorghe, profesor uni
versitar la Universitatea din Bucu
rești ; Muscă Gavrilă, inginer, di
rectorul Institutului de cercetări 
petrochimice din Ploiești ; Mustă- 
țea Mihalcca, secretar al Comite
tului județean U.T.C. Vrancea; 
Nag.v Iuliu, episcopul Episcopiei 
reformate Cluj ; Năstase Constan
tin, maistru Ia Exploatarea minie
ră Lupeni ; Necula Gheorghe, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean ; Nedelcu 
Mircea, maistru la Uzina de auto
mobile din Pitești ; Nemecek Iosif, 
rectorul Institutului de teologie 
romano-catolic din Alba lulia; 
Nenițescu D. Costin, academician, 
directorul Institutului de chimie 
organică al Academiei ; Nestorescu 
Nicolae, profesor doctor, președin
tele Uniunii Societăților de Științe 
Medicale; Niculescu-Mizil Paul, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R. ; Nițulescu Ste
lian, jurist, președintele Asociației 
juriștilor; Olah Dumitru, jurist, 
procuror șef al Procuraturii jude
țului Bihor; Onescu Cornel, mi
nistrul afacerilor interne; Oniga 
Emil, directorul general al Uzine
lor ,, de tractoare din Brașov; 
Opriș Iosif, inginer, directorul ge
neral al Uzinelor de construcții de 
mașini din Reșița ; Oșan Gheorghe, 
inginer la Uniunea județeană a 
cooperativelor agricole de produc
ție Satu Mare ; Paloș Gheorghe, 
prim-secretar al' Comitetului jude
țean Gor.j al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean ; Pană Gheorghe, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean ; Papp loan, 
tehnician Ia fabrica de încălțămin
te „Solidaritatea" din Oradea; 
Papp Laszlo, episcop, Episcopia re
formată Oradea ; Pascu Maria, 
membră a Cooperativei agricole de 
producție din comuna Sopoca, ju
dețul Buzău ; Pascu Ștefan, profe
sor universitar, rectorul Universi
tății „Babeș-Bolyai" din Cluj’; Pău- 
uescu Gheorghe, inginer, vicepre
ședinte, al Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de produc
ție Olt ; Penescu Corneliu, profe
sor universitar, decanul Facul
tății de automatică a Institu
tului politehnic din București; 
Peterfi Istvan, academician, pro
rector la Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj, președintele Con
siliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din Republi
ca Socialistă România, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat; Fetii 
Ilona, profesoară, președinta Co
mitetului județean al femeilor, 
Harghita ; Petre Constantin, șef de 
brigadă la Exploatarea minieră 
Lupeni ; Petrescu Gheorghe, secre
tar- al Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România ; Petrescu Gheorghe, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean ; Philippide 
Alexandru, academician, președin
tele Secției de literatură și artă 
a Academiei; Pilly Nicolae, tehni
cian la Uzinele Călan ; Pintilie 
Aneta, contabilă la cooperativa a- 
gricolă de producție Boroaia, ju
dețul Suceava, Piru Alexandru, 
profesor universitar, decanul Fa
cultății de filologie a Univers’tății 
din Craiova ; Pirvulescu Constan
tin, președintele Comisiei Centrale 
de Revizie a P.C.R. ; Pop Carol, 
protopop al Protopopiatului ortodox 
Baia Mare; Pop Coriolan, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
de partid Timișoara; Pop Irina, 
laborantă la Uzinele chimico-me- 
talurgice din Baia Mare ; Pop Iu
liana, inginer, director adjunct la 
Școala profesională de mecanizare 
a agriculturii din Zalău ; Pop Ni
colae, inginer la Uzina de prelu
crare a maselor plastice Bucu
rești ; Pop Simion, scriitor, mem
bru al Uniunii scriitorilor; Pop 
Simion, inginer, directorul Institu
tului „Proiect București" ; Pop Va
ier, membru al cooperativei agri
cole de producție Viișoara, jude
țul Bistrița-Năsăud ; Pop Valeriu, 
ziarist, președintele Comitetului de 
Radio și Televiziune; Popa Du
mitru, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid București, prima
rul general al Capitalei ; Popa 
Magdalena, balerină la Opera Ro
mână ; Popescu Dumitru Radu, 
scriitor, membru în Comitetul de 
conducere al Uniunii Scriitori
lor, secretar al filialei din 
Cluj a Uniunii Scriitorilor; 
Popescu Georgeta, medic la Sana
toriul Mînăstirea Dealului, județul 
Dîmbovița ; Popescu Ion Gopo, 
regizor, vicepreședinte al Asocia
ției cineaștilor din România ; Po- 
povici Titus, scriitor, membru al 
Uniunii Scriitorilor ; Potop Vasile, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R. ; Popov V. Mihai, doctor in
giner, șef de secție la Institutul de 
energetică al Academiei ; Popescu 
Cornel, vicepreședinte al Uniunii 
județene a cooperativelor agrico
le de producție Brăila ; Popescu 
Puțuri Ion, directorul Institutului 
de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lingă C.C. al P.C.R. ; 
Preda Marin, scriitor, vicepre
ședinte al Uniunii Scriitorilor; 
Purcărea Mircea, sondor la schela 
de extracție Găiești; Radu Tudor, 

președintele cooperativei agricole 
de producție din comuna Braga- 
diru, județul Teleorman; Rațiu 
Maria, inginer la Uzinele textile 
din Botoșani; Rădulescu Ilie, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.; Răduleț 
Remus, academician, directorul 
Institutului de energetică al Aca
demiei ; Rîpeanu Valeriu, critic 
literar, redactor-șef adjunct la zia
rul „Scînteia"; Rend Dezideriu, 
președintele cooperativei agricole 
de producție Band, județul Mureș ; 
Roman Ion, inginer, directorul In
stitutului de cercetări tehnologice 
pentru procese specifice industriei 
construcțiilor de mașini din Bucu
rești ; Roman Valter, directorul 
Editurii politice ; Rosettl Alexan
dru, academician, directorul Cen
trului de cercetări fonetice și dia
lectale al Academiei ; Roșianu 
Mihail, președintele Consiliului 
General A.R.L.U.S. ; Roșu Gheor
ghe, prim-vicepreședinte al Uniu
nii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție ; Roth Simion, 
președintele cooperativei agricole 
de producție Miercurea, județul 
Sibiu ; Rozen Mozes, rabinul șef al 
cultului mozaic din Republica So
cialistă România ; Ruha Ștefan, so
list concertist al Filarmonicii din 
Cluj ; Rus Georgeta, muncitoare la 
Uzina de piese auto Colibași; Rus 
Vasile, prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Tîrgu Mureș ; 
Rusu Oliviu, profesor inginer la 
Institutul Politehnic din București; 
Sandu Constantin, prim-secretar al 
Comitetului județean Olt al P.C.R., 
președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean ; 
Savin Ion, prim-secretar al Comi
tetului județean Vaslui al P.C.R-, 
președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean ; 
Savin Stelian, ziarist, redactor șef 
al ziarului „Viață nouă" din Galați; 
Schafer Elfriede, membră a coope
rativei agricole de producție Te- 
remia Mare, județul Timiș ; Selea 
Gheorghe, lăcătuș la Uzinele de 
aluminiu din Slatina ; Sencovici 
Alexandru, ministrul industriei u- 
șoare ; Sigismund Toduță, compo
zitor, profesor la Conservatorul 
„Gheorghe Dima", din Cluj ; Sima 
Gheorghe, maistru la întreprinde
rea de mecanizare a agriculturii 
Chirnogeni, județul Constanța ; 
Sima Paul, pictor, membru în Co
mitetul de conducere al Uniunii ar
tiștilor plastici ; Simioncscu Cristo- 
for, academician, rectorul Institu
tului politehnic din Iași, președin
tele filialei din Iași, a Academiei, 
membru al Consiliului de Stat ; 
Simka Iolanda, repansatoare la Fa
brica de postav din Brașov ; Sîrbu 
Ion, prim-secretar al Comitetului 
județean Buzău al P.C.R., președin
tele Comitetului executiv al Consi
liului popular județean ; Solomon 
Nicolas, student la Institutul agro
nomic din București; Stancu Za
haria, academician, președintele 
Uniunii Scriitorilor ; Stănescu Ion, 
președintele Consiliului Securității 
Statului ; Ștefănescu Marcel, pre
ședintele Comitetului sindical al 
Combinatului siderurgic din Ga
lați ; Ștefănescu Ștefan, doctor în 
științe istorice, director adjunct 
științific la Institutul de istorie 
„Nicolae Iorga" al Academiei ; 
Ștefănescu Teodor, președintele 
Uniunii județene a cooperativelor 
agricole de producție Buzău ; 
Stejereanu Elena, contabilă la 
cooperativa agricolă de producție 
Ardusat, județul Maramureș ; 
Stoica Gheorghe, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat; Stoica Gheorghe, secretar al 
C.C. al U.T.C. ; Stroie Maria, in
gineră la întreprinde!ea „Drape
lul roșu" din Sibiu ; Surugiu Ior
dan, electromecanic la Combinatul 
siderurgic din Galați; Suța Lu
cia, jurist, consultant principal la 
Ministerul Justiției ; Szabo Adal
bert, strungar la Uzinele „înfrăți
rea" din Oradea ; Szilagyi Dezide
riu, ziarist, redactor șef al zia
rului „Elore" ; Szilagyi Domokos, 
scriitor, colaborator la ziarul „E- 
lore" ; Șandru Andreia, profesoară 
la Liceul nr. 4 din Iași ; Takacs 
Ludovic, profesor universitar, 
membru al Consiliului de .Stat; 
Tașcă Aurica, tehnician la Insti
tutul petrochimie din Ploiești ; 
Tăbircă Nicolae, prim-secretar al 
Comitetului județean Dîmbovițaal 
P.C.R., președintele Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popular ju
dețean i Teclu Iacob, general de 
armată, președintele Comitetului 
organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist, membru al 
Consiliului de Stat; Telescu Mi
hai, prim-secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Ti
miș ; Teodorescu Nicolae, acade
mician, vicepreședinte al Societă
ții de științe matematice; Teodu- 
rescu Rodica, profesoară la Liceul 
nr. 1 din Timișoara ; Teșu Ion, 
membru al Biroului permanent al 
Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție; Tincu 
Anton, președintele cooperativei a- 
gricole de producție Palazu Mare, 
județul Constanța ; Tirnovan Paul, 
maistru la Combinatul chimico- 
metalurgic din Baia Mare ; Toma 
Dumitru, președintele cooperativei 
agricole de producție Panciu, ju
dețul Vrancea , Toma Spiridon, 
maistru la Uzinele „1 Mai" din 
Ploiești ; Tomescu Damian Vasile, 
muzicolog, membru in Biroul U- 
niunii Compozitorilor. redactor 
șef al revistei „Muzica" ; 
Trică Gheorghe, inginer, directorul 
general al Uzinelor „Steagul Roșu" 
din Brașov . Tudorache Olga Ma
ria, actriță la Teatrul Mic din 
București . Tudoran Marin, inginer, 
directorul Întreprinderii agricole 
de stat Medgidia, județul Constan
ța . Tuclose Aurora, profesoară la 
Liceul nr. 8 din lași : Tulai Lau- 
rean, prim-secretar al Comitetului 
județean Sălaj al P.C.R., președin-

i tele Comitetului executiv al Consi
liului popular ' județean ; Turcu 
Ion, membru supleant al C.C. al 
P.C.R. ; Uborny Mihai, vicepre
ședinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție ; Uglar Iosif, prim-secretar 
al Comitetului județean Satu 
Mare al P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean ; Ursu Ion. pro- 

. fesor universitar, prim-vicepre
ședinte al Comitetului pentru ener
gie nucleară ; Walter Iosif, secretar 
al C.C. al U.T.C. ; Vasile Marin, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Ialomița al P.C.R.. președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean ; Vasilescu Vic
toria, președinta Cooperativei 
„Arta casnică" din Breaza, județul 
Prahova ; Vasilichi Gheorghe, pre
ședintele Uniunii Centrale a Coope
rativelor Meșteșugărești ; Vasiliu 
Aspazia, profesoară, directoarea Li
ceului „I. L. Caragiale" din Plo
iești ; Vasii Ion, președintele 
cooperativei agricole de producție 
Cața, județul ~ 
membru al 
de producție 
Vela Andrei, 
neral al
Presă — Agerpres ;
șeful comisiei școli a Comitetului 
județean U.T.C. Harghita ; Vereș 
Nicolae, prim-secretar al Comite
tului județean Mureș al P.C.R., 
președintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular județean ; 
Vida Geza, sculptor, vicepreședin
te al Uniunii artiștilor plastici ; 
Vieru Anatol, compozitor, lector la 
Conservatorul „Ciprian Porumbes
cu" București ; Vijoli Aurel, mem
bru al C.C. al P.C.R.; Vîl- 
cu Vasile, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție ; Voicu Ion, solist violonist 
al Filarmonicii „George Enescu" 
din București ; Voicu Ștefan, zia
rist, redactor-șef al revistei „Lupta 
de clasă" ; Voinea Radu, profesor 
la Institutul politehnic București, 
secretar general al Academiei ; 
Voitec Ștefan, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia ; Wolf Iohann, lector la cate
dra de limbă și literatură germană 
a Universității din Timișoara ; 
Zaharia Gheorghe, director adjunct 
al Institutului de studii istorice și 
social-politice de pe lîngă C.C. al 
P.C-R.; Zahariciuc Ilarion, profe- 

■* sor Ha Liceul nr. 1 din Suceava, 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii dă naționalitate ucraineană 
din județul Suceava; Zăvăleanu 
Ion, prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Craiova 
Zburlea Maria, tehnician veterinar 
la cooperativa agricolă de produc
ție Niculițel, județul Tulcea ; Zvic 
Marla, membră a cooperativei a- 
gricole de producție Trușești, jude
țul Botoșani.

Brașov ; Vasîlca Ilie, 
cooperativei agricole 
Cuț, județul Alba ; 
ziarist, directorul ge- 
Agenției Române de

Vențel Ana,

CU PRIVIRE LA VIZITA DELEGAȚIEI 
CONFEDERAȚIEI GENERALE A MUNCII 

DIN FRANJA IN ROMÂNIA
La invitația Consiliului Central 

al Uniunii Generale a Sindicatelor, 
o delegație a Confederației Gene
rale a Muncii din Franța, condusă 
de Georges Seguy, secretar gene
ral, a făcut o vizită în Republica 
Socialistă România, în perioada 
12—18 noiembrie 1968.

în timpul șederii în România 
delegația C.G.M. din Franța a avut 
convorbiri cu tovarășul Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor și alți tovarăși din con
ducerea U.G.S.R.

Delegația franceză a vizitat Ra
finăria Brazi-Ploiești, Uzina de au
tocamioane „Steagul Roșu“-Brașov, 
Fabrica de mașini-unelte și agre- 
gate-București, s-a întîlnit cu Bi
roul Consiliului județean al sindi
catelor Prahova, cu activul Consi
liului municipal al sindicatelor 
București, a purtat discuții cu co
mitetele sindicatelor, cu muncitori, 
tehnicieni, ingineri și alți oameni 
ai muncii din unitățile vizitate.

în timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat înt.r-o atmosferă 
de sinceră prietenie și înțelegere 
reciprocă, delegațiile s-au informat 
asupra principalelor preocupări ac
tuale ale celor două centrale sin
dicale.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că. relațiile de prietenie 
și de colaborare dintre Uniunea 
Generală a Sindicatelor din Româ
nia și Confederația Generală a 
Muncii din Franța s-au lărgit con
tinuu, că aceste relații se dezvoltă 
în spiritul solidarității muncitorești 
internaționale, al respectului și în
țelegerii reciproce, în interesul oa
menilor muncii români și francezi, 
ai cauzei progresului social și pă
cii în lume.

Convorbirile au permis în ace
lași timp să se procedeze la un 
util schimb de păreri asupra pro
blemelor actuale ale mișcării sin
dicale ' ’

Cele 
tărîrea 
vitatea 
diale.

Ca organizații sindicale din Eu
ropa. Uniunea Generală a Sindica
telor din România și Confederația 
Generală a Muncii din Franța a- 
cordă o mare atenție instaurării 
unui climat de încredere, bună în
țelegere și cooperare între statele 
de. pe acest continent, și reafirmă 
sprijinul lor hotărît luptei tuturor 
forțelor progresiste, democratice și 
sindicale împotriva planurilor a- 
gresive ale forțelor imperialiste.

în cursul convorbirilor a fost ex-

internaționale.
două părți își reafirmă ho- 
lor fermă de a sprijini acti- 
Federației Sindicale Mon-

După cum s-a anunțat, recent a 
luat ființă Centrul de cercetări pen
tru problemele tineretului. întru
nind specialiști cu îndelungată ac
tivitate în domeniul sociologiei, 
psihologiei, pedagogiei, eticii, noua 
instituție de cercetare științifică a 
și inițiat o serie de studii și anchete 
privind viața și preocupările tine
retului din întreprinderi indus
triale și cooperative agricole de 
producție, adolescenții școlari, o- 
rizontul cultural-științific al stu
denților etc.

Pe baza acestor cercetări, se vor 
elabora noi forme și metode de 
muncă în rîndurile tinerilor, a de
clarat conf, dr. Ovidiu Bădina, 
consilier al ministrului pentru 
problemele tineretului, într-o con
vorbire avută cu redactorul a- 
genției Agerpres, Adina Constanti
nescu. Pe parcurs, a precizat inter
locutorul, vom organiza reuniuni 
și discuții științifice cu tinerii, vom 
colabora cu instituții similare de 
peste hotare, vom edita lucrări și 
buletine de informare. în zilele de 
21 și 22 noiembrie, a adăugat el. 
va avea loc prima manifestare a 
centrului nostru, simpozionul „Ti
neretul, obiect de cercetare științi
fică", ce va fi și prima întîlnire ia 
nivel național a celor care se ocupă 
de studiul diferitelor aspecte ale 
vieții și muncii tineretului. Cele 
peste 100 de comunicări înscrise pe 
agenda simpozionului vor prilejui 
un util schimb de păreri referitoare 
la experiența acumulată și sarci
nile de viitor, inclusiv la problema
tica de cercetare în perspectivă, la 
formele de colaborare și cooperare 
cu Ministerul învățămîntului, Mi
nisterul Sănătății. Institutul de . 
cercetări pentru economia agrară, 
cu specialiști în domeniul dreptu
lui. cadre didactice din învâțămîn- 
tul de toate gradele, studenți, elevi, 
activiști ai Uniunii Tineretului Co
munist.

■MOI

LOTO

1ST

Numerele extrase la tragerea 
excepțională din 19 noiembrie 1968 

FAZA I (bilete F de 20 lei și G da 
10 lei)

Extragerea I : 26 66 62 18 51 49 34 
79 38 78 27 15 ; Extragerea a II-a : 61 
1 48 43 60 29 23 52 59 10 90 28 ; Ex
tragerea a IH-a : 32 4 56 46 63 30 38 
66 17 65 44 51 ; Extragerea a IV-a : 
38 72 3 68 28 74 87 90 12 73 67 70 ; Ex
tragerea a V-a : 55 68 56 78 40 4 8 21 
52 69 53 14.

,FAZA,-^ II-» (bilete F de 20 lei
. si ,T, de 8 lei)

Extragerea a Vl-a : 59 80 52 30 1 9 
57 49 68 28 85 17 ; Extragerea a Vll-a:
I 49 64 6 15 13 9 71 2 66 57 24 ; Ex
tragerea a VlII-a : 52 89 41 27 61 70 17
II 64 14 74 26 ; Extragerea a IX-a : 
59 20 37 84 15 72 62 29 82 11 28 1.

FAZA a III-a : (bilete F de 20 lei 
și A de 2 lei)

Extragerea a X-a : 53 85 87 25 58 69 
89 37 70 83 2 69.

FOND DE PREMII : 2 452 246 lei.

primată solidaritatea Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
Confederației Generale a Muncii 
din Franța, a muncitorilor din cele 
două țări cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez împotriva agresiunii 
imperialismului american. Cele 
două delegații exprimă satisfacția 
pentru oprirea bombardamentelor 
fără condiții asupra R.D Vietnam 
și afirmă voința centralelor lor de 
a continua să acționeze pentru ca 
tratativele în curs să ducă la re
tragerea trupelor americane de pe 
întreg teritoriul vietnamez, astfel 
ca poporul acestei țări să poată 
dispune singur de propria sa 
soartă.

Delegațiile au exprimat, de ase
menea. întreaga solidaritate a cen
tralelor lor cu lupta sindicatelor și 
a’tuturor muncitorilor din Africa, 
Asia 
două părți 
rîrea 
acționeze pentru dezvoltarea 
diversificarea 
în scopul întăririi prieteniei și co
laborării tradiționale între sindi
catele și muncitorii români și fran
cezi, în interesul cauzei generale a 
mișcării sindicale internaționale, 
al păcii și prieteniei între po
poare.

Delegația C.G.M. din Franța a 
invitat o delegație condusă de pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. să facă o vizită în Franța. 
Invitația a fost acceptată cu plă
cere.

și America Lati’nă Cele
au reafirmat hotă- 

lor de a continua să
Și 

relațiilor bilaterale

Cronica zilei

Marți după-amlază a sosit în Capi
tală o delegație a Camerei de Comerț 
din Hamburg, condusă de vicepre
ședintele Georg Claussen, care va 
face o vizită în tara noastră.

★

Marți la amiază a avut loc la 
Athenâe Palace o întîlnire a realiza
torilor filmului „Columna" cu ci
neaști. critici și cronicari de film din 
Capitală.

Cu acest prilej, regizorul Mircea 
Drăgan. actorii și alti membri ai 
echipei de creație au răspuns între
bărilor privind munca depusă la rea
lizarea „Columnei", au dezbătut unei» 
probleme actuale ale producției d« 
film din țara noastră.



viața internațională
UN NOU EPISOD ÎN CRIZA

POLITICA DIN ITALIA

Actualitatea italiană 
consemnează astăzi 
două momenta a căror 
importanță pentru evo
luția situației politice a 
țării este evidentă: de
misia cabinetului Leone 
ți începerea lucrărilor 
Consiliului național al 
Partidului democrat- 
creștin.

Părăsind scena după 
un „provizorat" de 
cinci luni, echipa gu
vernamentală monoco- 
loră democrat-creștină 
redeschide criza de 
guvern într-o perioadă 
de incertitudini și con
fuzii ce s-au acumulat 
cu repeziciune în ulti
ma vreme în rîndurile 
partidelor fostei coali
ții guvernamentale de 
centru-stînga. Unele 
cercuri politice sînt de 
părere că prezentarea 
demisiei guvernului a 
fost precipitată de im
portante scadența de 
ordin parlamentar — 
între care discutarea 
chiar în aceste zile a 
propunerii de constitui
re a unei comisii de 
anchetă in mult discu
tata problemă „Sifar", 
precum și dezbaterile 
în problema pensiilor 
■— care ar fi obligat pe 
socialiști să voteze îm
potriva guvernului. 
Deci, prin demisia vo
luntară a cabinetului 
Leone s-a evitat o 
pierdere de prestigiu a 
reprezentanților Parti
dului democrat-creștin, 
oferindu-li-se, totodată, 
un nou răgaz în vede
rea analizării „la rece" 
a acțiunilor ce le vor 
întreprinde pe viitor. 
Procedura constituțio
nală a consultărilor 
șefului statului în ve
derea desemnării per
soanei care să formeze 
un nou guvern le asi
gură, de altfel, un timp 
suficient.

Consiliul național al 
Partidului democrats 
creștin, care își începe 
azi lucrările la Palazzo 
Sturzo din Roma, este 
menit, la rîndul său, să 
încheie așa-numitul 
„proces de clarificare" 
din cadrul partidelor 
componente ale fostei 
coaliții tripartite, pre- 
zentîndu-și propriile 
propuneri pentru re
constituirea formației 
de centru-stînga.

Coincidența celor 
două evenimente nu 
i-a surprins pe obser
vatorii politici, întrucît 
ele sînt, de fapt, ve
rigi ale aceluiași lanț 
tactic, realizat cu mul
tă răbdare și îndemî-

nare de către strategii 
Partidului democrat- 
creștin. Lăsîndu-i sau, 
mai precis, forțîndu-i 
pe partenerii socialiști 
și republicani să-și 
prezinte primii „ideile 
și persoanele" conside
rate apte să dea viață 
unei noi coaliții de 
centru-stînga, să-și pu
nă ordine în propria 
casă, democrat-creștinii 
dispun acum cel puțin 
de avantajul de a sin
tetiza și privi critic 
propunerile celorlalte 
două partide, într-un 
cuvînt de a-și reafirma 
rolul de conducere în 
cadrul coaliției.

Cu toate acestea, nu-

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA DE LA 
NICOLAE PUICEA

meroase fapte demon
strează că atmosfera în 
care încep lucrările 
Consiliului național al 
Partidului democrat- 
creștin nu este cîtuși 
de puțin senină. In de
clarații ale unor frun
tași democrat-creștini 
se întîlnesc frecvent 
expresii ce definesc ac
tuala situație politică și 
economică ca fiind „di
ficilă, delicată și com
plexă". De altfel, criza 
de guvern reprezintă o 
confirmare clară a ne
putinței de a se asigura 
— la șase luni de la 
alegerile politice gene
rale — un guvern sta
bil, capabil să înfrun
te și să rezolve princi
palele probleme ce se 
pun în prezent, atît în 
domeniul politicii in
terne, cît și în cel al 
vieții internaționale. 
Demonstrațiile de masă 
unitare ale oamenilor 
muncii desfășurate în 
aceste zile arată 'cit se 
poate de limpede dis
tanța care ar trebui 
parcursă pentru a se 
veni în întâmpinarea re
vendicărilor maselor 
muncitoare.

Pe de altă parte, prin
cipalul partener în ca
drul coaliției de centru- 
stînga (Partidul socia
list) se prezintă la tra
tative cu o „mini-ma- 
joritate" de 52 la sută și 
cu un program ce nu 
este considerat cores
punzător de aproape ju
mătate din efectivul 
său.

Intr-un asemenea 
context politic, de la 
Partidul democrat-creș

tin, de la Consiliul său 
național se așteaptă 
să definească fără echi
voc ce conținut inten
ționează să dea progra
mului noului guvern 
care să poată întruni 
adeziunea socialiștilor 
și republicanilor, cine 
și cînd să se prezinte 
în fața parlamentului 
pentru a obține votul 
de învestitură.

Asupra reconstituirii 
coaliției guvernamen
tale de centru-stînga 
există însă păreri care 
nu se află încă la ace
lași numitor. De pil
dă, se pune proble
ma : majoritatea gu
vernamentală se poate 
crea numai prin înțe
legere cu grupul ma
joritar din cadrul 
Partidului socialist ? 
Fără a se elimina o 
astfel de eventualitate, 
se depun încă eforturi 
din partea democrat- 
creștinilor pentru a a- 
trage și celelalte for
mațiuni ale socialiștilor 
de a participa direct la 
tratative pentru forma
rea guvernului.

Consiliul național al 
Partidului democrat- 
creștin va trebui să în
frunte și o altă pro
blemă, care în ultima 
vreme a constituit o- 
biectul unei polemici 
îndîrjite : reconstitui
rea majorității din ca
drul P.D.C. Curentele 
de stingă —■ așâ-numi- 
tele „forțe noi" — cer 
ca încă de la începutul 
lucrărilor Consiliului 
P.D.C. actuala direcți
une a partidului să-și 
dea demisia, treeîndu-se 
apoi la reconstituirea a- 
cesteia, dar în condiții 
care să reflecte „pon
derea reală" a stângii în 
cadrul partidului. Cele 
mai multe păreri con
verg însă spre amâna
rea reglementării aces
tei situații pentru a nu 
se reedita spectacolul 
oferit recent de disen
siunile din cadrul Parti
dului socialist.

Interesul celorlalte 
forțe politice față de 
evoluția situației este 
ușor de înțeles. Partidul 
Comunist, Partidul So
cialist Italian al Unității 
Proletare și alte forțe 
progresiste consideră că 
nu se poate merge mai 
departe dacă nu se au 
în vedere preferințele 
corpului electoral, care 
și în cadrul alegerilor 
administrative de dumi
nică și luni au confir
mat tendința afirmată 
și la 19 mai de a merge 
spre stingă.

în tot cursul zilei de marți, o amplă grevă de 24 de ore a salariaților din 
serviciile publice din Italia a paralizat transporturile feroviare, serviciile 
poștale și telefonice, școlile de stat și birourile guvernamentale. In fotogra
fie ! instantaneu realizat marți dimineața într-una din gările Romei, de 

obicei aglomerată

Lovitură de stat în Mali
e fi FOST INSTITUIT UN „COMITET MILITAR AL ELIBE
RĂRII NAȚIONALE" ® NU SE CUNOAȘTE SITUAȚIA FOSTU
LUI PREȘEDINTE ȘI A MEMBRILOR GUVERNULUI

BAMAKO 19 (Agerpres). — Re
gimul președintelui Modibo Keita 
a fost răsturnat marți, anunță 
France Presse citînd un comunicat 
difuzat de postul de radio Bamako. 
In Mali a fost Instituit un „Comitet 
militar al eliberării naționale* care 
a preluat puterea în țară, asumîn- 
du-și toate prerogativele politice 
și administrative. Potrivit comuni
catului, mișcarea militară care a 
efectuat lovitura de stat este con
dusă de locotenentul Moussa 
Traore. Agenția France Presse a-

nunță că, potrivit comunicatului, 
noile autorități militare au promis 
organizarea de alegeri.

După anunțarea loviturii de stat, 
în întreaga țară au fost impuse 
restricții de circulație între orele 
18,30 și 6. A fost interzisă circula
ția pe străzi în grupuri mai mari 
de trei persoane. Comunicatul nu 
furnizează nici un fel de amănunte 
în legătură cu situația fostului pre
ședinte Modibo Keita și a membri
lor guvernului;

O. N. U.

Rezoluții adoptate 
de Adunarea Generală

Vizita delegației 
de activiști ai P.C.5 

în Iugoslavia
ZAGREB 19 (Agerpres). — Dele

gația de activiști ai P.C.R., condu
să de tovarășul Constantin Dăscă- 
lescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Galați al P.C.R., care, la invi
tația C.C. al U.C.I., se află într-o 
vizită în schimb de experiență în 
Iugoslavia, a avut: marți convor
biri cu. I. Simcici, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al U.C. 
din Croația.

Membrii delegației au fost in
formați despre dezvoltarea indus
triei și a construcțiilor navale din 
Croația, precum și despre efortu
rile de sporire a producției.

După devalorizarea lirei sterline în noiembrie 1967 și „febra aurului* 
din martie anul acesta, sistemul monetar interoccidental trece printr-o a treia 
criză în decurs de numai douăsprezece luni. Speculațiile în legătură cu o 
reevaluare a mărcii vest-germane, precum și zvonurile privind devalorizarea 
francului francez și a lirei sterline au determinat puternice convulsii pe ce!» 
mai multe piefe financiare din Europa occidentală. De peste două săptâ- 
mîni se asistă la un masiv exod de capitaluri spre Frankfurt pe Main (R. F. a 
Germaniei). Cursul monedelor vest-europene, cu excepția mărcii, este în 
scădere ; chiar și dolarul american, care se dovedise pînă nu de mult mai 
rezistent, a revenit la un curs limită ce impune intervenția Băncii federal» 
de rezerve. In fotografie : un moment de tensiune la Bursa din Paris.

NEW YORK. 19. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite: 
în ședința sa plenară de marți dimi
neața, Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat o serie de rezoluții elabo
rate și aprobate în prealabil de Co
mitetul pentru problemele economice 
și financiare. Printre acestea se nu
mără rezoluțiile cu privire la „suve
ranitatea permanentă asupra resur
selor naturale", cu privire la „folo
sirea în scopuri pașnice a resurselor 
eliberate prin dezarmare", precum și 
unele documente privind activitatea 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
dezvoltarea industrială și a Institu
tului pentru pregătirea de cadre și 
cercetare.

Spre intensificarea 

cooperării

De asemenea, participanții la lu
crările plenarei Adunării Generale 
au ales în această ședință nouă noi 
membri ai Consiliului economic și 
social, în locul acelora al căror man
dat va expira la sfîrșitul anului.

★

în Comitetul pentru problemele 
politice au continuat, marți, dezba
terile generale pe marginea proble
melor dezarmării. Participanților la 
lucrări le-a fost prezentat în a- 
ceastă ședință un proiect de rezoluție, 
elaborat de 11 state, în legătură cu 
armele chimice și bacteriologice. Do
cumentul reafirmă rezoluțiile ante
rioare ale O.N.U. prin care se cere 
tuturor statelor să respecte cu stric
tețe principiile și' obiectivele proto
colului de la Geneva din anul 1925 
cu privire la interzicerea folosirii 
gazelor asfixiante și armelor bacte
riologice și atrage atenția asupra pe
ricolului grav pe care l-ar putea im
plica pentru omenire eventualitatea 
folosirii acestor arme.

ALEGEREA UNOR 
ORGANISME 
ALE UNESCO

PARIS 19. — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : Ple
nara Conferinței Generale a UNESCO 
a ales țările care vor face parte din 
Comitetul sediului pentru anii 1969— 
1970. Acest comitet, compus din re
prezentanții a 15 state membre, este 
un organism permanent al UNESCO, 
avînd ca funcțiuni toate problemele 
legate de administrația sediului. Ro
mânia a fost aleasă în unanimitate 
membră în acest comitet.

Directorul general al UNESCO, 
Rene Maheu, a decernat acad. Andrei 
Oțetea, care a reprezentat timp de 
doi ani țara noastră în Consiliul Exe
cutiv, medalia de argint a UNESCO 
pentru contribuția sa adusă activității 
acestei organizații.

economice

româno-egiptene
CAIRO 19 — Corespondentul A- 

gerpres, C. Oprică, transmite : Gheor- 
ghe Cioară, ministrul comerțului ex
terior, conducătorul delegației ro
mâne care a participat la cea de-a 
patra sesiune a comisiei guverna
mentale mixte româno-egiptene, a 
avut marți o'întrevedere cu Sayed 
Marei, ministru al agriculturii și re
formei agrare al Republicii Arabe 
Unite. în cursul discuțiilor au fost 
abordate probleme legate de posibi
litățile de lărgire a cooperării în do
meniul agricol între cele două țări, 
în aceeași zi, ministrul român a avut 
convorbiri cu Hassan Abbas Zaki, 
ministru al economiei și comerțului 
exterior al R.A.U.

Marți a avut loc ultima ședință de 
lucru a celor două delegații. Au fost 
discutate probleme legate de lărgirea 
cooperării economice și tehnice și 
dezvoltarea relațiilor comerciale din
tre cele două țări. în cursul ședinței 
s-a procedat la semnarea protocolu
lui privind actuala sesiune a comi
siei guvernamentale mixte româno- 
egiptene de cooperare economică și 
tehnică și a protocolului privind 
schimbul de mărfuri pe anul 1969, în 
cadrul acordului comercial pe ter
men lung existent între cele două 
țări. •

într-un comunicat comun dat pu
blicității la încheierea reuniunii se 
subliniază că volumul schimbului re
ciproc de mărfuri dintre Republica 
Socialistă România și Republica A- 
rabă Unită va spori în anul 1969 cu 
13 la sută față de nivelul anului a- 
cesta. De asemenea, va fi intensifi
cată, pe baza avantajului reciproc, 
cooperarea economică și tehnică din
tre cele două țări, în special în do
meniul industriei petroliere, petro
chimice și extractive, al agriculturii 
și transporturilor.

Lucrările actualei sesiuni s-au des
fășurat într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

H H i B Sț H

0 nouă rundă de negocieri 
în problema nigeriana?

Conflictul armat ni- 
geriano-biafrez, ale că
rui episoade dramatice 
au reținut atenția ge
nerală chiar din primul 
moment al dezlănțuirii 
ostilităților (iulie 1967), 
a intrat într-un stadiu 
nou, neprevăzut în 
urmă cu cîteva luni. A- 
tunci, la sfîrșitul lui 
august, republica sece
sionistă Biafra, epuizată 
și redusă la un sfert 
din întregu-i teritoriu, 
părea a fi doar la un 
pas de înfrîngerea defi
nitivă. Sute de mii de 
oameni decimați de foa
me și boli își căutau 
refugiul undeva depar
te în spatele frontului. 
Trupele nigeriene dă
deau lovituri grele for
țelor biafreze, determi- 
nînd pe mulți să-și ex
prime părerea că ocu
parea ultimelor puncte 
de rezistență — Umua- 
hia, Owerri și Aba — 
era o chestiune de săp- 
tămîni sau chiar de zi
le. Evenimentele ulteri
oare aveau însă să in-, 
firme aceste aprecieri 
șl să trezească din nou 
perspectiva unor schim
bări în modul de a abor
da căile de soluționare a 
conflictului. în acest 
sens, au reținut atenția 
declarațiile făcute de 
liderii celor două părți, 
generalul Yakubu Go- 
won și colonelul Odu- 
megwu Ojukwu, din 
care rezultă o anu
mită dorință în ce 
privește găsirea unei 
soluții negociate. „Bia

fra se pronunță pentru 
pace și speră că sfîrși
tul războiului va 
avea loc în jurul unei 
mese de conferință", a 
arătat Ojukwu. „Guver
nul federal al Nigeriei 
este oricînd gata să reia 
tratativele de pace cu 
liderii biafrezi" a decla
rat, la rîndul său, Ya
kubu Gowon. Aceste 
luări dă poziție sînt re
zultatul unui proces 
complex petrecut în ul
tima perioadă, care își 
găsește explicația în 
primul rînd în schim
bările de pe cîmpul de 
luptă. „De trei săptă
mâni —' scrie trimisul 
revistei „L’Express" — 
schimbarea spectacu
loasă a situației mili
tare a surprins pe toți 
experții care erau una
nimi în a prevedea o 
vfitoare prăbușire a 
Biafrei. Astăzi, înainta
rea nigerienilor, care 
părea inexorabilă, este 
stopată. în mai multe 
sectoare, biafrezli au 
trecut chiar la contra
atacuri, repurtînd o se
rie de succese locale". 
Guvernul federal, arată 
la rîndul său „Sunday 
Times", întrevede pen
tru următoarele 1—2 
luni desfășurarea unor 
atacuri ale biafrezilor 
în vederea spargerii în
cercuirii și recuceririi 
orașului Part Harcourt.

Toate aceste schim
bări petrecute pe fron
turi, lăsînd să se între
vadă prelungirea ostili
tăților, fără perspectiva

unei rezolvări militare 
rapide de o parte sau 
de alta, n-au putut să 
nu exercite o anumită 
influență asupra celor 
afla ți în conflict. Atît 
pentru unii, cît și pentru 
ceilalți începe pare-se 
să capete treptat con
tururi părerea că a 
continua luptele în
seamnă a prelungi su
ferința a milioane de 
locuitori și a se înfun
da tot mai mult în 
meandrele unui război 
sîngeros, aducător de 
mari distrugeri și jertfe 
omenești. Tocmai de 
aceea în ultima vreme 
se vorbește iarăși și în 
mod destul de insistent 
despre posibilitatea a- 
bordării problemelor a- 
flate în conflict nu pe 
calea armelor, ci pe cea 
a tratativelor. O ase
menea reuniune n-ar fi 
desigur prima tentati
vă de a pune capăt pe 
calea tratativelor con
flictului din Nigeria, 
întîlniri similare au 
mai avut loc la Kam
pala, Niamey și Addis- 
Abeba, încheiate, din 
păcate, fără rezultate 
pozitive. Rămîne de vă
zut în ce măsură spiri
tul rațiunii și al înțele
gerii va duce la orga
nizarea unei noi runde 
a tratativelor între cele 
două părți care să aibă 
mai multe șanse de suc
ces decît cele prece
dente.

PROTOCOL
COMERCIAL
POLONO-
VEST GERMAN

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — Agen
ția P.A.P. transmite că în urma trata
tivelor care au avut loc la Varșovia, 
la 15 noiembrie a fost semnat un pro
tocol suplimentar la protocolul din 
7 martie 1963 cu privire la schimbu
rile de mărfuri între Polonia și R. F. 
a Germaniei.

Protocolul suplimentar, caro regle
mentează schimburile de mărfuri din
tre cele două țări pe anul 1969, pre
vede extinderea posibilităților de ex
port în R.F.G. a acelor mărfuri polo
neze pentru care există încă restricții 
cantitative și valorice, în primul rind 
a mărfurilor industriale de consum. Se 
prevede, de asemenea, extinderea ex
porturilor poloneze de mașini și unele 
genuri de materii prime și semifabri
cate. Potrivit protocolului, Polonia va 
importa din R.F.G. mai ales materii 
prime pentru industria chimică și se
mifabricate, precum și mașini și o se
rie de mărfuri industriale de folosire 
îndelungată.

Șeful delegației comerciale a R.F.G., 
Egon Emmel, ambasador extraordinar 
în Ministerul Afacerilor Externe, a 
avut o întrevedere cu ministrul co
merțului exterior al R. P. Polone, 
Witold Tranipczynski.

BUDAPESTA

ȘEDINȚA COMISIEI PERMA
NENTE C.A.E.R. PENTRU 
INDUSTRIA RADIOIEHNICÂ 

SI ELECTRONICĂ
BUDAPESTA 19 (Agerpres). — L» 

Budapesta a avut Ioc cea de-a 12-a 
ședință a Comisiei permanent» 
C.A.E.R. pentru industria radioteh- 
nică și electronică. La ședință au 
participat delegații din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R. D. Germană, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S. In con
formitate cu înțelegerea intervenită 
între C.A.E.R. și R. S. F. Iugoslavia, 
la ședință a participat și o delegația 
iugoslavă.

Comisia a elaborat recomandări în 
vederea îndeplinirii sarcinilor care 
decurg din hotărîrile Comitetului 
Executiv GA.E.R. Participant la șe
dință au adoptat planul de lucru a! 
comisiei pe anul 1969 și au studiat 
raportul de coordonare a principale
lor cercetări tehnico-științifice in do
meniul tehnologiei radio și electro
nicii care prezintă interes reciproc. 
Comisia a discutat problema colabo
rării în domeniul radiotehnicii și e- 
lectronicii, precum și modul de în
deplinire a recomandărilor adoptat» 
anterior în vederea dezvoltării aces-,1 
tora.

Comisia permanentă a examinat, 
de asemenea, și alte probleme impor
tante ale colaborării economică șt 
tehnico-științifice dintre țările nem- 
bre ale C.A.E.R. și R.S.F.I.

Sesiunea s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie, colaborare și 
înțelegere reciprocă.

REACȚII
DUPĂ PROCESUL
DE LA ATENA

Nicolae N. LUPU

agențiile de presă transmit:
MilliStnil tac ol cpârâril, Ahmet Topaloglu, a declarat, într-un 

interviu acordat presei, că Turoia nu intenționează >ă sporească forțele salo 
armate ca urmare a hotărîrilor adoptate de recenta sesiune a Consiliului mi
nisterial al N.A.T.O. Ministrul a precizat, de asemenea, că țara sa nu va parti
cipa la constituirea noilor unități navale ale N.A.T.O. staționate în Mediterană, 
hotărîtă la sesiunea amintită.

Vedele americane și suă- 
vietnameze au deschis fo- 
țjțjj împotriva satului cambodgian 
Prek din provincia Kampot și au 
mitraliat țărani care se aflau Ia 
muncă în orezărih în urma acestui 
atac și-au pierdut viața 12 femei și 
copii, alți șase săteni fiind răniți.

Comuniști arestați în In
donezia. Agenția Antara, citînd o 
declarație a generalului Ishak Djuar- 
sa, comandantul militar al regiunii 
Sumatra, anunță că în această re
giune, începînd din luna iulie a. c. 
ți pînă în prezent, au fost arestați

peste 1400 de membri ai Partidului 
Comunist Indonezian.

La sediul Palatului Națiu
nilor din Geneva ,-au desch» 
lucrările celei de-a 27-a sesiuni a 
Comitetului pentru energie electrică 
din cadrul Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa. Comitetul a alea în 
unanimitate drept președinte pe A- 
drian Georgescu, adjunct al minis
trului energiei electrice al Republi
cii Socialiste România. Mulțumind 
pentru alegerea sa, noul președinte 
a subliniat importanța sporită a fo
losirii energiei electrice în progresul 
activităților umane. El a relevat că, 
în acest cadru, Comitetul pentru e-

nergla electrică constituie un Instru
ment util de cooperare și informare 
pus în slujba guvernelor țărilor eu
ropene.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, i-a primit marți la 
Kremlin pe senatorii americani Albert 
Gore și Claiborne Pell, la cererea a- 
cestora. In cursul convorbirii, arată 
agenția TASS, au fost discutate u- 
nelo probleme de interes comun, prin
tre care problema dezarmării.

în cadrul unei conferințe 
de presă, t*nută la Diisseldorf, 
Max Reimann, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Germania, a subliniat că 
evoluția politică din ultimii 12 ani 
demonstrează că interzicerea P.C. din 
Germania nu a fost o problemă de 
ordin juridic, ci, înainte de toate, o 
hotărîre cu caracter politic. Max Rei

mann a adresat un apel reprezentan
ților presei și radioteleviziunii, pre
cum și opiniei publice mondiale, ce- 
rînd sprijin pentru eforturile sale în 
vederea ridicării interdicției P.C. din 
Germania.

Cu prilejul Inaugurării 
unei școli din provincia Ha
vana, Primul ministru al Cubei, Fi
del Castro, a rostit o cuvîntare în 
care s-a ocupat pe larg de proble
mele actuale ale învățămîntului. In 
Cuba se pregătește în prezent legea 
cu privire la învățămîntul obligato
riu pînă în pragul universității și se 
pune accent pe pregătirea tehnologi
că a tineretului.

Șeful misiunii O.N.U. de 
observatori în Orientul A- 
prOplat, generalul Odd Bull, a so
sit marți la Amman venind de la Ie
rusalim. In aceeași zi, el a avut o

întrevedere cu premierul adjunct ior
danian, Ahmed Toukan. Nu au fost 
furnizate amănunt» privind proble
mele discutate, dar, potrivit observa
torilor, ela s-au referit la ultimele 
incidente care au avut loc la liniile 
de încetare a focului între trupele 
israeliehe și cele iordaniene.

între ministrul comerțu
lui exterior al U.R.S.S., Ni- 
kolai Patolicev, și ministrul comerțului 
exterior al Cehoslovaciei, Vaclav Va- 
leș, care a sosit în capitala U.R.S.S., a 
avut loc o întîlnire. Cu acest prilej, 
au fost examinate probleme privind 
schimbul de mărfuri dintre cele două 
țări pe 1969. Totodată, au fost exa
minate unele probleme privind dez
voltarea relațiilor comerciale dintre 
cele două țări.

Nava filipineză „Iruna", 
la bordul căreia se aflau peste 100 
de pasageri, s-a ciocnit luni noap
tea cu un vas comercial britanic 
„Eastern Moon“, în rada portului 
Cebu. Potrivit primelor relatări, au 
fost salvați pînă în prezent numai 
46 de pasageri.

Numeroase organizații și asociații 
din țările Europei occidentale, pre
cum și un mare număr de oameni 
politici au dat publicității decla
rații în care se pronunță împotriva 
sentinței Tribunalului militar din 
Atena și cer anularea ei.

Ministrul de externe al Norve
giei, John Lyng, a declarat că gu
vernul său a făcut demersuri, pe 
lîngă guvernul grec, cerîndu-i să 
cruțe viața lui Alekos Panagulis, 
condamnat la moarte pentru parti
ciparea sa la atentatul nereușit îm
potriva primului ministru, Papa
dopoulos.

Din Roma se anunță că ministrul 
de externe al Italiei, Giuseppe Me
dici, a adresat guvernului de la

Atena un apel în favoarea grațierii 
lui Panagulis.

Un comunicat publicat la Viena 
anunță că ambasadorul Austriei la 
Atena a fost însărcinat să inter
vină pe lingă guvernul grec pentru 
a obține comutarea pedepsei capi
tale pronunțate duminică.

La Bonn s-a făcut cunoscut că 
ministrul de externe al R.F.G., 
Willy Brandt, a exprimat emoția 
resimțită în țara sa în legătură eu 
sentința Tribunalului militar din 
Atena. Ambasadorul vest-german 
în Grecia a fost însărcinat să ex
plice autorităților grecești punctul 
de vedere al guvernului R.F.G.

(Agerpres)

Coșmarul „președintelui" sud-vietnamez Thieu
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