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SOSIREA ANOTIMPULUI

FRIGUROS IMPUNE

Creația noastră muzicală se dezvoltă utillzînd 
stiluri și modalități felurite, diversificînd peisajul 
artei sunetului, în cadrul unei concepții artistice 
realiste, unitare ce urmărește ca suprem țel îm
bogățirea universului de idei și sentimente al 
omului contemporan. Intre cele mai populare ge
nuri muzicale, cîntecul de mase cunoaște o mare 
audiență la publicul larg.

Redacția noastră, încercînd să abordeze pro
blemele creației muzicale în genul amintit, aspec
tele legate de modul în care acest gen muzical 
își continuă sau își adaptează funcția la cerințele 
reale ale vieții, a solicitat părerea unor compozi-

tori care au exprimat necesitatea dezvoltării și 
stimulării cîntecului de masă — cîntecul liric, 
cîntecul patriotic — modalități cu bogată tradiție 
și cu o largă putere de pătrundere și de influen
țare în rîndul maselor.

Conținutul elevat de idei, în care sînt prezente 
sentimentele și năzuințele omului zilelor noastre, 
caracterul pregnant patriotic, melodicitatea caldă 
sau viguroasă, ritmica antrenantă, împrumutată 
de cele mai multe ori din folclor, sînt trăsături 
care asigură cîntecului de masă un interes în
totdeauna viu și actual, îl fac să fie îndrăgit de 
milioane de oameni, să devină un bun spiritual 
al poporului.

O dată cu sosirea anotimpului fri
guros, în întreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole se im
pune încheierea neîntîrziată a pre
gătirilor pentru desfășurarea norma
lă a activității de producție în tim
pul iernii. După cum este știut, în 
această perioadă cele mai multe lu
crări sîp^-de executat în zootehnie, 
unde se poate spune că producția 
se realizează zi de zi, indiferent de 
starea timpului. Dar nu este indi
ferent dacă efectivele de animale 
sînt adăpostite în grajduri, saivane 
și alte construcții corespunzătoare, 
sau stau înghesuite, iar uneori nu 
au condiții elementare pentru men
ținerea lor în stare de sănătate. 
Anul acesta, în numeroase în
treprinderi agricole de stat și coope
rative agricole numărul de animale 
a crescut. în funcție de aceasta, 
unitățile agricole au prevăzut să 
realizeze sute de grajduri, saivane, 
maternități de scroafe, îngrășătorii, 
adăposturi pentru păsări etc. Se pune 
întrebarea : care este stadiul de rea
lizare a construcțiilor agrozootehni
ce ? Este asigurată adăpostirea co
respunzătoare a tuturor animalelor? 
Pînă în prezent, numeroase uni
tăți agricole au reușit să realizeze 
construcțiile noi prevăzute, să le re
pare și să le pună la punct, pînă în 
cele mai mici amănunte, pe cele e- 
xistente din anii trecuți. Dacă a- 
dăugăm la aceasta și preocuparea 
pentru asigurarea cantităților nece
sare de furaje, din sortimente va
riat' și de calitate corespunzătoa
re, 5- -zultă că astfel de întreprin
deri 'agricole de stat și cooperative 
agricole dispun de toate condițiile 
pentru a realiza producții mari, 
pierderile de animale redueîndu-se 
la minimum.

în contrast cu această situație se 
întîlnesc nenumărate cazuri care a- 
testă că nici în acest an nu au fost 
trase concluziile privind cauzele care 
au determinat pierderi de produse 
și de animale în iarna trecută, ne- 
fiind luate măsuri eficiente care să 
asigure o bună furajare și adăpos- 
tire a animalelor. Aproape în toate 
județele țării se întîlnesc coopera
tive agricole și ferme agricole de 
stat care nu au nici pînă acum a- 
sigurată adăpostirea tuturor anima
lelor. în cooperativele agricole, pînă 
la începutul acestei luni au fost ter
minate complet numai 182 grajduri 
de vaci 
150 de 
243, iar 
din 180 
menea, _ .
163 saivane de oi din 369 prevă
zute. Care sînt cauzele acestei si
tuații ? Este vorba, în primul rînd, 
de începerea cu întîrziere a lucră
rilor, neasigurarea la timp a auto
rizațiilor de construcții, a reparti
țiilor de materiale, a forței de mun
că. Majoritatea construcțiilor care 
trebuie date în funcțiune în acest 
an se află în diferite stadii de 
execuție ; unele la fundație sau la 
zidărie, iar altele nu au încă înve- 
litoarea terminată. Tocmai acestea 
ar trebui să se afle în centrul pre
ocupărilor organelor agricole, ale con
ducătorilor unităților agricole socia
liste, deoarece, pe de o parte, ter
minarea lor neîntîrziată este nu nu
mai posibilă, ci și indispensabilă 
pentru asigurarea adăpostirii anima
lelor, iar pe de altă parte se evită 
degradarea lor din cauza intempe
riilor. în prezent, un mare număr 
de grajduri neterminate se află în
deosebi în cooperativele agricole din 
județele Ilfov. Mureș, 
ș.a. în cooperativele 
județul Ilfov din 47 
vaci prevăzute pentru 
în acest .' an, pînă la 
erau complet terminate numai 8, ce
lelalte aflîndu-se în diferite faze de ■ 
execuție. De asemenea, la coopera
tivele agricole din județul Mureș 
mai erau neterminate 15 grajduri 
de vaci, în județul Vaslui 13 etc. 
Mult rămase în urmă sînt construc
țiile agrozootehnice în cooperative
le agricole din județul Timiș, unde 
din 16 grajduri de vaci prevăzute, 
pînă la aceeași dată s-au terminat

numai două. întîrzieri păgubitoare se 
întîlnesc și la construcția de ma
ternități de scroafe, îngrășătorii, 
saivane și alte obiective indispensa
bile pentru dezvoltarea zootehniei. 
Astfel de 
male, pot 
conomice. 
ușă, după 
zăpadă, este de neconceput să se 
perpetueze vechile carențe.

Situația deficitară în domeniul 
construcțiilor agrozootehnice, pierde
rea timpului bun de lucru în a- 
proape 11 luni impun cu atît mai 
mult ca, în aceste zile, în fiecare 
cooperativă agricolă, ca și în în
treprinderile agricole de stat care 
au obiective neterminate, să se ia 
măsuri urgente pentru a se exe
cuta, cu prioritate, îndeosebi adăpos
turile de animale. Stabilirea unei 
ordine de urgență, aprovizionarea 
rapidă cu materiale de construcții, 
mobilizarea tuturor forțeloi- de mun
că disponibile în această perioadă 
cînd majoritatea lucrărilor în cîmp 
au fost terminate, întărirea brigă-

Joi, 21 noiembrie, la Gomitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, s-a întîlnit cu 
conducerea Uniunii compozitori
lor.

ba întîlnire au participat mem
brii biroului Uniunii compozitori
lor, ai biroului organizației P.C.R.

a compozitorilor din București, 
cretarii birourilor secțiilor de crea
ție, precum și ai filialelor și ce
naclurilor din țară ale Uniunii 
compozitorilor.

In cadrul întîlnirii au fost exa
minate probleme privind adunarea 
generală a compozitorilor, care va 
avea loc în zilele de 11—12 decem
brie 1968.

Un tovarăș 
nedespărțit

situații, cu totul anor- 
duce la mari pierderi e- 
Acum cînd iarna bate ia 
ce a căzut deja prima

(Continuare în pag. a V-a)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi la amiază pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Arabe Unite,

Moustapha Moukhtar, într-o vizi
tă protocolară de prezentare.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, a 
luat parte Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Accesibilitatea este o tră
sătură de bază a cîntecului 
de masă. Dacă mulți dintre 
compozitorii noștri au reu
șit să obțină succese în a- 
cest domeniu, aceasta se 
datorește în primul rînd 
încrederii cu care s-au a- 
propiat de această formă 
simplă dar eficace pentru 
redarea ideilor majore ale 
epocii noastre, idei care a- 
tunci cînd sînt exprimate 
la un nivel artistic înalt, 
capătă o neîntrecută putere 
de convingere. A crea un 
cîntec de masă care să de
vină un bun spiritual al în
tregului popor este o misiu
ne grea, dar cu atît mai 
atrăgătoare pentru un com
pozitor. Este nevoie, pe lin
gă meșteșug, de multă fan
tezie. gust, spirit de dis- 
cernămînt, un simț dezvol
tat al înțelegerii noului fără 
prejudecăți, cu ajutorul u- 
nui limbaj artistic iirect, 
simplu, plastic și expresiv. 
Un cîntec bun este un to
varăș nedespărțit. Multe din 
cîntecele valoroase scrise 
de compozitorii noștri oen-

tru tineret ș! copii slăvesc 
curajul, demnitatea, culti
vă sentimentul datoriei și a) 
colectivității, dezvoltă la a- 
ceștia, încă de la 
fragedă, interesul 
gostea pentru 
creației populare, 
patria socialistă.

Sînt de semnalat aspecte 
deosebit de interesante pe 
care le vădește creația co
rală din zilele noastre : 
continuarea stilului specific 
revoluționar cu un colorit 
împrospătat, o factură di
namică, bazată în special pe 
dezvoltări ritmice apropia
te uneori de genul instru
mental sau prin căutarea u- 
nor procedee polifonice a- 
decvate structurii cîntecu
lui popular etc., toate 
acestea conducînd la îm
bogățirea permanentă a 
căilor de realizare în con
ținut și mijloace a cîntecu
lui de mase și corului. De 
asemenea, în prelucrările 
de folclor pentru coț a cap- 
pella se remarcă un stil e- 
voluat, mai apropiat de sen
sibilitatea omului zilelor 
noastre. în comparație cu 
formele extrem de sim
pliste, epigonice care la un 
moment dat au constituit o 
categorie întinsă în acest 
domeniu.

Cînd autorii unui cîntec 
— poet și compozitor — 
gîndesc și trăiesc profund 
ceea ce vor să spună în acel

o vîrstă 
și dra- 

comorile 
pentru

cîntec, cînd se străduiesc să 
exprime ideile și sentimen
tele lor la un nivel artis
tic înalt, atunci rezultatul 
va fi cu siguranță un cîn
tec bun, reușit, capabil să 
emoționeze De aceea este 
important ca la făurirea 
cîntecului de masă româ
nesc să participe un cerc 
din ce în ce mai larg de 
compozitori, cunoscut fiind 
faptul că de-a lungul isto
riei poporului nostru, cîn
tecul a constituit un bogat 
izvor de frumusețe, lumină 
și speranță, reflectînd în fe
lul său aspirațiile către pro
gres ale oamenilor, fiind 
în același timp un puternic 
mijloc de mobilizare, expri- 
mînd adînci sentimente 
înflăcărează masele.

ce

Teodor BRATU :

La izvorul mereu 
limpede al 
cîntecului popular

undelor care,Asemeni 
născute din te miri ce pe 
oglinda de cristal a unui 
lac liniștit, se reîntorc cre
dincioase Ia locul lor de o- 
bîrșie după ce au îmbră-

țișat pietrișul de mărgean 
al țărmului, 
muzica 
și mai 
tecul 
masă" 
lor 
lă 
re : 
litatea artistică a poporu
lui, se restituie îmbogățite 
cu noi valențe poporului.

Cîntecul patriotic româ
nesc avînd o tradiție din
tre cele mai bogate s-a fă
cut de-atîtea ori părtaș e- 
forturilor eroice ale po
porului nostru în anii glo
rioși de edificare a socialis
mului. De la „Hei-rup" și 
„Răsună Valea" și pînă Ia 
„Republică, măreață vatră", 
atîtea și atîtea melodii îna
ripate au dat prilej milioa
nelor de oameni simpli să-și 
afirme prin cîntec voința și 
crezul, să se bucure de vic
toriile cîștigate cu sudoare 
și trudă, dar cu nu mal 
puțină visare, sub condu
cerea înțeleaptă a partidu
lui. Ceea ce trebuie avut în 
vedere, ca o condiție esen
țială, pentru ca muzica, fie 
ea cîntec simplu, cantată, 
sau oratoriu să aibă într-a- 
devăr și o rezonanță în 
masele cele mai largi, este 
pe de-o parte să le impri
măm prospețimea „izvoru-

tot astfel 
„cultă" în general 
cu deosebire cîn- 
simplu zis „de 
cunosc în drumul 

aceeași i 
și firească

izvorîte din sensibi-
implacabi- 
i reveni-

(Continuare în pag. a IV-a)

anchetă economică

V

p

T
p

din cele 435 prevăzute, abia 
maternități de scroafe din 
la îngrășătoriile de porcine 
s-au terminat 99. De ase- 

n-au fost date în folosință

Timiș, Vaslui 
agricole din 
grajduri de 

a fi realizate 
30 octombrie

Integrîndu-se în contextul preocupărilor generale 
ale partidului nostru pentru perfecționarea condu
cerii și planificării economiei naționale, acțiunea de 
organizare științifică a producției și a muncii s-a 
impus în toate întreprinderile industriale ca o 
cerință fundamentală a creșterii eficienței activității 
economice. Ea a determinat o puternică efervescență 
creatoare, o amplă activitate de investigare, de studii 
și analize pentru îmbunătățirea stilului de condu
cere economică, a permis identificarea unor impor
tante rezerve interne în cele mai diferite comparti
mente ale întreprinderilor. Efortul de creație teh
nică și economică depus de cei mai buni specia
liști din producție, cercetare, proiectare etc. s-a 
concretizat într-o serie de soluții șl măsuri vizînd 
îmbunătățirea gradului de utilizare intensivă și ex
tensivă a capacităților de producție, eliminarea 
locurilor înguste, ilcătulrea mai judicioasă a flu
xurilor de fabricație, perfecționarea programării 
producției, a transportului intern, organizarea mai 
bună a locului de muncă.

Evidențiind efectul mobilizator pe care acțiunea 
de perfecționare a organizării producției șl a muncii 
l-a avut asupra oamenilor muncii, a cadrelor de 
conducere și specialiștilor în descoperirea și fructi
ficarea rezervelor din fabrici șl uzine. tovarășul

Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea la plenara C.C. 
al P.C.R. din 19 iunie a.c., arăta totodată : „Unele 
ministere au slăbit însă, în ultimul timp, preocu
parea pentru organizarea rațională a producției și a 
muncii în întreprinderi, în secții, la locul de muncă, 
o serie din studiile și măsurile stabilite anul trecut 
nefiind puse în aplicare" Plenara a cerut cadrelor 
din întreprinderi și ministere, organelor și organi
zațiilor de partid să continue și să dezvolte procesul 
de perfecționare a conducerii și organizării pro
ducției, să asigure căutarea permanentă a celor mai 
potrivite soluții tehnico-economice pentru ridicarea 
eficienței activității fiecărei întreprinderi.

In lumina acestor cerințe, în mod firesc se pun 
cîteva întrebări : cum își duc la îndeplinire ministe
rele sarcinile și răspunderile care le revin în sti
mularea și fructificarea eforturilor creatoare din 
unitățile industriale ? în ce mod sînt traduse în 
viață soluțiile de organizare științifică a producției 
și a muncii care depășesc posibilitățile proprii ale 
întreprinderilor ? Care sînt factorii care au dus la 
tărăgănarea aplicării unor măsuri ce se anunțau 
deosebit de eficiente în unele întreprinderi ? 
Publicăm în pagina a lll-a a ziarului concluziile 
unei anchete întreprinse în unități din industriile 
metalurgică, ușoară, minieră și economia forestieră, 
precum și la forurile ministerelor de resort.

Cînd în urmă cu vreo 3—4 săp- 
tămîni întreprinderea de legume și 
fructe din București a servit pieței, 
drept marfă prima „șarjă" de car
tofi betonați cu pămînt, am bănuit 
că în mecanismul atît de gingaș și 
atît de ușor dereglabil al I.L.F.-ului 
s-a produs un scurt circuit trecător, 
o defecțiune ușoară.

Eram dispuși la această îngăduin
ță pentru că astă-vară aproviziona
rea piețelor cu legume și fructe a 
decurs oarecum mulțumitor. Ba, mai 
mult — prin luna august primisem 
în mai multe rînduri de la I.L.F. 
asigurări ferme (Vezi articolul „Pia
ța orașului în zilele de debut 
toamnei" 
aprovizionarea 
special 
fășura 
condiții 
mitoare... Cînd colo, a venit „șarja1 
pomenită ! Și după prima au urmat, 
fulgerător, a doua, 
tra... Se vînd cartofii „1 
Nu prea. E și de înțeles, 
e adusă totuși pe piață, in 
într-un asemenea hal, ce se

cu această marfă ? Zace, se degra
dează și se pierde... Dar aspectele 
esențiale în problema degradării car
tofilor nu le oferă nici pe departe 
magazinele, piețele (de unde zilnic 
se aruncă totuși la gunoi tone de 
cartofi stricați) — ci rampele de 
descărcare, primul loc de depozitare 
a cartofilor în drumul lor de 
nizor spre piață.

...Marți 19 noiembrie ora 
pe Podul Grand ți se arată
ochilor un tablou incredibil : cîteva 
sute de vagoane de cartofi ames
tecați cu noroi stau pe rampă în 
stive de cîțiva metri înălțime fie
care. Rampă !? E un fel de a vorbi. 
Rampa de la B.M. (București- 
Mărfuri) nu-i nimic altceva decît o 
băltoacă cu noroi, 
toaca... Dar sus ? 
cum sînt depozitați 
aliment destinat
asta în pragul iernii. Dar să ne 
apropiem mai mult de „rampe". Cîte 
din aceste 4 000 000 kg de cartofi 
care zac aici mai pot fi numite 
marfă e greu 
încolțit, alții

la fur

11. De 
în fața

ÎN ZIARUL DE AZI :

® Viata de partid — 
NICI DĂDMCEĂLă, NICI 
LA VOIA ÎNTÂMPLĂRII 
® DISLOC CETĂȚENESC 
© FARMECUL SI SUR
PRIZELE MUNCII PEDA
GOGICE ÎN CLASELE 
ȘCOLARILOR DE 6 ANI

Telegramă

Excelenței Sale
Domnului CHARLES HELOU

Președintele Republicii Liban
BEIRUT

ou

ale 
că 

legume și în 
se va des- 

i toamnă în 
decît mulțu-

CI

„Scînteia" nr. 7816) 
i cu 1 
cartofi 
această 

mult

a treia, a pa- 
.betonați" ?

Și dacă 
magazin 
întîmplă

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Liban am plăcerea să adresez 
Excelenței voastre felicitări cordiale, cele mai bune urări de fericire per
sonală, de prosperitate și progres poporului libanez, și să exprim totoda
tă convingerea că relațiile prietenești româno-libaneze se vor dezvolta 
continuu.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

— Lazăre, vezi ce faci I 
Mă tem că n-o să fie bine 
de tine. Gîndește-te Ia copi
lași. Dacă pățești ceva...

— Taci, tu, femeie 1 N-o 
să se întîmple nimic. Știu 
dumnealor să se descurce. 
Sînt oameni umblati... — 
încerca Lazăr 
tească 
putere 
tru că 
nutrea 
simțire.

Lazăr Traian, din comuna 
Moldova Suliță, județul 
Suceava, pe care l-am cu
noscut recent la Inspecto
ratul de miliție. își aduce 
bine aminte de acel dialog 
pe care l-a avut cu soția sa 
acum mai bine de patru 
ani. Cuvintele ei îl obse
dează. Au fost un semnal 
de alarmă, un avertisment. 
El, însă, n-a avut tăria să 
se oprească.

— Cu toate că mă gîn- 
deam adesea că am putea 
fi prinși — mărturisește 
L. T. — am crezut orbește 
în „asigurările" șefului de 
sector. Gheorghe Ghiba. 
„Fii serios — mă lua el la 
rost ori de cîte ori șovăiâm 
— că în pădure nu desco
peră nici dracu „lucrurile" 
astea. E mare muntele, La
zăre. nu se cunoaște.. “ 
Așa mă amăgea

Amăgire, plus tentație, 
plus convertire la o viață 
de huzur și iată rezultatul :

să-și linlș- 
nevasta, dar fără 
de convingere, pen- 
în adîncul sufletului 
aceeași sumbră pre-

peste 900 000 lei pagubă 
provocată avutului obștesc! 
Cifra aceasta respectabilă 
necesită o scurtă explica
ție : cercetările au stabilit 
că grupul de învinuit! des
pre care va fi vorba mal 
jos a săvîrșit direct falsuri 

cifrează la peste

lui obștesc — de situația 
creată. Firește, învinuiții 
vor răspunde de totalul pa
gubelor pricinuite statului.

Cum a fost posibil ? este 
întrebarea pe care, de bună 
seamă, și-o pune oricine în 
fața acestei fără-de-legi. Ca 
și în alte împrejurări ase-

celor 
făceau „mane- 
staționau fără 
autocamioane : 

4285 (numere

Deci : jos băl- 
Sus, cerul. Iată 
cartofii — acest 
populației ! Și

aici mai pot fi 
de precizat. Unii au 
s-au transformat în

schimbase brusc țapina cu 
creionul, deși avea numai 
patru clase, înseamnă că 
făcuse un salt spectaculos 
și, pe cit era de mîndru de 
acest succes, pe . atît se 
considera de îndatorat față 
de cel care îl „săltase". De 
altfel, trebuie subliniat că

petrecut însă

300 000 lei. Restul ii repre
zintă pagube produse din 
neglijentă : fiind absorbiți 
de afaceri și petreceri, „ro
zătorii" pădurii 
mai 
cu privire la 
exactității fazelor de lucru 
indicate în scripte. La rîn
dul lor, au fost, și ei trași 
pe sfoară de alte elemente 
necinstite care au știut să 
profite — în dauna avutu-

nu și-au
îndeplinit obligațiile 

verificarea

mănătoare. începutul a fost 
și acolo — la sectorul Cîr- 
iibaba din cadrul I. F. Ia- 
cobeni. județul 
oarecum banal, 
din tăietor de 
fost făcut peste 
tionar de
Traian s-a simțit obligat să 
îndeplinească cu supunere 
orbească orice dispoziție 
primită de la șef. De altfel, 
dacă se tine seama că

Suceava — 
După ce — 
lemne — a 
noapte ges- 

parchet, Lazăr

In această privință „meri- 
aparține lui Ghiba, 
știut să se orienteze 

„omului potrivit" 
treburile pe care

tul" îi 
care a 
asupra 
pentru 
urma să i le încredințeze. 
Avea nevoie, pentru mași
națiile sale de un om de 
paie — și l-a găsit. Așa se 
face că într-o zi cînd Ghiba 
i-a cerut trei sute de lei, 
Lazăr a băgat Imediat 
mîna în buzunar și i-a dat.

Surpriza s-a 
abia după cîteva zile, cînd 
șeful sectorului l-a întrebat 
de unde a făcut rost de 
banii aceia.

— Cum de unde ? — s-a 
mirat Lazăr. Din salariu.

Ghiba l-a privit mustră
tor :

— Oare să fii chiar atît 
de naiv precum pari? Păi 
de ce, omule. 
Ai crezut că 
„împrumut" ?

— Ei, lăsați 
Lazăr să dea 
știe să fie recunoscător.

— Ce să las, de ce să las? 
Crezi că eu am nevoie doar 
de trei sutare ? — a în
ceput șeful să-și dea în pe
tic. Ti-am mai 
zare, muntele-i 
dure multă, nu 
te... Ia treci să 
ai tu de făcut.

Și l-a învățat... L-a învă
țat cum să întocmească un 
tabel fictiv cu care să se 
prezinte Ia magazinul ali
mentar pentru aproviziona
rea muncitorilor forestieri 
și. în loc de produse, să 
ceară gestionarului bani 
gheată, lăsîndu-i, bineînțe
les, și acestuia o parte (ges
tionari de magazin ca Ilie 
Todașcă, Toader Calinici șl 
alții știau „lecția" mai de

Mihai GROZAVU

din salariu ? 
ti-am cerut
— a încercat 
de înțeles că

zis-o. La- 
mare. Pă- 
se cunoaș
te învăț ce

(Continuare în pag. a II-a)

gunoi. Cîteva zeci de persoane, 
mai mult „șefi", din cei care umblă 
tot timpul de pomană, cu mîinile în 
buzunare, dădeau alene tîrcoale car
tofilor. Nici un semn de alarmă, nici 
o grabă ! Pe „rampe", adică, une
ori, de-a dreptul peste cartofii ieșiți 
încă teferi din lupta cu indolența 
crasă și cu iresponsabilitatea 
care îi gospodăresc, 
vre", tot alene, sau 
nici un rost, cîteva 
nr. 7475, 4500, 5482,
I.T.B.) ; 22-B-4749, 21-B-7691. ș.a.m.d. 

într-un cuvînt : în loc de muncă 
încordată, organizată, rampa parcă 
bolea. Poate ni s-a părut ? Pentru o 
edificare — să-i zicem scriptică — 
l-am rugat pe gestionarul rampelor 
de cartofi (a fost creată — firește 
din cauze „obiective"—și o asemenea 
funcție) să extragă din registrele de
pozitelor în aer liber o situație din 
care să rezulte, pentru o zi, urmă
toarele date : cîte autocamioane au 
venit în ziua dată la încărcat carto
fii ; cîți încărcători ; cîte tone de 
marfă au ieșit pe porțile B.M.-ului. 
Iată datele : ziua .— 18 noiembrie ; 
autocamioane — 52 ; lucrători — 65 ; 
tone de cartofi dislocate din „stocul" 
inițial — 103. Acum să socotim : 103 
tone - 103 000 kg ; 103 000 : 52 (ca
mioane) = 1 980 kg. Așadar, fiecare 
camion în stare, cum știm, să trans
porte la un singur drum 4 000 de 
kg, a transportat în 8 ore în medie... 
1 980 kg !!

Ce putem adăuga ? Chiulul cu top
tanul, cu ziua, cu săptămîna și 
proasta organizare a I.L.F. — iată 
două dintre principalele cauze pen
tru care cartofii — marfă în valoa
re de cîteva 
noroi I

Cineva ar 
că „B.M.“-ul
unicat. De unde întrebarea : ce se 
întîmplă la celelalte depozite de tran
zit ale I.L.F. ?

La Gara Progresul, situație iden
tică.

Este adevărat, în mare parte, car
tofii au venit amestecați cu pămînt 
chiar de la furnizor. Dar să fim 
lămuriți, aici nu mai e vorba de as
pectul comercial al acestor produse 
agricole, ci de faptul că sute de va
goane de cartofi, inițial sănătoși, 
zac împotmoliți și apoi putrezesc sub 
ochii comercianților de la I.L.F. Să 
ne oprim puțin. Tn fond în ce stadiu 
de degradare se află cartofii înămo- 
liți pe... rampe ? Recent, contabilul 
șef adjunct de la I.L.F. împreună cu 
un merceolog (al Oficiului 2) au fă
cut un sondaj. Au luat din grămadă

milioane — dospesc în

putea observa : poate 
e un caz aparte, un

Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a Il-a)
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Îndrumarea organizațiilor u.t.c

Cu lumină, pe întuneric

corespondenți ?

legale

era de 
rezolva

Crisan POPESCU
Dr.' Radu IFT1MOVICI
București

„Vînătoare" de.,.

DIALOG CETĂȚENESC

iniția-

ce urmări

(Urmare din pag. I)

Ghiba il dăscălea : 
sute pentru al, trei 
tine, restul de 1 200 
mine, înțelegi ? Eu

în în- 
tineret 
de to-

la sută ?“ 
în consi- 
o aseme- 
responsa-

Z. 
în acte : pierderi. Nu e 
fraudă, de hoție, nimeni 
nici o răspundere ! S-au 
pur și simplu pierderi.

NICI DADACEALA
NICI LA VOIA ÎNTlMPLARII! ® RECLAMATh Crearea asociațiilor de locatari
Intre problemele principale care 

polarizează atenția adunărilor și 
conferințelor pentru dări de seamă 
și alegeri în organizațiile de partid, 
se află și cea a educării tineretului. 
Lucru firesc, întrucît formarea unei 
generații cu o viziune științifică des
pre -lume și societate, animată de o 
puternică dragoste de patrie, de spi
rit de abnegație pentru cauza so
cialismului, o generație pentru care 
dragostea de muncă, principiile de 
echitate, cinste, adevăr sînt o „a 
doua natură", reprezintă o operă pe 
cît de nobilă pe atît de vastă și com
plexă, și tocmai de aceea se află în 
centrul preocupărilor partidului. Re- 
ferindu-se la necesitatea perfecțio
nării continue a activității de călă
uzire a tinerel generații, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că „edu
carea și formarea tineretului esto 
una din sarcinile principale și per
manente alo întregului partid, alo 
tuturor organizațiilor sale, ale fiecă
rui membru de partid".

îndeplinirea acestei sarcini princi
pale și permanente din partea tuturor 
organizațiilor de partid implică o 
preocupare Intensă pentru îndruma
rea cotidiană a organizațiilor U.T.C.

— în întreprinderea noastră — ne 
relata tovarășul Ghiță Ion, locțiito
rul secretarului comitetului de partid 
de la uzinele „Electronica" — lu
crează peste 2 300 de tineri. Necesi
tatea de a dezvolta în rîndurile lor 
atitudinea nouă față de muncă, de a 
spori aportul lor în procesul de pro
ducție ne-a determinat să conside
răm educarea tineretului ca una din 
preocupările noastre cele mai 
importante. După apariția hotărîrii 
plenarei C.C. al P.C.R. din toamna 
anului trecut cu privire la munca 
educativă în rîndurile tineretului, 
ne-am dat seama că, înainte de toate, 
este nevoie să ne îmbunătățim pro
priul nostru stil de muncă, metodele 
pe care le folosim în îndrumarea or
ganizației U.T.C. Indicațiile generale, 
date sporadic, doar cu prilejul exa
minării planului de activitate a or
ganizației U.T.C., punerea în dezba
terea tinerilor, în mod mecanic, fără 
discernămînt, a acelorași probleme 
care constituiau obiectul adunărilor 
de partid și sindicale — n-au dat 
rezultate. Acum mergem pe linia sti
mulării inițiativei proprii a organi
zațiilor U.T.C.: locul dădăcelii, al tu
telei mărunte l-a luat sprijinul efec
tiv dat de membrii de partid în or
ganizarea acțiunilor întreprinse de 
organizația U.T.C. ; tragem la răs
pundere pe comuniști pentru felul 
cum își duo la îndeplinire sarcinile 
încredințate în acest domeniu ; men
ținem un contact permanent cu ca
drele de conducere ale organizației 
U.T.C., discutăm cu ele obiectivele 
principale ale activității, metodele de 
a le atinge ; îi controlăm si îndru
măm, nu doar la ocazii mari, ci pe 
parcurs, zi de zi.

Tovarășii din comitetul organiza
ției, U.T.C. de la noi — a adăugat 
interlocutorul — vorbesc adesea 
de educarea tineretului prin muncă 
și pentru muncă. Dar, discutînd cu 
ei, am văzut că nu le era clar modul 
de realizare a acestui deziderat. 
Le-am arătat că datoria organizației 
U.T.C. este, între altele, să găsească 
forme prin care să stîrnească inte
resul tinerilor pentru tehnică, 
atragă la cunoașterea temeinică

procesului tehnologic al noilor pro
duse care intră în fabricație. Trep
tat au devenit tradiționale la noi di
ferite concursuri tehnice, recenzarea 
unor cărți de specialitate, dezbateri 
care stimulează dorința de autoper- 
fecționare și se reflectă în aportul 
mai substanțial adus în producție.

Despre rodnicia unui astfel de a- 
jutor, ne-a vorbit tovarășul Ion Pes- 
caru, secretarul organizației U.T.C. 
din aceeași întreprindere.

— Eu sînt în același timp și mem
bru al comitetului de partid. A- 
proape că nu există zi în care să nu 
fiu, cum se spune, „luat la între
bări", în sensul bun al cuvîntului. 
înainte ni se spunea: faceți așa și 
așa, de ce nu ați procedat cum v-am 
spus noi ? Nu prea eram lăsați să 
gîndim cu capul nostru propriu. A- 
cum, faptul că ne știm controlați, că 
primim sprijinul atunci cînd simțim 
nevoie nu numai prin sfaturi (sînt

viața de partid

vitatea organizațiilor U.T.C. poate fl 
lăsată să se desfășoare de la sine.

Tovarășul Alexandru Herțeg, acum 
' cîteva zile locțiitor al secretaru

lui Comitetului de partid de la 
Combinatul de industrializare a 
lemnului Pipera, ne relata că 
tineretul din această întreprin
dere reprezintă jumătate din nu
mărul salariaților (peste 1 000 de ti
neri din care 500 sînt uteciști). A- 
portul lor la îndeplinirea planului 
de producție este considerabil. To
tuși dacă se analizează cine comite 
cele mai multe acte de indisciplină 
se vede că e vorba de tineri, după 
cum, din cauza calificării necores
punzătoare a unora dintre ei, se 
produc dese avarii ale mașinilor.

— Cum se acționează pentru re
medierea acestei stări de lucruri ?

— S-a încercat în tot felul : șl cu 
muștruluiala, și cu tăierea de la pri
me, dar rezultatele sînt mult prea 
mici față de eforturi. Ne lipsește 
baza materială pentru a desfășura 
muncă politică educativă. Biblioteca 
sindicatului este foarte bogată, dar 
tinerii n-au unde citi. S-au cheltuit 
vreo 50 000 lei pentru un așa-zis club. 
Numai că acesta a fost amenajat în
tr-un loc îndepărtat, la subsol, unda 
niciodată n-o să vină nimeni. Și a- 
tunci, neavînd ce face, unii tineri se 

Avem 
dormi- 

acolo 
dezor-

• SESIZĂRI

® RĂSPUNSURI
Așteaptă „motivele obiective" ?

nu diminuează răspunderea

necesare și acestea) ci prin, aș zice, 
„demonstrații practice" în legătură 
cu felul cum trebuie să muncim, ne 
dinamizează, ne stimulează 
tiva.

Eficiența ajutorului practic 
drumarea organizației de 
ne-a fost amplu argumentată 
varășul Virgil Demetrescu, secreta
rul comitetului de partid de la Fa
brica de elemente de automatizare :

— întreprinderea noastră are mai 
puțin de un an de existență. Aceasta 
ne impune o preocupare deosebită 
pentru îndrumarea organizației de 
U.T.C., bineînțeles, cu grija de a nu 
o tutela, ci de a-i arăți pe cît posi
bil mai concret cure să procedeze în 
diferite situați! ma' complicate. Aș 
putea să mf refei la ajutorul acor
dat îr. dezbaterea de către uteciști 
a atitudinii lipsite de grijă a unor 
strungari față de mașinile cu care 
lucrau, la punerea în discuția colec
tivului a unu! tînăr care a încercat 
să sustragă o cantitate de oțel inoxi
dabil N-aș vrea să se înțeleagă prin 
cele înfățișate că orientăm organiza
ția U.T.C. spre convocarea multor 
ședințe. însă atunci cînd se ivesc ca
zuri deosebite, manifestări necores
punzătoare ale unor tineri, noi în
drumăm membrii comitetului orga
nizației U.T.C. să acționeze opera
tiv, să convoace pe tinerii din secția 
în care s-au ivit abateri și să le so
licite părerea în legătură cu com
portarea celor în cauză, ceea ce are 
un mare efect educativ. Este, după 
părerea mea, o metodă care contri
buie la formarea unei opinii publice 
combative. ______ ____  .

Mai mulți tovarăși ne-au spus că . șeful.-de secție, maistrul, .șeful de e-. 
adunările de alegeri în organizațiile 
de partid au pus în evidență cu 
pregnanță un fapt care merită aten-

duc la bufet, și beau, 
circa 300 de tineri cazați în 
toarele combinatului. Dar 
mulți joacă cărți, provoacă 
dine.

Intrerupem relatarea. Cum 
așteptat, încercarea de a 
problemele prin muștruluială, in
specții și măsuri administrative 
nu poate da rezultatele așteptate 
N-ar fi fost oare mal educativ dacă 
organizația U.T.C. ar fi fost ajutată 
să găsească metodele cele ma! bune 
pentru a supune sistematic opiniei 
publice pe tinerii certați cu disci
plina ? N-ar fi avut oare un e- 
fect mai mare dacă organizațiile 
U.T.C ar fi apelat la un medic să 
vorbească tinerilor despre însemnă
tatea igienei corporale, un profesor 
sau un jurist despre necesitatea res
pectării normelor de conviețuire so
cială ?

— Ajutorul de care au nevoie or
ganizațiile U.T.C., ne spunea tovară
șul Costică Chițimia, secretar al Co
mitetului de partid al sectorului 2, 
nu este întotdeauna dat la timp și în 
mod competent. Va trebui să acțio
năm cu mai multă perseverență 
pentru ca pretutindeni să se înțe
leagă că educarea tineretului nu este 
numai datoria organizației U.T.C., ci, 
în aceeași măsură, a organizației de 
partid, ca-și a sindicatului și a con
ducerii intreprinderii. Dacă un tînăr 
dă lucru de proastă calitate și nu 
respectă programul de producție, nu 
trebuie tras la răspundere numai 
secretarul organizației U.T.C., ci și
chipă. de regulă comuniști, care, în 
această calitate, au o obligație mo- 

__ ____ „„____ _ ____  ___ rală în plus. în același timp, orga- 
ție-t educația, fiind o -funcție socială • •-nizațiile de partid trebuiersă cunoas-
permanentă, trebuie să acționeze 
continuu, nu pe campanii, ci prin me
todele cele mai adecvate, lăsînd cîmp 
larg de acțiune organizațiilor de ti
neret. Se constată însă că din do
rința de a stimula inițiativa acestora, 
de a nu le tutela, în unele locuri se 
înțelege — evident greșit — că acti-

cartof
(Urmare din pag. I)

100 kg de cartofi șl l-au spălat. După 
ce a căzut pămîntul de pe ei și a fost 
ales putregaiul — din suta de kilo
grame au rămas 60 !

...Pentru a se mai salva — ce se 
mai poate — din cartofii parcă aban
donați pe rampele de descărcare ale 
C.F.R. există totuși mai multe soluții. 
Una ar fi mai sigură și cea mai 
simplă : cartofii să fie imediat sor
tați și — în funcție de nevoi 
— fie însilozați, fie trimiși astfel pie
țelor. Ușor de zis... în definitiv, a- 
ceasta este și intenția I. L. F. 
Dar I.L.F.-ul, această întreprindere 
comercială foarte dotată din punct 
de vedere strict birocratic (dispune 
de zeci de servicii și direcții etc.) 
se dovedește lipsită de vigoare, ne
putincioasă atunci cînd este vorba 
să organizeze o acțiune de mai mare 
amploare, să facă o treabă efectivă, 
să îndeplinească misiunea pentru 
care a fost creată. Acesta este 
un fapt bine dovedit. Ce se 
va întreprinde totuși ? Nu putem 
da nici un amănunt. Pesemne, exas
perat de propria-i neputință, direc
torul I.L.F.-ului, Eugen Simionescu, 
a evitat cu abilitate convorbirea soli
citată de noi. („Scuzați, vă rog, tre
burile"...).

în schimb, am reușit să discutăm 
cu cîțiva funcționari principali, cu 
contabilul șef adjunct al întreprin
derii. De la ei am aflat că : . „Dacă 
avem norocul să nu mai plouă și să 
nu mai ningă... dacă vor putea fi 
mobilizați un număr suficient de oa.- 
meni pentru sortarea, încărcarea și 
descărcarea cartofilor, paguba nu va 
fi de prea multe milioane. în maxi
mum o săptămînă — două — marfa 
de pe rampe va fi adăpostită".

Așa este. Dar paguba deja înre
gistrată, paguba care ia zilnic pro
porții cine anume o va suporta ? 
Am aflat că (în cazul în care .obi
ceiul' se respectă șl lucrurile merg 
ca în anul trecut, ca și cu doi ani în 
urmă etc.) nu va suporta nimeni nici 
o pagubă ! Cartofii pierduți vor fi 
trecuți pur și simplu la capitolul 
pierderi. Cu acte în regulă. Ne-am 
interesat foarte în amănunt : cum se 
realizează scriptic o astfel de per
formantă birocratică ? Iată cum : să 
presupunem că din „B.M." sînt 
încărcate 1 000 kg de cartofi. Desti
nația ? Un magazin oarecare. Ges
tionarului respectiv i se acordă din 
capul locului o bonificație (cea ofe
rită de producător) care e, să presu
punem — de 10 la sută. Așadar din 
cei o mie de kilograme de cartofi 
n-au mai rămas decît 900 de kg. 
Mai departe ? Gestionarul nici nu se 
gîndește să pună imediat marfa în 
vînzare. El, în primul rînd, „con
voacă* colectivul magazinului. Zice :

„Nu vi se pare că procentul de impu
rități e mai mare decît 10 
Firește, toți vînzătorii iau 
derație, ba chiar așteptau 
nea întrebare. Drept care, 
bilul solicită din partea forului ime
diat superior un fel de „expertiză". 
Se face expertiza șl se constată pro
centul real de impurități — întot
deauna mai mare decît bonificația 
inițială. Urmează deci ca gestiona
rului să i se acorde un nou procent 
de pierderi... Și așa din treaptă în 
treaptă, mia de kilograme de cartofi 
plecată din depozit se subțiază vă- 
zînd cu ochii. în final, actele mă
runte de scăzămînt se centralizează. 
Rezultă per total : cartofi cumpărați 
— X ; vînduți — Y ; pierderi — 
Așa scrie 
vorba de 
nu poartă 
înregistrat . ,
în realitate, lucrurile nu se desfă
șoară chiar atît de simplu. I.L.F.-ul 
caută să arate că paguba se datorește 
furnizorilor. La rîndul lor, furni
zorii arată cu degetul spre I.L.F... 
Cauza — pierdută — se judecă și la 
Arbitraj... Rezultatul final ? Pier
derile rămîn pierderi. Anul trecut 
I.L.F.-ul bucureștean a lucrat cu 
vreo cîteva milioane de lei (plani
ficați) în pierdere. Și iată că anul 
acesta „istoria" se repetă. Cît va 
măi fi oare tolerată o astfel de 
scandaloasă situație ? Punem atît de 

. e
pierderi normale, de o în
de o calamitate. Calamita- 
e s-o numim așa, se iden- 
carențele cronice ale co- 
cu legume. Mai precis : cu

direct întrebarea pentru că nu 
vorba de 
tîmplare, 
tea, dacă 
tifică cu 
merțului 
lipsa de orientare, de prevedere, de 
simț gospodăresc — pe întreaga fi
lieră : producători-magazin. Faptele 
vorbesc singure : pentru adăpostirea, 
cît de cit, a cartofilor n-au fost asi
gurate, în Capitală, nici măcar un 
număr suficient de rogojini... Parcă 
în mod fatal marfa e aruncată — 
de ani de zile — din vagoane direct 
în băltoace...

O ultimă precizare ; pentru cele 
petrecute poartă oare numai I.L.F. 
întreaga răspundere ? Nu. Alături 
de prea vinovatul I.L.F. există și 
alți vinovați. Uneori marfa primită 
a fost realmente de calitate foarte 
proastă ; uneori furnizorii au „su
focat" I.L.F.-ul, livrîndu-i produse 
cu nemiluita.

Așadar cine poartă răspunderea ? 
Nu ne-am propus și nu ne propunem 
să dăm un răspuns exact la această 
întrebare și la întrebările care de
rivă din ea. Ar fi și imposibil. Spe
răm însă s-o facă — și cît se poate 
mai urgent — forurile competente. 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Consiliul 
Superior al Agriculturii, orga
nele locale de stat.

In cursul lunii ianuarie a.c. am semnalat forurilor 
competente și presei faptul că se întîrzie inadmisibil 
de mult terminarea lucrărilor de construcție a imobi
lului cu apartamente proprietate personală — din str. 
Puccini nr. 6 bis („Floreasca"). Blocul trebuia dat în 
folosință, potrivit contractului, la 15 decembrie 1967. 
La intervențiile noastre, I.C.M. nr. 1 (directori : Ing. 
I. Piso și ing. Bilcca) a dat răspunsuri evazive. Am se
sizat faptul și conducerii O.C.L.P.P., precum și Consi
liului popular al municipiului București, dar tot in 
zadar. La ora actuală, la aproape un an de cînd tre
buia să fie dat .în folosință, imobilul este încă la 
„roșu", cu foarte sumare amenajări interioare, deloo 
finisat la exterior. Ce mai așteaptă conducerea I.C.M. 
nr. 1 ? Probabil venirea iernii, pentru a recurge din 
nou, așa cum îi este obiceiul, Ia invocarea unor „mo
tive obiective". Precizăm că sîntem 16 familii care ne 
aflăm în situația paradoxală de a plăti, încă de la 
1 ianuarie 196$, ratele aferente pentru aceste aparta
mente aflate încă „la roșu", precum și chiria legală în 
imobilele în care locuim în prezent.

„Deși satul Vînători (comuna Popricani), județul Iași, 
este de mult electrificat, ulițele sale stau aproape 
mereu în întuneric De ce 1 Pentru că nu se înlocuiesc 
decit foarte rai becurili arse" Am trimis această se
sizare întreprinderi! regionale de electricitate Iași, care 
ne răspunde, scurt, că becurile din instalațiile de ilu
minat public se înlocuiesc după grafic, dar uneori 
graficul nu poate fi respectat din cauza lipsei de 
becuri. Atît. Prin urmare, repetăm ; becurile se în
locuiesc după grafic (deși, din nefericire, nu se ard 
după grafic), dar uneori acesta nu poate fi respectat, 
deoarece lipsesc becuri. Din ce cauză lipsesc becurile 
(poate e cineva vinovat de treaba asta) — rămîne însă 
un mister !

că mai bine — și noi depunem efor
turi în această direcție, — ce cere 
azi partidul U.T.C.-ului, formele si 
mijloacele de activitate pe care să le 
stimuleze.

Se știe că întreprinderile absorb 
un mare număr de tineri. Cine sînt 
aceștia ?

— Mulți din ei — ne spune tovară
șul Oscar Hoffman, cercetător prin
cipal la Centrul de. cercetări socio
logice al Academiei — sînt absol
venți ai școlilor profesionale și de 
ucenici. O altă parte (în unele ra
muri economice sau întreprinderi 
reprezintă majoritatea) este consti
tuită din diverse categorii de tineri 
de la sate sau din absolvenți de 
școli de cultură generală de la orașe, 
fără o anumită calificare. Și într-un 
caz și în altul, pătrunderea lor în 
fabrică reprezintă o adevărată trans
formare de statut social, tinerii res
pectivi intrînd în rîndul clasei mun
citoare. Organizațiile U.T.C., comite
tele acestora cuprind cadre cărora, 
în linii mari, le sînt proprii trăsă
turile sociale ale tuturor tinerilor 
din fabrica sau instituția respectivă. 
Toate acestea reprezintă motive în 
plus pentru ca ele să se bucure de 
un sprijin nu numai permanent, dar 
și diferențiat din partea organi
zațiilor de partid. Pe de altă 
parte, Întreaga muncă educativă 
trebuie să țină neapărat sca
ma de specificul fiecărei categorii 
de tineret (mediu de proveniență, 
pregătire culturală, politică, profe
sională, dorințe, preferințe etc.), alt
fel ea va da rezultate minore.

Intr-adevăr, ancheta ne-a relevat 
necesitatea stringentă a extirpării 
șablonului, a găsirii acelor forme și 
mijloace prin care să se ajungă mai 
lesne la mintea și inima tineretului, 
de a imprima muncii educative un 
conținut care să stimuleze elanul în 
lupta pentru realizarea sarcinilor 
construcției socialiste, să sădească 
în mod trainic convingerile comunis
te. în fond, de aici începe arta de 
a conduce activitatea de educare a tineretului.

j Comitetului județean de partid Mureș i-a fost tri- 
. misă, de către redacție, la 30 august a.c., o sesizare (în 
• extras și fără numele autorului ei) referitoare la unele
■ abateri grave ale președintelui și secretarului Consiliu-
■ lui popular al comunei Chibed. In scrisoare era criticat 

și instructorul județean de partid. După mai bine de 
două luni, la redacție sosește următorul răspuns din 
partea Consiliului popular al județului Mureș. Cităm :

■ „Cele relatate în scrisoarea anonimă adresată zia- 
- rului „Scînteia" au fost cercetate la fața locului de un
■ colectiv care a identificat și autorul (subl; ns.).

S-a constatat că există o mulțumire generală față 
de actuala conducere a comunei Ghindari (sio !)... 

. Menționăm . că autorului scrisorii i s-a cerut să 
înceteze cu calomnierea organelor locale". Iii legătură 
cu acest răspuns se naso următoarele întrebări : 1) De 
ce răspunde consiliul popular județean la o sesizare 
trimisă de redacție, pentru cercetări, comitetului ju
dețean de partid, sesizare in care erau vizați membri 
de partid și chiar un activist ? 2) Cine le-a cerut to
varășilor de la consiliul popular județean să se stră
duiască să-I Identifice, cu orice preț, pe autorul sesi
zării (care — trebuie subliniat — nu este cel menționat în 
răspuns) și 3) cu ce scop au făcut acest lucru, in loc să 
cerceteze cu temeinicie faptele semnalate ? 4) în sesi
zare era vorba de abateri ale organelor locale de stat 
din comuna Chibed. Ce au comun toate cele semnalate 
cu faptul că „există o mulțumire generală față de ac
tuala conducere a comunei Ghindari" ? Este clar că, in 
rezolvarea acestei sesizări, s-au încurcat rău lucrurile 
și, mai cu seamă, s-au încălcat normele 
vigoare !

Tăcere nelegală
sesizărilor oamenilor muncii 
mult, prin lege. Nu se poate 
lucru și tovarășii de Ia Direcția agricolă

este regle- 
să nu cu-

Simion ORBAN

mult). 
„Cinci 
pentru 
pentru 
am cele mai mari obligații. 
Mai vine cineva în „con
trol", trebuie să fiu „atent", 
nu?" Altă dată l-a învățat 
cum să întocmească state 
de plată, total sau parțial 
fictive, pentru diferite faze 
de lucru imaginare. Totul 
mergea strună : L. T. Întoc
mea documentele, șeful „a- 
viza", contabilitatea de a- 
semenea, iar gestionarul 
făcea scurtă la mînă sem- 
nînd pentru zeci și zeci de 
persoane inexistente. Si au 
început să :urgă în valuri 
coniacul, lichiorul și 'inul 
superior — aerul tare de 
munte și umbra deasă a 
pădurii îmbie la petreceri. 
N-a fost greu pînă ce La- 
zăr a prins gustul 
rilor. Mai departe...

— Lazăre, vezi că 
vine revizorul X în 
trol“. Aceasta însemna că 
trebuia pregătită o masă pe 
Cinste la cabana Y. Nu în
cape nici o îndoială că or
ganele de resort vor stabili, 
cu ocazia cercetărilor, con-

chefu-
mîine 

con

Rezolvarea 
mentată, de 
noască acest 
a județului Dolj, căreia i s-a trimis, de către redacție. 
Ia 13 iulie a.c., o sesizare privind unele lipsuri de la 
întreprinderea de mecanizare a agriculturii, secția 
Popînzălești. Direcția agricolă n-a răspuns redacției, în 
termenul legal, la această sesizare. La 7 septembrie s-a 
făcut o revenire, dar aceeași tăcere absolută. Ce mai 
rămîne de făcut ? Poate doar să-i rugăm frumos pe 
tovarășii de la direcția agricolă Dolj să respecte legea !

clorhidric
La Uzina „Oțelul roșu" au sosit recent, prin C.F.R., 

cîteva butelii cu acid clorhidric, necesar procesului 
de producție. Erau așteptate ca piinea caldă. Ca nu
măr, totul corespundea scriptelor. Dar, stupefacție, 
una dintre ele conținea... esență de rom ! Și pentru că 
tabla laminată n-are nevoie, ca să fie produsă, dc 
esență de rom, butelia respectivă a fost dată la o parte. 
Și au început să zbîrnîie telefoanele. „Cine a primit, 
în schimbul esenței de rom, o butelie cu acid clor
hidric ?“ (Schimb, în paranteză fie spus, destul de 
inechitabil). Cine, tovarăși de la calea ferată ?

Virgil TARLA
Uzina „Oțelul roșu' 
județul Caraș-Severin

Anul acesta s-a trecut la 
o nouă formă organizatori
că a administrării fondului 
locativ, prin 
asociațiilor de 
blocuri sau 
blocuri. Dar, 
mult timp de 
rea acestor asociații și în 
noul angrenaj — după cum 
ne semnalează mulți citi
tori din Capitală — au apă
rut numeroase deficiențe, 
anomalii, care produc o se
rie de dereglări în buna 
gospodărire a fondului lo
cativ, un șir de nemulțu
miri în rîndul locatarilor.

„Este și firesc ca fondul 
locativ.. în noile condiții, 
să fie mai bine gospodărit 
și îngrijit, pentru că loca
tarii sînt și beneficiarii și 
administratorii bunurilor 
încredințate — se arată în- 
tr-o scrisoare primită de la 
asociația de locatari a blo
cului B, Calea Giulești 125, 
București. înființarea aso
ciațiilor are drept obiectiv 
buna gospodărire a instala
țiilor și părților de folosin
ță comună, încasarea la 
timp a cotelor pentru pla
ta cheltuielilor de întreți
nere, promovarea unei ati
tudini juste față de avutul 
obștesc, respectarea norme
lor de conviețuire socială 
etc. Dar toate acestea nu 
se realizează de la sine ; 
munca asociațiilor tre
buie îndrumată, conjugată 
cu răspunderea consiliilor 
populare, întreprinderilor 
de administrație locativă. 
Nu greșim, însă, cînd spu
nem că încă de la început 
am pornit cu stîngul și 
dacă așa vor continua lu
crurile, scopul pentru care 
au fost alcătuite noile or
gane va. rămîne. .un dezide
rat departe de a fi înfăp
tuit. încă de la înființare, 
asociațiile întîmpină o se
rie de greutăți din partea 
întreprinderii de adminis
trație locativă: predarea 
gestiunii se face anevoios 
și incorect, fără să mai 
vorbim de îndrumarea și 
sprijinul ce ne sînt nece
sare acum, la început' de 
drum, și pe care nu ni le 
acordă nimeni".

Așadar, aplicarea noului 
sistem de organizare pri
vind gospodărirea imobile
lor de locuit a fost bine 
primită de cetățeni. Dar, 
pe parcurs, lucrurile au 
luat o întorsătură cu totul 
neașteptată, s-au compli
cat nejustificat, au apărut 
numeroase probleme care 
au pus în încurcătură a- 
sociațiile nou înființate.

în primul rînd, să ne re
ferim la felul cum acestea 
au fost alcătuite. „Totul 
s-a făcut în pripă, fără a 
se analiza temeinic condi
țiile din fiecare cartier, 
formele cele mai accesibi
le, mai corespunzătoare, 
existente într-un loc sau 
altul — ne-a spus tov. 
Tudor Niculescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliu
lui popular al sectorului 7. 
Asociațiile au fost consti
tuite în mod mecanic, pe 
fiecare bloc, fărîmițîndu-se 
astfel această rețea de gos
podărire a fondului loca
tiv. Urmările s-au văzut 
imediat : cheltuielile sînt 
mai mari datorită existen
ței unui aparat administra
tiv mare. în foarte multe 
locuri cetățenii, pe bună 
dreptate, au cerut înființa
rea unor asociații mai 
mari, pe grupuri de clă
diri, legate funcțional

constituirea 
locatari pe 
grupuri de 

n-a trecut 
la înființa-

grupurile 
reușit să 

(Grupul 
din str. 

parte

unele instalații comune : 
centrale termice, stații de 
pompare, hidrofoare etc. 
Dar posibilitatea realizării 
acestor cerințe a fost în 
mare măsură îngrădită de 
unele indicații, în totală 
neconcordanță cu condi
țiile existente".

Datorită acestor greșeli, 
făcute la constituire, loca
tarii, pentru a pune în
tr-un fel oarecare în con
cordanță dispozițiile date 
cu realitatea, au recurs la 
unele soluții, fiecare în 
funcție de inițiativa și in
geniozitatea asociațiilor res
pective. Au apărut astfel 
fel și fel de formațiuni 
noi: asociații de asociații, 
grupuri de asociații etc.

în multe locuri lucrurile 
s-au complicat și mai mult, 
pentru că fiecare dintre 
asociațiile alcătuite pe bloc 
are un cont al său la CEC. 
O parte dintre 
nou înființate au 
unifice conturile 
de 10 asociații
Baba Novac), altă 
însă, care n-au găsit înțe
legere la CEC, 
toate conturile 
5 asociații din 
Circului).

Iată, așadar, 
poate avea aplicarea meca
nică a unei măsuri judi
cioase. Cei ce aveau dato
ria să o aplice, n-au stu
diat temeinic situația pen
tru a se putea găsi formele 
cele mai adecvate.

O dată cu introducerea 
noii forme organizatorice a 
avut loc și predarea din 
partea vechilor adminis
trații de clădiri către aso
ciațiile de locatari: a mij
loacelor materiale și bă- 

.,nești existente. în instruc
țiunile Ministerului Finan
țelor, elaborate în acest 
scop, se prevede ca activul 
și pasivul să fie predate 
în bune condiții, întreprin
derile de administrație lo
cativă să ia de urgență 
toate măsurile pentru a 
aduce evidența contabilă 
la zi. In realitate, lucru
rile nu s-au întîmplat așa.

„Asociația noastră, după 
constituire — ne scrie Co
mitetul Asociației locatari
lor din blocul situat în 
Calea Giulești 115, sectorul 
7 — a vrut să preia loca
lul și situația financiară 
privind modul cum au 
fost gestionați banii depuși 
ca fond de rulment la 
sectorul 7 I.A.L. Ne-am 
prezentat în nenumărate 
rînduri la sector, dar de 
fiecare dată am fost amî- 
nați pe motiv că nu sînt 
situațiile încheiate. în sfîr- 
șit, cînd am trecut la pre
luarea gestiunii, am consta
tat o serie de nereguli. 
O mare parte dintre obiec
tele de inventar lipsesc 
sau sînt inutilizabile dato
rită uzurii foarte avansate ; 
ni se reține o sumă im
portantă de bani pentru 
echipament de protecție 
degradat, cu care, chipuri
le, ar fi fost dotați foștii 
salariat^ ai I.A.L. ; de ase
menea, în situațiile prezen
tate sînt consemnate chel
tuieli în valoare de 7 385 
de lei, care echivalează — 
așa cum a stabilit I.A.L. 
— cu cheltuielile efectuate 
și nerepartizate. Ne punem 
întrebarea firească : de ce 
I.A.L. nu a inclus în cote
le lunare aceste sume, dacă 
ele_ erau legale ? Dar cer- 
cetînd mai atent, am văzut 
că această sumă reprezin-

lucrează cu 
(Grupul de 
str. Aleea

tă consumul de apă din 
anii 1958—1962 ( !), fapt 
complet eronat, pentru că 
blocul în acea perioadă 
încă nu era dat în folo
sință. O situație și mai 
critică se prezintă cu fon
dul de rulment. I.A.L., în 
loc de 17 800 lei realizați 
în decursul anilor la acest 
capitol, ne-a prezentat o 
listă cu debitori, cu cei 
care n-au plătit cotele de 
întreținere pe o perioadă 
îndelungată. Am bătut de 
nenumărate ori drumul la 
Consiliul popular al secto
rului, la Direcția generală 
de gospodărire a fondului 
locativ din Capitală, dar 
în zadar, nimeni nu ne dă 
nici o lămurire, nici o în
drumare, nu mai știm cui 
să ne adresăm". . >

în aceste condiții, cu atît 
mai mult, îndrumarea și 
orientarea asociațiilor de 
locatari în ce privește noi
le lor sarcini sînt proble
me de mare actualitate. 
Am întrebat cine se ocupă 
de aceste asociații, cine le 
acordă sprijin ? Dar atît la 
consiliile populare, cît mai 
ales la Direcția generală de 
gospodărire locativă din 
Capitală, toți cei întrebați 
au dat din umeri. Tovară
șul Constantin Diamandi, 
director comercial al Direc
ției de gospodărire locativă 
București, lamentîndu-se în 
explicații și justificări pri
vind „noile și importantele 
sarcini" ce le are în pre
zent^ această direcție, ne 
arată că nu poate cuprin
de și activitatea asociații
lor de locatari. I.A.L.-ul a 
răsuflat ușurat că a scăpat 
de o povară. Ce se va în
tâmpla după aceea, cum se 
vor descurca asociațiile lo
catarilor — nu mai intere
sează pe nimeni.

Evident, aici este Hr': 
ba mai curînd de ’ .3“ 
eschivare a forurilor răs
punzătoare de gospodărirea 
fondului locativ. Faptul că 
imobilele au fost date acum 
în administrarea asociații
lor de locatari nu scutește 
Direcția generală respecti
vă de a veghea în conti
nuare la păstrarea fondu
lui locativ, de a se îngriji 
ca activitatea acestor noi 
organe să fie îndreptată în 
direcția păstrării și conser
vării în cele mai bune con
diții a acestei importante 
avuții naționale. De altfel, 
în nici unul dintre actele 
normative, care se referă 
la înființarea și funcționa
rea asociațiilor de locatari, 
nu se prevede cine poartă 
răspunderea asociațiilor, 
cine le coordonează și con
trolează activitatea, dacă 
sînt organizații obștești sau 
particulare etc. De-aci și o 
serie de greutăți în ce pri
vește relațiile cu alte uni
tăți, metodologia de lucru 
a acestora, drepturile sala
riaților (pensii, concedii 
etc).

Iată cîteva dintre pro
blemele deosebit de impor
tante ce se ridică în legă
tură cu activitatea asocia
țiilor de locatari. Reiese, 
deci, necesitatea ca Direc
ția generală de gospodărire 
a fondului locativ, consilii
le populare să dovedească 
mai mult interes pentru 
buna funcționare a asocia
țiilor de locatari, prin so
luționarea grabnică și cu 
caracter normativ a tutu
ror problemelor încă nere
zolvate.

Vasile MIHAI

trlbuțla fiecăruia dintre 
„inspectori" la paguba pri
cinuită ; pentru că, chiar 
dacă ar fi pusă la îndoială 
relatarea lui Lazăr Traian, 
faptul că în sectorul res
pectiv s-a furat timp de 
patru ani ca în codru, cu

lu, care avea misiunea să 
asigure „controlul preven
tiv" al actelor financiare, 
„a avizat" în alb (?!) ștate 
de plată, fiind răsplătită 
pentru acest efort cu cîțiva 
saci cu făină.

— Contabilul-șef Con-

sa nu sesizeze organele de 
cercetare pînă nu „veri
fică dînșii mai amănunțit 
situația" (?!). Ce fel de ve
rificare trebuia să se mai 
facă de vreme ce se con
statase falsul — e greu de 
imaginat. Cum s-a „mate-

tați ilegale care au preju
diciat statul cu sume enor
me ? întrebare legitimă. 
Obligația juridică și mora
lă a unui conducător de 
întreprindere este de a a- 
sigura buna gospodărire a 
avutului obștesc, gospodă-

CINE „USUCĂ” PADUREÂ
sens o rezoluție. Potri- 
obligațiilor legale, el 

dator să anunțe ime- 
organele în drept pen-

toate „controalele", nu mai 
poate fi contestat de ni
meni. Cum a fost posibil ? 
Simplu de tot : „Pădurea 
e mare. Pădurea e mută. 
Nu se cunoaște lipsa. N-o 
să afle nimeni" — aceasta 
era deviza celor care ope
rau ca-n codru.

Totuși, ce au făcut facto
rii de răspundere ? De ce 
n-a fost curmată din timp 
activitatea elementelor ne
cinstite? Iată cîteva dintre 
aspectele elucidate :

— Contabila Frida Dască-

stantin Capră a descoperit, 
la un moment dat, un ștat 
de plată fictiv în valoare 
de 45 000 lei și a pus în a- 
cest 
vit 
era 
diat
tru a se face cercetări. Sta
tul respectiv a fost „păs
trat" însă un an dc zile la 
contabilitate, pînă l-au des
coperit organele de cortrol. 
Contabilul-șef susține că 
directorul întreprinderii, 
Mihai Giurgiu, l-ar fi sfătuit

rializat" această intenție 
reiese clar : nu s-a mai în
treprins nimic, ceea ce, în 
termeni juridici, se numeș
te „nedenunțarea infrac
țiunii".

în ceea ce-1 privește pe 
directorul Mihai Giurgiu, 
chiar dacă i s-ar accepta 
explicația (că „n-a cunos
cut nimic despre existența 
acelui ștat"), i se poate 
cere,, in schimb, să răspun
dă cum se explică faptul 
că ani de zile în subordi- 
nea sa au avut ioo activi-

rire care presupune, 
îndoială, și apărarea aces
tui avut împotriva eventua
lilor hoți și delapidatori.

Firește, ar fi absurd să 1 
se pretindă unui director 
nou să cunoască din prima 
zi tot ce se petrece în în
treprinderea pe care o con
duce sau să afle primul 
despre comiterea unui furt 
ocazional. Dar nu despre 
așa ceva este vorba în ca
zul de care ne ocupăm. 
Directorul M. G. nu era 
nici proaspăt numit în func-

ție și nici nu se afla în Im
posibilitatea de a cunoaște 
această realitate reproba
bilă. In cadrul I.F. Iaco- 
beni nu s-a produs un furt 
oarecare, o infracțiune izo
lată, ci a avut loc o activi
tate regizată care a antre
nat un grup de elemente 
dubioase, afaceriste. Timp 
de patru ani în această în
treprindere s-au săvîrșit 
ilegalități de amploare, au 
fost delapidate sume impor
tante, prin falsuri grosola
ne, bătătoare la ochi. Cei 
implicați au dus o viață de 
huzur, petrecînd nerușinat 
zile în șir pe banii statului, 
știind că organele de „con
trol" nu le pot tulbura 
existența sfidătoare.

Putea oare această odioa
să poveste, desfășurată 
în asemenea condiții, să ră- 
mînă necunoscută de con
ducerea întreprinderii ? Cei 
răspunzători de buna gos
podărire a imensei avuții 
naționale care este pădurea 
au datoria să tragă conclu
ziile necesare. Se impun 
măsuri exemplare pentru 
a st.îrpi din rădăcină pofta 
unora de a acționa, la pro
priu și la figurat, „ca în co
dru".
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în cadrul acțiunii de perfecționare 

a organizării producției și a muncii, 
un obiectiv major l-a constituit iden
tificarea și valorificarea marilor posi
bilități de creștere a producției in
dustriale existente în fiecare între
prindere în parte. Și aceasta fără 
construirea unor noi capacități, ci 
doar prin măsuri de lichidare a locu
rilor înguste, de armonizare a poten
țialului de fabricație al diverselor 
secții și ateliere, prin folosirea cu in
dici superiori a utilajelor existente, 
în legătură cu rezervele de sporire 
a producției de metal puse în evi
dență la COMBINATUL SIDERUR
GIC HUNEDOARA, tov. ing. loan 
Nlță, director tehnic al combinatului, 
ne-a spus :

— întregul spor de 180 000 tone o- 
țel, în comparație cu planul pe anul 
trecut, se realizează anul acesta în 
exclusivitate pe seama folosirii cu 
randament ridicat a cuptoarelor Mar
tin. Generalizarea tehnologiei de in
sultare a oxigenului la toate cup
toarele Martin de 400 tone, creșterea 
în medie cu 150 de grade a tempe
raturii aerului insuflat în furnale, 
extinderea metodei de laminare la 
toleranțe negative sînt numai cî- 
teva din aspectele majore care au ■ 
fost examinate în studiile de perfec
ționare a organizării producției și a 
muncii și rezolvate în mod favorabil.

— Pot fi aproximate efectele eco
nomice ale măsurilor luate în aceste 
domenii ?

— De bună seamă. Un prim rezul
tat este că indicii intensivi de utili
zare a cuptoarelor Martin au sporit, 
în trei trimestre din acest an, cu 2 
la sută față de nivelul atins în ace
eași perioadă a anului trecut, iar la 
laminoare cu 2—8 la sută, în raport 
cu profilul fiecărui agregat. Dar 
principalul efect economic este că, de 
la începutul anului, siderurgiștii hu- 
nedoreni au produs peste prevederile 
planului 31 600 tone fontă și 16 000 
tone oțel Martin și electric.

Rezultate importante în ridicarea 
Indicilor intensivi și extensivi de uti
lizare a agregatelor s-au obținut — 
în urma aplicării multora din solu
țiile tehnice și economice reieșite din 
studiile de perfecționare a organiză
rii producției și a muncii — și în alte 
uzine și combinate siderurgice. La 
UZINA „INDUSTRIA SÎRMEI" din 
Cîmpia Turzii, de pildă, au fost ela- 
borataj42 de studii și analize tehni- 
co-ecoj jmice, a căror eficiență pen
tru perioada 1967—1970 se concreti
zează într-un spor de producție, față 
de prevederile cincinalului, de 670 
milioane lei și de beneficii în va
loare de 96 milioane lei. Numai în 
urma măsurilor aplicate de la în
ceperea acțiunii și pînă la sfîrșitul 
celui de-al treilea trimestru din a- 
cest an s-a obținut o producție su
plimentară de 151 milioane lei.

— Multe din studiile și măsurile a- 
plicate privesc dezvoltarea capacită
ților de producție, creșterea randa
mentului mașinilor și utilajelor la 
trăgătoria de oțel moale, fabrica de 
electrozi, la zincator — ne-a spus 
tov. loan Stanatiev, directorul gene
ral al uzinei. Au fost perfecționate 
procesele tehnologice de fabricație a 

' sîrmei și toroanelor pentru beton 
precomprimat, s-a redus șutajul la 
laminare din lingou în țaglă.

Specialiștii din această uzină au a- 
preciat că direcțiile generale și Mi
nisterul Industriei Metalurgice au 
sprijinit întreprinderea în rezolvarea 
unor probleme stringente ale produc
ției. Sînt totuși măsuri importante — 
cum ar fi reorganizarea fabricației la 
trăgătoria de oțel tare, sistematiza
rea laminorului de profile, extinde- 
r«A dispozitivelor mecanice de îm- 

rprl ere a bancurilor de tras — care 
nu au căpătat viață și care necesită 
intervenția mai operativă a ministe
rului de resort.

Examinînd, cu cîteva luni în urmă, 
stadiul acțiunii de organizare știin
țifică a producției și a muncii în în
treprinderile în subordine, colegiul 
Ministerului Industriei Metalurgice a 
ajuns la concluzia că studiile elabo
rate pînă atunci și soluțiile tehnice și 
economice aplicate nu au reușit să 
mobilizeze operativ toate sursele de 
sporire a producției de metal. Stu
diile întreprinse de specialiștii de la 
Hunedoara au relevat că indicele in
tensiv de utilizare a cuptoarelor de 
la oțelăria Martin nr. 2, de circa 38 
tone pe oi'ă efectivă de funcționare, 
este mult sub nivelul realizărilor de 
la oțelării Martin similare din alte 
țări. (La o oțelărie din Italia, de 
exemplu, avînd cuptoare de 200—230 
tone pe șarjă, se obțin peste 42 tone 
oțel pe oră de funcționare). Aceste 
studii, ca și cele elaborate la Reșița, 
au evidențiat că numai prin îmbu
nătățirea pregătirii fierului vechi 
s-ar crea condiții pentru creșterea 
cu 50 000—70 000 tone pe an a pro
ducției de oțel la fiecare din cele 
două combinate în parte. Conduce
rea ministerului, în ședința de cole
giu amintită, și-a propus să sprijină 
combinatele pentru înfăptuirea mă
surilor propuse în acest domeniu.

Ne-am adresat șefului grupei de 
organizare științifică a producției și 
a muncii de la Hunedoara, ing. 
Traian Glieorghiță. cu întrebarea : în 
ce fază se găsesc lucrările de îmbu
nătățire a muncii în sectoarele aju
tătoare și de deservire de la oțe- 
lării ?

— Ca și la început, adică nu s-a 
făcut nimic — a precizat el. Măsu
rile preconizate pentru adaptarea 
tehnică a utilajelor existente sau do
tarea cu utilaje noi care să asigure 
o viteză sporită de încărcare — foar
feci de mare randament la pregăti
rea fierului vechi, mașini de balotat 
pentru creșterea greutății volume
trice a fiecărui balot — depășesc po
sibilitățile noastre proprii. Ministe
rul, apreciind valoarea acestor mă
suri, și le-a însușit și a promis că 
ne ajută să le aplicăm. Dar pînă 
acum, totul a rămas în fază de pro
misiuni, fără să se concretizeze ceva 
practic, deși la unele măsuri terme
nele de soluționare au trecut de 
multă vreme.

Specialiștii din combinatul hune- 
dorean au adus în discuție și alte 
măsuri avînd ca scop ridicarea indi
cilor de utilizare a agregatelor side
rurgice, aprobate de altfel și de fo
rurile de resort din minister, dar 
care nu capătă viață în ritmul pre
conizat. Este vorba, mai ales, de lu
crările de modernizare a laminoru
lui de 750 mm, în vederea creșterii 
vitezei de laminare la 3,3 metri pe 
secundă, de cele pentru mărirea pro
ducției de oxigen, de modernizarea 
sistemului de ventilație la fabrica 
nouă de aglomerare etc. Lucrări oa
recum similare sînt tărăgănate și la 
Combinatul siderurgic Reșița. Cadre 
de conducere din minister au încer
cat să justifice că această tărăgănare 
are o explicație bine justificată: lu
crările respective necesită fonduri de 
investiții. Argument plauzibil, numai 
că, în multe cazuri — de exemplu, 
pentru modernizarea laminorului de 
750 mm de la Hunedoara — ministe
rul a repartizat fondurile necesare în 
acest scop, dar lucrările tot n-au 
început din cele mai diferite motive.

— încă de la elaborarea planului 
cincinal s-a luat în considerare că li
nia de 750 mm de la Hunedoara va 
funcționa cu o viteză de 3,3 metri 
pe secundă și cu ajustajul aferent

în tot cursul anului 1969 — a pre
cizat tov. ing. Eleodor Popescu, di
rector general în minister. In acest 
scop s-au alocat investițiile de care 
era nevoie ți s-a preconizat procu
rarea utilajelor strict necesare. După 
cum se prezintă azi situația, nu se 
va putea asigura această condiție de- 
cît spre sfîrșitul anului viitor, ceea 
ce va pune serioase probleme reali
zării planului pe 1969.

— Cine se face responsabil do a- 
ceasta ?

— Nu pot răspunde la întrebare, 
pentru că lucrările nu depind de Di
recția generală siderurgică pe care o 
conduc. Adresați-vă direcției, de in
vestiții și direcției care se ocupă cu 
procurarea utilajelor și mecanisme
lor.

In cele două compartimente ale 
Ministerului Industriei Metalurgice 
lucrurile s-au lămurit: în cazul mo
dernizării laminorului de 750 mm s-a 
amînat exagerat de mult contracta
rea utilajului aferent, operație care 
nu este nici acum încheiată definitiv. 
In mod nejustificat s-a prelungit și 
contractarea unei noi instalații de

de Industrializare a lemnului și-au 
orientat cu precădere atenția, în stu
diile de perfecționare a organizării 
producției și a muncii, asupra înfăp
tuirii sarcinii — trasate In mod ex
pres de Congresul al IX-lea al parti
dului — privind valorificarea superi
oară și complexă a masei lemnoase.

Pentru a afla în ce ritm sînt fruc
tificate rezervele identificate în acest 
domeniu, am început investigațiile 
la COMBINATUL DE INDUSTRIA
LIZARE A LEMNULUI DIN PI
TEȘTI. Aici, studiile au relevat po
sibilitatea sporirii producției indus
triale cu peste 36 milioane lei încă 
din acest an — în comparație cu 
realizările din 1967 — prin diverse 
măsuri vizînd perfecționarea fluxu
rilor tehnologice la fabrica de mo
bilă, la cele de cherestea, placaj, 
plăci fibro-lemnoase și de binale.

Cadrele din combinat ne-au vorbit, 
ca de o realizare deosebită, despre 
aplicarea studiului privind speciali
zarea și diversificarea producției la 
fabrica de mobilă prin modularea și 
tipizarea elementelor componente. Pe

P.C.R., aproape în mod frecvent con
tractele pentru desfacerea produse
lor sînt trimise unităților forestiere 
din județ abia în a doua jumătate a 
fiecărei luni. Din această cauză în
treprinderile sînt nevoite să lucreze 
pe bîjbîite și să se pomenească, une
ori la sfîrșit de lună sau trimestru, 
că au realizat produse pentru care 
n-au asigurată desfacerea, în timp ce 
altele nu pot satisface cerințele be
neficiarilor. Interlocutorul aprecia 
că îndrumarea unităților forestiere 
din județul Hunedoara de către trust 
și direcția generală de resort din mi
nister se rezumă în prezent aproape 
numai la „rotunjirea" de cifre pen
tru a salva situația realizării planu
lui de producție. Este de la sine în
țeles că o asemenea planificare nu 
tine cont de cerințele organizării și 
conducerii științifice a producției, 
ale realizării unei înalte eficiente e- 
conomice.

La COMBINATUL DE INDUS
TRIALIZARE A LEMNULUI DIN 
GHERLA, județul Cluj, a fost 
examinat un alt aspect al temei

dă cerințelor unei conduceri compe
tente, operative și eficiente a activită
ții productive. In cursul investigațiilor 
întreprinse la ÎNTREPRINDEREA 
TEXTILA PITEȘTI și FABRICA DE 
CONFECȚII CRAIOVA am ur
mărit tocmai acest aspect: în ce 
măsură s-a ținut seama la com
partimentarea lor internă șl preci
zarea atribuțiilor pe fiecare funcție 
de specificul ramurii, de complexi
tatea și mărimea producției, de ne
cesitatea înlăturării paralelismelor șl 
verigilor inutile în sistemul de con
ducere.

— Noi am elaborat un studiu și o 
organigramă nouă, în care am pre
văzut îmbunătățirea organizării in
terne a fabricii, a repartiției sarci
nilor între principalele servicii și 
funcții de conducere — ne-a spus 
tov. Octavian Ciucu, inginer-șef al 
întreprinderii textile Pitești. Pînă 
acum, cu excepția înființării unul 
serviciu de organizare a producției, 
nu am adus altă perfecționare în 
structura de conducere a întreprin
derii.

— Nu erau oportune măsurile pre-

Cadre de conducere de la Fabrica 
de confecții Craiova au arătat că 
nici aici nu s-a întreprins nici o ac
țiune pe linia perfecționării structu
rii organizatorice a întreprinderii. 
Motivul este același: s-au așteptat 
Indicațiile ministerului, indicații care 
nici azi nu sînt precizate. Este drept, 
în această privință nu s-a afirmat 
pe deplin nici inițiativa cadrelor de 
conducere dintr-un șir de întreprin
deri. Cu excepția Fabricii de piele 
și încălțăminte Cluj și întreprinderii 
textile „Dacia" din Capitală, unde 
s-au introdus principii noi în struc
tura lor organizatorică, în celelalte 
unități din industria ușoară nu s-a 
făcut nimic sau mai nimic în acest 
domeniu.

Credem că această poziție de ex
pectativă din partea conducerilor 
unor întreprinderi și a Ministerului 
Industriei Ușoare în fața unei actuale 
și stringente laturi a organizării in
terne se cere operativ reexaminată 
și rezolvată în concordanță cu cerin
țele îmbunătățirii conducerii activi
tății unităților industriale din această 
ramură.

CALITATEA ASISTENTEI 
DEPARTAMENTALE

ÎN ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ 
A ÎNTREPRINDERILOR

1 Soluții verificate trec greu ■ 3. Ajutorul solicitat așteaptă
bariera rutinei " avizarea

2. Expectativa nu se inte- ■ 4. Direcția de specialitate
grează stilului științific de ’ studiază problema, 

organizare B Pe cind finalizarea?

oxigen, tot pentru Hunedoara. Re
zultă că nu atît cauze obiective au 
împiedicat Ministerul Industriei Me
talurgice să treacă Ia aplicarea prac
tică a unor valoroase soluții de or
ganizare superioară a producției și a 
muncii, ci mai ales lipsa de operati
vitate a anumitor direcții generalo 
și funcționale ale acestuia în rezol
varea sarcinilor care Ie reveneau 
direct în acest domeniu, ca și în ur
mărirea efectivă a înfăptuirii pro
gramelor de măsuri elaborate în fie
care întreprindere în parte. Motivul 
invocat deseori de unele cadre din 
minister — cum că „sarcinile ne de
pășesc și pe noi“, sau „sînt necesare 
fonduri însemnate" — este un para
van care nu rezistă întotdeauna fap
telor evidente.

Desigur, soluții tehnice de anver
gura celor de la combinatul hunedo- 
rean necesită un efort material mai 
mare, dar însuși ministerul a hotărît 
— finind seamă de eficiența lor eco
nomică ridicată și imediată — să fie 
aplicate și să angajeze fondurile 
strict necesare In acest scop. După 
această decizie, ministerul a lăsat să 
treneze lucrările de realizare prac
tică a măsurilor respective, nu a a- 
cordat atenția cuvenită contractării 
echipamentului — sarcină care-i re
venea direct — și elaborării docu
mentației tehnice în institutele de 
proiectări din subordinea sa. Poziție 
care nu poate fi calificată altfel de- 
cît ca o inconsecvență în înfăptuirea 
propriilor liotărîri, ca o abandonare 
temporară a unor acțiuni ce se a- 
nunțau deosebit de fructuoase. Este 
de dorit ca acum să se acționeze cu 
toată fermitatea pentru soluționarea 
tuturor problemelor care cad în com
petența organelor de resort din mi
nister. O asemenea intervenție ho- 
tărîtă și imediată este impusă de 
sarcinile mari de plan care revin mi
nisterului pînă la finele cincinalului, 
de necesitatea de a spori necontenit 
ritmul de creștere a producției de 
metal, productivitatea muncii în a- 
ceastă importantă ramură a econo
miei.

Potrivit specificului ramurii, ca
drele tehnice și economice din între
prinderile forestiere și combinatele

baza acestui studiu, s-a introdus in 
fabricație garnitura de mobilă „Bîlea 
II“, care se poate combina în trei ti
puri distincte, avînd majoritatea re
perelor comune, tipizate. Autorii 
proiectului au calculat că producția 
de mobilă va putea crește astfel cu 
56 la sută, asigurîndu-se totodată o 
valorificare mai bună a materiei 
prime.

— Acest nivel nu va fi nici pe de
parte atins și chiar realizarea planu
lui de producție pe 1968, care este 
mult mai mic decît cifra indicată de 
studiilez de perfecționare a organi
zării producției și a muncii, se află 
sub semnul incertitudinii — ne-a 
spus ing. Nicolae Dumitrescu, șeful 
serviciului organizarea producției. 
Un principal motiv îl constituie fap
tul că, în prima parte a anului, mi
nisterul nu ne-a asigurat comenzi 
suficiente pentru acoperirea capaci
tății de lucru. In prezent, întîmpi- 
năm dificultăți serioase din cauza a- 
provizionării neritmice cu materie 
primă. In unele zile, stocurile de 
bușteni de fag au scăzut sub 500 mc, 
cantitate care asigură necesarul abia 
pentru un schimb și jumătate.

Se poate afirma că Ministerul Eco
nomiei Forestiere nu dispune de su
ficiente resurse de materii prime ? 
Dimpotrivă 1 Studiile de organizare 
superioară a producției au relevat 
că în toate întreprinderile forestiere 
din țară se află mari cantități de 
lemn ce așteaptă a fi scos din pă
dure. în septembrie a. c. existau în 
38 de parchete ale întreprinderii fo
restiere Stîlpeni, județul Argeș, peste 
30 000 mc lemn de rășinoase și 
6 000 mc lemn de fag provenite din 
doborîturi de vînt și ajunse în di
verse faze de prelucrare, dar supuse 
degradării. Iată, deci, că în timp ce 
unitățile de industrializare sînt stîn- 
jenite în programarea mai rațională 
a producției și valorificarea superi
oară a masei lemnoase din lipsă de 
materie primă, în exploatările fores
tiere se depreciază zeci de mii de 
metri cubi de lemn. Rămîne de vă
zut cind va găsi Ministerul Econo
miei Forestiere „cheia" dezlegării a-, 
cestei anomalii evidente, pe care, cu 
toate criticile ce i s-au adus în ulti
mii ani. nu a reușit să o rezolve.

Soluția acestei probleme va trebui 
găsită în deplină concordanță cu ne
cesitatea desfacerii raționale a pro
ducției întreprinderilor forestiere. 
Pentru că, așa cum ne-a relatat eco
nomistul Vasile Furir, activist al Co
mitetului județean Hunedoara- al

in discuție. „Mari cantități de lemn 
se irosesc în întreprinderea noastră 
în cursul procesului de fabricație, 
sub formă de deșeuri — ne-a spus 
ing. Mihai Marta, directorul combi
natului. în studiile de organizare su
perioară a producției, noi am pro
pus forului tutelar lărgirea capacită
ții de producție la secția plăci aglo
merate. Ministerul a acceptat insta
larea unui nou tocător de deșeuri, 
care ar dubla capacitatea acestei sec
ții. După cîte știu, utilajul este și co
mandat de direcția generală, cu ter
men de livrare 1 septembrie a. c. 
Termenul a trecut, dar tocătorul n-a 
sosit încă. Urgentarea livrării aces
tuia este de o deosebită importanță, 
pentru că el poate asigura o produc
ție suplimentară de 18 milioane lei 
anual, din care 10 milioane lei pen
tru export".

Precizăm, este vorba de o produc
ție ce poate Ii obținută din deșeuri. 
De posibilități similare au amintit și 
cadre de conducere de la C.I.L. 
Turnu Severin, de.la IPROFIL- 
Dej, din întreprinderile forestiere de 
pe cuprinsul județului Hunedoara. 
Fără a reda și alte amănunte, soco
tim că resursele de sporire a valorii 
producției obținute dintr-un metru 
cub de masă lemnoasă se cer în pri
mul rînd avute în vedere de Minis
terul Economiei Forestiere. Instru
mentele evidențierii și căile de fruc
tificare a lor sînt la îndemîna spe
cialiștilor ; ele constau în studiile 
ample de organizare științifică a 
producției, în soluțiile și măsurile 
stabilite pe această bază. Esențialul 
este ca studiile Și soluțiile să nu ră- 
mînă în coperțile dosarelor, ci să 
capete viață la termenele stabilite, 
în deplină concordanță cu interesele 
întreprinderilor în cauză, ale întregii 
economii naționale.

Este un adevăr unanim acceptat în 
momentul de față că, pentru ca me
canismul întreprinderii să funcțio
neze în condiții optime, cu rezultate 
maxime pentru economia națională, 
este deosebit de important ca apa
ratul ei de conducere, repartizarea 
atribuțiilor și răspunderilor pe dife
ritele eșaloane și funcții să corespun-

conlzate în acest domeniu, ori nu 
ați avut condiții pentru aplicarea 
lor?

— Studiul însuși arăta necesitatea 
unei intervenții eficace în structura 
de conducere a întreprinderii. El a 
fost trimis Direcției generale a in
dustriei bumbacului din minister, 
pentru a ne da avizul în vederea 
aplicării lui. Nu am primit încă nici 
un răspuns, nici pozitiv, nici negativ 
în legătură cu această problemă.

• La direcția generală amintită, șeful 
serviciului organizarea și norniarea 
muncii, Nicolac Ungureanu, a repli
cat : „Studiul și organigrama elabo
rate de conducerea întreprinderii 
textile din Pitești au fost superficiale, 
necorespunzătoare cerințeloi- și prin
cipiilor actuale de organizare și con
ducere a producției. în prezent a- 
ceastă unitate e ajutată să . formu
leze noi propuneri în acest sens". Se 
cuvine o precizare : primele studii 
au fost trimise de întreprindere mi
nisterului cu mai bine de un an în 
urmă. De ce abia acum ea este aju
tată pentru stabilirea a noi soluții 
de perfecționare a activității ei de 
conducere ?

întrebarea se pune cu o deosebită 
acuitate, dacă avem în vedere că a- 
ceastă întreprindere se află într-o 
perioadă de profunde transformări, 
prilejuite de construirea și intrarea 
în funcțiune a noi capacități la fila
tură șl țesătorie. In urma investiți
ilor efectuate, fabrica piteșteană a 
devenit una dintre cele mai mari u- 
nități din sistemul Ministerului Indus
triei Ușoare. Ministerul nu a exa
minat însă ce e de făcut pentru a 
întări corpul tehnico-ingineresc și 
economic al întreprinderii cu noi 
cadre cu experiență, pentru a adapta 
sistemul de conducere la dimensiu
nile și amploarea actuală a produc
ției. Nu facem nici o exagerare afir- 
mînd că. în momentul de față, con
ducerea tehnico-administrativă nu 
mai poate cuprinde și coordona în 
condiții bune activitatea economică 
de ansamblu a fabricii. Depășirea 
normelor de consum de materie 
primă cu peste 500 000 lei în primul 
semestru al anului, indicii de' utili
zare scăzuți ai mașinilor — iată doar 
două .dintre consecințele negative ale 
acestei situații.

4.
Concluzii deosebit de semnifica

tive au relevat investigațiile în
treprinse în cadrul anchetei noastre 
la ÎNTREPRINDEREA MINIERA 
CIMPULUNG și în sectoarele ei 
productive din județul Argeș. în a- 
ceastă întreprindere, acțiunea de or
ganizare științifică a producției și a 
muncii evoluează în ritm destul de 
lent. Din cele 11 teme stabili
te în planul de studii pe acest 
an, au fost încheiate în nouă luni 
doar 7, iar acestea nu au reușit să 
soluționeze probleme majore ale acti
vității întreprinderii, cum sînt orga
nizarea rațională a locurilor de mun
că, îmbunătățirea aprovizionării teh- 
nico-materiale în subteran, folosirea 
integrală a timpului de lucru, inten
sificarea lucrărilor de pregătire. Con
secința firească a neajunsurilor exis
tente în toate aceste domenii: neîn- 
deplinirea planului, pe trei trimes
tre, cu 7 400 tone de cărbune, depăși
rea importantă a prețului de cost.

In prezent, activitatea principală 
de organizare a producției și a mun
cii e orientată spre elaborarea nor
mativelor, cu fundamentare științi
fică, pentru muncitori, personalul în 
regie și tehnico-administrativ, pro
blemă care prezintă o mare însem
nătate în pregătirea introducerii nou
lui sistem de salarizare. Dar și a- 
ceastă lucrare e rămasă în urmă, 
deoarece conducerile sectoarelor nu-i 
acordă atenție, nu asigură condiții 
pentru efectuarea observațiilor. S-a 
creat în această întreprindere impre
sia că de problemele perfecționării 
activității productive trebuie să se 
ocupe doar cadrele din serviciul de 
organizare a producției, ceilalți ingi
neri, economiști, maiștri fiind ab
solviți cu totul de vreo răspundere 
în acest domeniu. Aceasta este, de 
altfel, explicația numărului mic de 
studii elaborate în acest an. Să fa
cem un simplu raport: întreprinde
rea dispune de peste 130 ingineri, 
economiști, tehnicieni și maiștri, dar 
pînă acum s-au elaborat doar 7 stu
dii, revenind' un studiu la aproape 20 
asemenea cadre.

Cum se explică această nefolosire 
cronică a capacității de concepție, a 
gîndirii tehnice și economice pro
prii ? — l-am întrebat pe tov. Sandu

Cu mici excepții, acțiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii nu a scăzut din ritm în între
prinderile industriale, ci, dimpotrivă, s-a amplificat, a 
fost orientată spre noi componente și laturi mai intime 
ale activității productive. Ideile novatoare bine funda
mentate — acest „tezaur" al înțelepciunii colective — 
se cer însă din plin fructificate Ancheta noastră a re
levat că în această privințl s-z creai o evidentă contra
dicție : pe de o parte, măsurile și soluțiile ce depind de 
întreprinderi sînt aplicate în general operativ în prac
tică, adueîndu-și contribuția la îndeplinirea întocmai 
a indicatorilor de plan. Pe de alta, unele dintre măsu
rile ce depășesc posibilitățile proprii ale unităților in
dustriale, care au fost trimise ministerelor economice 
spre rezolvare, sînt tărăgănate de cele mai multe ori 
in mod nejustificat. în unele ramuri se constată. în 
același timp, tendința de tratare birocratică a propu
nerilor judicioase formulate de specialiștii din fabrici 
și uzine ; de asemenea, se face simțită o lipsă de control 
șî îndrumare prîvind munca compartimentelor de orga
nizare științifică a producției, nou înființate, care fa
cilitează tergiversarea, pierderea pe drum a unor idei

facem
minis- 
măsu-

valoroase. Toate aceste observații ne permit să 
cîteva sublinieri :

— Este nevoie ca pentru fiecare întreprindere 
terele să facă un „inventar" al propunerilor și 
rilor rezultate în acțiunea de organizare științifică a
producției și a muncii. De aici va trebui să rezulte ce 
soluții se cer aplicate in perioada următoare, ce sprijin 
și din partea cui este necesar in acest scop.

— Să se asigure înfăptuirea' grabnică a măsurilor care 
nu necesită eforturi materiale importante, ci pot fi so
luționate pe seama prețului de cost sau prin utilizarea 
creditelor de mică mecanizare. Avizul ministerelor și al 
altor organe economice trebuie acordat în acest caz cu 
cea mai mare operativitate.

— întreprinderile dispun de o mare capacitate de 
concepție tehnică șl economică, care nu este suficient 
mobilizată în acțiunea de perfecționare a activității 
economice Ministerele au posibilitatea să intervină 
pentru fructificarea mai din plin a acestei capacități, 
să ceară comitetelor de direcție să-și completeze pla
nurile tematice de studiu, să atragă în această acțiune 
cit mai multi ingineri, tehnicieni, economiști.

și tehnicieni din întreprinderi, printr-un spri- 
asistență tehnică eficace, date Ia timp de mî- 
vor putea fi din plin valorificate resursele 
care dispun economia noastră națională, fie-

Ancheta realizată de
ing. Nicolae PANTILIE, Alexandru MUREȘAN, 
Ion MANEA si Nistor TUICU

— Experiența înaintată dobîndită în acțiunea de or
ganizare științifică a producției și a muncii constituie 
un bun de valoare care trebuie extins, prin interme
diul nemijlocit al direcțiilor generale industriale din 
ministere, cu cea mai mare rapiditate în toate unitățile 
cu profil similar.

Neîndoielnic, aceste cîteva cerințe pot fi completate 
avîndu-se în vedere sarcinile mari trasate de Congre
sul al IX-lea și Conferința Națională a partidului colec
tivelor din industrie. Este sigur că numai printr-o co
ordonare riguroasă a eforturilor cadrelor de muncitori, 
ingineri 
jin și o 
nistere, 
mari de 
care ramură și întreprindere în parte, pentru ridicarea 
eficienței întregii activități economice.

Marin, secretarul comitetului da 
partid din întreprindere.

— Răspunderea revine, desigur, 
conducerii tehnico-administrative — 
ne-a spus el — care a uitat de expe
riența enulul trecut, cînd, printr-un 
efort colectiv al tuturor specialiștilor, 
s-au examinat un număr mult mai 
mare de aspecte. Consider că la a- 
ceastă situație s-a ajuns și din cauza 
forului tutelar, Ministerul Minelor, 
care n-a controlat în acest an ce sa 
întreprinde la noi pe linia organiză
rii superioare a producției.

Secretarul comitetului de partid 
ne-a vorbit apoi despre o decizie cu 
totul paradoxală dată de conducerea 
ministerului privind folosirea cadre
lor tehnico-inginerești. Printr-un or
din din luna martie a.c., toți ingine
rii sînt obligați să stea 2—5 zile pe 
săptămînă în subteran numai pen
tru... supravegherea respectării nor
melor de protecția muncii. In esență, 
măsura nu este rea deloc. Dar para
doxul acestei situații constă în faptul 
că într-un sector se întîlnesc uneori 
6—7 ingineri, care n-au ce face, um
blă unul după altul, încurcînd une
ori prin sarcini care se bat cap în 
cap munca brigăzilor de mineri. Știe 
oare Ministerul Minelor că în urma 
acestei măsuri numărul accidentelor 
nu a scăzut deloc, ci, dimpotrivă, a 
crescut în trimestrul III a.c. cu 40 
în comparație cu perioada corespun
zătoare a anului trecut ?

De bună seamă, este oportun ea 
specialiștii să fie cit mal aproape de 
locurile de muncă, unde se hotărăște 
soarta producției. Nu pot fi admise 
situații, ca cele ce s-au petrecut anul 
trecut în această întreprindere, cînd 
fostul inginer-șef nu coborîse în sub
teran pentru a controla și coordona 
procesul de producție de mal bine de 
șase luni. De la acest caz singular și 
pînă la decizia ca toato cadrele teh- 
nico-inginerești să stea în mine 
multe zile pentru urmărirea unei 
singure probleme este totuși o mare 
diferență. Măsura ar fi logică dacă 
fiecărui inginer sau unui colectiv re- 
strîns de specialiști i s-ar încredința 
în același timp o anumită problemă 
spre studiu, pentru a propune măsuri 
și soluții vizînd ridicarea producției 
și productivității muncii, sau re
ducerea cheltuielilor de producție. 
Ce folos că inginerii intră zilnic în 
subteran, iar brigăzile de mineri sînt 
prost aprovizionate cu vagoneți, 
lemn, materiale, oamenii irosind 
mult din timpul lor de lucru pentru 
a-și aduce ce au nevoie ? Cadrele 
tehnice nu urmăresc cel puțin ca
litatea lucrărilor de întreținere (care 
ține în fond, într-un fel, și de pro
blemele securității muncii), urgenta
rea ritmului de lucru la pregătire, 
completarea efectivelor de munci
tori în abataje — ceea ce provoacă 
importante restanțe pe graficul de 
producție.

O reexaminare din partea Ministe
rului Minelor a hotărîrii privind 
munca cadrelor tehnice și economice 
se impune de urgență. Nu în sensul 
renunțării Ia contactul viu cu pro
ducția, la asigurarea tuturor măsu
rilor pentru o bună protecție a mun
cii, ci al orientării eforturilor lor 
creatoare spre problemele esențiale 
ale activității economice, prin stabili
rea unor sarcini minime de studiu șl 
cercetare. Pe această cale, ca și prin
tr-un ajutor sporit din partea foruri
lor de resort din minister, întreprin
derea din Cîmpulung va putea depăși 
Impasul economic în care se află de 
mal multă vreme.

Revenim la oportunitatea șl efi
ciența sprijinului pe care unele mi
nistere îl acordă întreprinderilor în 
fructificarea soluțiilor tehnice și eco
nomice Stabilite’în acțiunea de or
ganizare științifică a producției și a 
muncii cu un nou exemplu din in
dustria siderurgică. Studiul privind 
creșterea productivității muncii și 
capacității de producție la secția 
șuruburi, trimis de conducerea uzi
nei „Laminorul"-Brăila pentru avi
zare Ministerului Industriei Metalur
gice în luna aprilie a.c., a primit 
aprobarea de la Direcția generală si
derurgică abia la sfîrșitul lunii sep
tembrie.

Nici un argument nu mai poate fi 
invocat de această direcție generală. 
Uzina nu a cerut nici un leu investi
ții, ci simplul aviz pentru a executa 
lucrările cu posibilitățile proprii, 
prin credite bancare. Documentația 
uzinei demonstra clar: lucrări de 
modernizare în valoare de 2,4 mi
lioane lei vor avea o eficiență eco
nomică de peste 900 000 Iei pe an, 
ceea ce înseamnă că recuperarea 
cheltuielilor se va face în ceva mai 
mult de doi ani și jumătate. Prin
tr-un efort creator colectiv, cadrele 
tehnice și economice de la uzina 
brăileană și-au fundamentat riguros 
soluția lor în decurs de circa șase 
săptămîni. Direcției generale de re
sort din minister i-au trebuit însă 
nici mai mult nici mai puțin de pa
tru luni și jumătate pentru a răs
punde, pe o jumătate de coală de 
hîrtie, că este de acord cu această 
soluție.

Un caz similar ne-a fost prezentat 
și de directorul IPROFIL-Dej, ing. 
Teodor Vîlcu :

— Ținînd seama că anul viitor pro
ducția întreprinderii noastre va creș
te mult, iar actualele capacități pre
zintă unele strangulări, mai ales la 
uscare — ne-a spus el — conducerea 
tehnico-administrativă a propus să 
se amenajeze încă 8 camere de us
care. S-au elaborat proiectele, s-au 
aprobat creditele bancare rambur
sabile. Lucrarea trebuia să înceapă 
în luna aprilie a.c., dar abia acum 
ea va putea fi atacată, pentru că 
a lipsit avizul Institutului de studii 
și proiectări forestiere. Cu toate că 
am cerut și sprijinul Direcției ge
nerale a produselor finite din lemn, 
din Ministerul Economiei Forestiere, 
pentru grăbirea avizelor respective, 
răspunsul cuvenit l-am primit cu 
peste 8 luni întîrziere.

Cum se împacă această poziție de 
expectativă birocratică a unor cadre 
din cele două ministere cu cerința;— 
subliniată la Conferința Națională a 
partidului — ca aceste organe să fie 
mai receptive la nevoile întreprinde
rilor, să le ajute în soluționarea pro
blemelor majore ale producției ? Mi
nisterele au datoria de a dezvolta ele 
înseși activitatea de studiu, de cer
cetare, de a întreprinde, în colabo
rare cu cadrele din producție, din 
cercetare și proiectare, analize pri
vind perfecționarea activității între
prinderilor, ridicarea nivelului teh
nic al producției, diversificarea con
tinuă a produselor, dezvoltarea în 
perspectivă a ramurilor în concor
danță cu cerințele economici națio
nale. Este limpede că numai prin
tr-un efort comun al cadrelor din 
unități și forurilor de resort din mi
nistere se va putea imprima un ritm 
mai viu producției și productivității 
muncii, în fiecare întreprindere in
dustrială, în condiții de maximă efi
cientă și rentabilitate.
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ȘCOLARILOR DE 6 ANI
Eveniment inedit pînă acum două 

luni, cînd s-au deschis cursurile, pre
zența copiilor de 6 ani în școlile ge
nerale a devenit acum un element o- 
bișnuit, firesc. Te convingi de acest 
fapt observîndu-1 pe cei mai tineri 
elevi, de la venire pînă la plecare, 
de-a lungul celor patru ore ale zilei 
lor de școală. După ce au parcurs 
perioada așa-zls preabecedară, etapă 
de început a vieții lor de elevi, co
piii din clasa I au trecut la învățarea 
literelor, a cifrelor, la scriere și ci
tire. De curînd au început chiar să 
scrie cu cerneală. Cîteva zile în șir, 
așezată într-o bancă, undeva în fun
dul clasei, am urmărit la lucru pe 
elevii a două clase din două școli 
bucureștene — nr. 141 și nr. 122.

— Peste 80 la sută dintre copiii 
mei și-au însușit mulțumitor noțiu
nile învățate pînă acum — aprecia
ză Mihaela Dincă, învățătoare la 
clasa 1 E de la Școala generală nr. 
141.

— Aproape întreaga clasă, cu una 
sau două excepții, învață bine ; pre
darea se poate face ritmic, iar vo
lumul și timpul de lucru prevăzute 
în programă sînt corespunzătoare 
posibilităților de studiu ale copiilor 
— consideră șl Valeria Nena, învă
țătoare la clasa I C de la Școala 
generală nr. 122.

Am încercat să „filmez" programul 
de lucru al claselor celor două în
vățătoare. Rezultatul mi s-a părut 
edificator. In timp ce la Școala 
generală nr. 141 copiii se exprimă 
mai greu, au un bagaj mai sărac de 
cuvinte, scriu cu mai multă greutate 
și sînt ceva mai neastîmpărați în 
timpul orei, cei de la Școala gene
rală nr. 122 se exprimă cu ușurință, 
întreținînd un dialog viu și colorat 
cu învățătoarea pe teme destul de 
diverse (despre vreme, despre po
veștile cunoscute, despre mediul în
conjurător etc.), scriu corect și fru
mos — sînt — cu foarte rare excep
ții — disciplinați în clasă.

De unde provin aceste diferențieri? 
în tot cazul nu dintr-un nivel di
ferit de dezvoltare intelectuală cum 
ar putea să pară la prima vedere ; 
ele sînt generate de sistemul diferit 
de lucru al celor două învățătoare. 
E drept, la ambele școli cadrele di
dactice de la clasele I manifestă deo
sebit interes, pasiune, în organizarea 
muncii lor cu micii școlari, sînt per
manent în căutarea unor metode 
cît mal adecvate de lucru, în func
ție de cerințele psihice și fiziologice 
specifice vîrstei. Dar, noua organiza
re a clasei I presupune o sensibilă 
schimbare a modului șl concepției 
de lucru cu elevii. Iar această schim
bare reprezintă, pentru numeroase 
cadre didactice, un serios efort de 
adaptare ; ie afirmă chiar — și nu 
lipsit de un anumit temei — că în 
ceea ce privește școlarizarea de la 
6 ani cel care se adaptează mal greu 
sînt cadrele didactice șl nu elevii.

— După părerea mea, elementele 
de joc șl activitățile libere interca
late în predarea cunoștințelor între
rup firul firesc al predării și respec
tiv al însușirii noțiunilor științifice 
—- consideră Învățătoarea Mihaela 
Dincă.

Experiența va arăta dacă inter
locutoarea noastră are sau nu drep
tate. Dar ml s-a părut că această 
părere — conștient sau nu — influ
ențează în activitatea din clasă. U- 
neori face exces de explicații „teo
retice", adesea pentru lucruri simple, 
cunoscute de copil (de exemplu con
fecționarea solniței de hîrtie), fapt 
care duce la prelungirea lecției de-a 
lungul întregii ore de 50 de minute 
și chiar în recreație (în loc de 25— 
30 minute cît prevede programa), 
iar copiii sînt prea puțin antrenați 
In activități practice, individuale, 
care să le capteze atenția, să-i de

prindă cu lucrul și cu învățătura, 
să-i disciplineze în clasă. Ai sen
timentul, asistînd la lecție, că șco
larii sînt oarecum ținuți în loc, nu 
se dezvoltă pe măsura posibilităților 
lor psihice și chiar a dorinței lor 
manifestate cu voce tare („să mai 
scriem", „să mai citim", „să ne mai 
jucăm de-a cuvintele").

— Mai mult decît la oricare altă 
clasă a primului ciclu de școlarizare, 
trebuie să ținem seama de toate par
ticularitățile psihice ale clasei, chiar 
de dispoziția copiilor la un moment 
dat — este de părere învățătoarea 
Valeria Nena.

în zilele cînd am vizitat cele două 
clase tocmai cădea prima zăpadă. La 
prima școală, învățătoarea Mihaela 
Dincă a făcut abstracție de acest 
adevărat „eveniment" pentru copii, 
în timp ce lucra cu cîțiva elevi lec
ția de analiză fonetică, cei mai 
mulți nu erau atenți, priveau pe fe
reastră și șușoteau între ei despre 
zăpadă. La cealaltă școală, învățătoa
rea Valeria Nena, cu toate că avea 
de predat în legătură cu mediul în
conjurător o lecție despre porumbel, 
și-a început ziua de lucru printr-un 
dialog vioi cu clasa despre iarna de 
afară. După acest moment liber, 
lecția programată s-a desfășurat în 
deplină ordine. Și-a spus aici pro
babil cuvîntul experiența învățătoa
rei, care anul trecut a lucrat la o 
clasă experimentală cu copii de 0 
ani. Pentru că, după cum ne-au re
latat și alte cadre didactice reco
mandările făcute 1< instructajele șl 
cursurile de pregătire inițiat», de in
spectoratele școlare înaintet deschi
derii anului școlar pentru învățătorii 
care erai- repartizați pentru prima 
dată să predea elevilor de 8 ani au 
fost destul de sumare, nu suficient 
de clare, de explicite.

După numai două luni de școală 
este desigur cu totul prematur să 
se tragă concluzii ; se desprind to
tuși unele observații cu caracter ge
neral.

— Incontestabil, integrarea copiilor 
de 6 ani în viața școlară decurge 
normal, în condiții mulțumitoare — 
consideră tovarășa Cornelia Marines
cu — șef de sector de cercetare la 
Institutul de științe pedagogice. După 
părerea mea, principiul cel mai im
portant de care trebuie să se țină 
seama în activitatea cu cei mai mici 
școlari este acela al diversificării, 
atractivității și neapărat accesibi
lității metodelor de predare a cunoș
tințelor, a jocurilor și a activităților 
individuale la alegere (elemente sub
liniate și de programă), care stimu
lează, disciplinează șl formează de
prinderile școlare ale copiilor. Nu-1 
mai puțin adevărat, însă, că învăță
torii de la clasa I cu copii de 6 
ani' nu dispun încă de suficient 
material ■ didactic adecvat, de 
jocuri atractive; la unele .școli 
nu a existat suficientă grijă nici mă
car pentru amenajarea corespunză
toare a claselor în funcție de parti
cularitățile fizice ale celor mici 
(bănci inadecvate, tablele prea sus 
montate, îneît copiii nu ajung să scrie 
etc.). La diferite școli se observă șl 
tendința de a se da copiilor teme 
pentru acasă prea voluminoase. Este 
drept, acestea ușurează munca edu
catorului în clasă, dar îi obosește pe 
copii. Mai ales acum, Ia început, a- 
cestea sînt contraindicate din punct 
de vedere pedagogic, fapt mențio
nat de altfel și în programă.

în aceeași ordine de idei învăță
toarea Elena Popa de la Școala ge
nerală nr. 141 ne-a spus : „Acum, la. 
începutul școlarității, colaborarea 
dintre cadre didactice șl părinți este 
deosebit de Importantă și de folosi
toare pentru integrarea copiilor în 
viața școlară. Cu condiția ca fieca
re dintre cele două „părți" să ac
ționeze în cadrul său firesc de obli
gații și competente. Avem nevoie de

ajutorul părinților mai ales în ce 
privește consolidarea deprinderilor 
de organizare a activității școlare a 
copiilor (program și ■ regim de lucru, 
ținută, comportare) și mai puțin la 
învățătură. Fac mai mult rău decît 
bine copiilor lor acei părinți care-i 
obligă pe copii acasă să facă diferite 
exerciții de scris și citit (uneori în 
contradicție cu modul de lucru în
vățat în clasă), care devansînd lec
țiile din clasă îi determină pe copii 
să nu fie atenți la explicațiile învă
țătorului. Un contact permanent în- 
vățător-părinte, schimbul de obser
vații asupra dezvoltării copiilor, tact 
și înțelegere în îndrumarea școlaru
lui vor determina succesul său la 
învățătură, adaptarea sa la noua 
identitate".

Cei mai mulți interlocutori, cadre 
didactice și directori de școli con
sideră că dat fiind caracterul inedit 
al lucrului cu școlarii de 8 ani este 
nevoie de o mai atentă și permanen
tă îndrumare din partea forurilor 
școlare, a specialiștilor Institutului 
de științe pedagogice, a publicațiilor 
pedagogice și nu numai în ceea ce 
privește desfășurarea propriu-zisă a 
lecțiilor. Iată cîteva din numeroasele 
probleme de acest gen. Sîntem în 
clasa I E de la Școala generală nr. 
141. Deși cursurile încep la ora 8, 
pînă la 8 șl jumătate continuă să 
sosească „întîrziați* Inevitabil, noii 
venif deranjează întrerup desfășu
rarea lecției se încadrează cu greu
tate în activitate; celorlalți colegi 
care au parcurs, în mod gradat, e- 
tapele de început ale zilei lor de 
învățătură. Și, cînd totul pare a in
tra în normal, se constată că „ceva", 
un creion, un caiet, culorile sau pa
pucii de sport, a fost „uitat" a- 
casă. La o cercetare mai atentă re
zultă că nu cei mici poartă vina ci 
părinții, pentru care programul de 
școală și îndatoririle de elev ale 
mezinului familiei nu sînt încă lua
te cu toată convingerea în serios.

O altă „problemă" dificilă, care 
pînă acum încă n-a fost deplin solu
ționată, este aceea a... îmbrăcatului 
și dezbrăcatului. La venire și la 
plecare, înainte și după ora de sport, 
uneori la ieșirea și intrarea în re
creație, această operație dă cea mai 
mare bătaie de cap micilor școlari 
și învățătorilor. In „teorie" fiecare 
școlar trebuie să se îmbrace și să se 
dezbrace singur. Cei mai mulți au 
învățat acest lucru și i se supun 
cu mai multă sau mai puțină opera
tivitate, cu rezultate cel mai adesea 
satisfăcătoare. Am asistat însă cu 
strîngere de inimă la efortul, mai 
bine zis chinul, băieților de a-și des- 
cheia și încheia nasturii de la man
șetele cămășilor de uniformă sau 
al fetelor, de a-șl prinde gule- 
rașele sau bretelele de la șor- 
țulețe. Deosebit de complicată 
treabă, - care cere un timp con
siderabil, ajutorul colegului de ban
că și destul de des Intervenția pe
dagogului care, oricît de ferm ar fi 
în dorința sa de a-i obișnui pe copii 
să-și aranjeze singuri ținuta, nu mai 
poate rezista să-i vadă trudindu-se 
astfel. De ce atîtea complicații la 
uniformele școlare ale celor mici ? 
Producătorii unor asemenea sorti
mente i-au privit vreodată pe „be
neficiarii" lor folosind produsele 
respective ? Greu de presupus I

Școlarizarea de la 6 ani, măsură 
importantă inițiată de partid și de 
stat în contextul general al dezvoltă
rii și perfecționării învățămîntului 
din țara noastră, a demarat în con
diții mulțumitoare. Este de datoria 
forurilor centrale și locale de în- 
vățămînt să urmărească cu toată a- 
tenția evoluția acestor cei mai mici 
școlari, să asigure perfecționarea 
procesului de învățămînt printr-o a- 
nalizâ de amănunt a desfășurării lui.

Florica DINULESCU

10,00 — Cura de limba rusă (re
luarea lecției de joi).

10.30 — Curs de limba spaniolă
11,00 — T. V. pentru specialiști. Ci

clul „Medicină" : Terapia 
cu antibiotice la copil (re
luare).

11.30 — închiderea emisiunii de
dimineață.

17.30 — Pentru copil ; Micii meș
teri mari.

18,00 — Curs do limba spaniolă.
18.30 — Scrimă : Campionatul Bal

canic. Transmisiune di
rectă.

19,00 — La porțile cunoașterii — 
emisiune pentru tineret: 
„Fascinația Cosmosului*.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,5.0 — Buletinul meteorologic. — 

Publicitate.
20,00 — Actualitatea In agricul

tură.
20.15 — File de Istorie. „Ecouri la

Alba lulia".
20.30 — Studioul muzical. Cezar

Frank și școala sa.
21,00 — Reflector.
21.15 — Cărți șl autori : Discuție

pe marginea romanului 
„Animale bolnave* de Ni- 
colae Breban.

21.30 — Film artistic : „33".
22,45 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român): Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Mir
cea Cristescu. Solistă : Nicole 
Henrlot — Franța.
• Opera Română : Trubadurul — 
19,30.
• Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Becket — 
19,30 ; (sala Studio) : Topaze — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra” (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Meteorul — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Dansul morțli 
— 20
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cînd luna e albastră
— 19,30 ; (sala Studio) : Femei sin
gure — 20.
• Teatrul Mie : îngrijitorul — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Kathleen — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale : Don Quljote — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Năzdră
văniile lui Păcală — 15,30.
o Teatrul din Ploiești (la Teatrul 
de Comedie-București) : Vioara 
timpului fugar — 19,30.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile iul 
Plum-Plum — 17 ; (sala din 
str. Academiei) : A fugit un tren
— 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tu
nase — 19,30 ; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Mexico-Melody — 
19,30.
• Ansamblul Uniunii Generale a 
Sindicatelor : Cu picioarele pe 
pămînt — 20.
• Circul de stat : Circul „Aeros" 
(R. D. Germană) — 16 ; 19,30.

(Urmare din pag. I)
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lui" popular al muzicii și 
al năzuințelor populare, iar 
pe de altă parte să facili
tăm prin toate mijloacele 
reîntoarcerea acestor cîn- 
tece încărcate de emoție și 
forță transformatoare în 
Inimile auditorilor.

Deci să nu uităm : ele re
vin, de drept, publicului.

Sergiu SARCHIZOV:

Lucrări avem, 
dar sînt cîntate ?

Gen de mase prin exce
lentă, muzica corală cu
noaște în anii din urmă o 
oarecare stagnare. Dacă 
din punctul de vedere al 
creației ne putem lăuda cu 
destule realizări, nu ace
lași lucru se poate spune 
cu privire la difuzarea lor 
în rîndurile marelui public, 
într-adevăr, oricît de inte
resante ar fi unele reali
zări ele rămîn „literă 
moartă“ cît timp nu a- 
jung, prin intermediul for
mațiilor corale, la îndemî- 
na ascultătorilor. Verifi
carea „pe viu" a noilor lu
crări constituie singurul 
criteriu decisiv pentru a 
marca o reușită sau o ne
reușită componistică, fina
litatea actului de creație.

Or, muzică corală se cîn- 
tă foarte puțin, din ce în 
ce mai puțin. E o consta
tare care se impune, în ciu
da unor inițiative realmen
te valoroase din ultimii 2—3 
ani, dar prea izolate pen
tru a determina un reviri
ment.

Dacă formațiile corale ale 
Radioteleviziunii (corul de 
copii și corul mare) au în
registrat pe bandă, în de
cursul anilor, majoritatea

covîrșitoare a creației noa
stre corale, de la cîntecele 
pionierești și de mase pînă 
îa cele mai complexe lu
crări de concert, aportul 
celorlalte colective corale 
este, în această privință, 
mult mai redus.

Corurile profesioniste au, 
în general, sarcini speciale 
în cadrul instituțiilor din 
care fac parte. Corurile fi
larmonicilor sînt antrenate 
îndeosebi în realizarea u- 
nor ample lucrări vo- 
cal-simfonice din litera
tura universală și româ
nească, iar concertele a 
cappella ale acelorași for
mații tind să prezinte un 
repertoriu larg, de la pre
clasici la lucrări românești, 
dintre acestea din urmă 
programîndu-se cu precă
dere piese ale compozitori
lor noștri înaintași. Pentru 
lucrările contemporane a- 
bia dacă mai rămîne loc. E 
drept, există și concerte in
tegrale de muzică româ
nească contemporană, dar 
programate Ia intervale a- 
tît de mari. îneît de o ac
țiune consecventă în acest 
sens greu se poate vorbi. 
Corurile ansamblurilor de 
cîntece și dansuri au un nu
măr de cîntece de mase și 
prelucrări corale de folclor 
în repertoriul lor, dar prin, 
însăși natura activității res
pective programele se pri
menesc rar. O inițiativă 
extrem de importantă o 
reprezintă concertele a 
cappella de muzică româ
nească, susținute de coru
rile ansamblurilor M.F.A., 
„Perinița", de cel de la Tg. 
Mureș etc. Asemenea con
certe ar trebui extinse și 
favorizare în înregistrări, 
turnee etc.

Există desigur cauze mul
tiple, care explică în parte 
asemenea fenomene. Se cu
vine însă să atragem din 
nou atenția, cu firească în
grijorare, asupra scăderii 
interesului pentru cor în
tr-o serie de regiuni altă
dată mîndre de tradiția lor

în acest domeniu, cum e 
cazul Banatului, bunăoară, 

în asemenea condiții e 
greu să se pretindă o poli
tică de repertoriu, consec
vent promovată, care să. si
tueze creația corală con
temporană la locul ce 1 se 
cuvine în ansamblul cultu
rii muzicale românești. Pre- 
gătindu-se pentru concurs 
— căci în aceasta constă, 
cum am arătat, activitatea 
lor de bază — corurile de 
amatori vizează în primul

o

„COLUMNA"
Urmînd „Dacilor", filmul 

șemnat de Titus Popovic! 
șl Mircea Drăgan vine, mai 
degrabă e chemat către 
timpul nostru, cu-acea în
cărcătură emoționantă și 
dragă fiecăruia, de patos 
patriotic, de mîndrie și 
cinstire a neamului aflat 
de la începuturile sale în 
calea marilor întrebări ale 
istoriei. Iar dacă „Dacii", 
film care s-a bucurat de un 
real succes, punea — 
prin forța lucrurilor — 
doar jaloanele spiritualită
ții dacice și releva moti
vele milenarei noastre e- 
xistențe aci, pe aceste me
leaguri, „Columna" impu
ne de la bun început prin 
profundul său umanism și 
patetism patriotic, prin 
rigoare intelectuală șl pro
fesională, printr-o atentă și 
uneori surprinzătoare ob
servație și cercetare a tim
pului istoric, a confruntă
rii ce-avea să trimită pes
te veacuri, pentru totdeau
na, ființa unui neam mîn- 
dru, neînfricat, viteaz pînă 
la sacrificiu.

Titus Popovici șl Mircea 
Drăgan continuă — crono
logic — evocarea începută 
de filmul „Dacii", oprin- 
du-se asupra unor date de
finitorii ce se rînduiesc că
tre descifrarea sensurilor 
nobile ale nașterii poporu
lui român. Perioada în- 
tîilor semne, întîilor măr
turii ale contopirii celor 
două neamuri, daci și ro
mani. Dintr-o extremă tre
buință de esențializare, de 
îndepărtare a întîmplătoru- 
lui, a singularității acciden
tale, în „Columna" isto
ria de fapt este împinsă 
pe planul doi, este adusă la 
condiția unui propulsor, 
este — cu alte cuvinte — o 
istorie ce se ivește, ce se 
împlinește din cotidian și 
gestică blîndă sau violentă, 
din oameni ai locului și 
noii veniți, din încercarea 
lor dramatică și sublimă de 
a merge mai departe, de a 
nu-și terfeli omenia, de a 
apăra pînă la moarte pă- 
mîntul supus de pașii si
guri ai amîndurora. Și- 
aceasta mi se pare a fi unul 
din meritele principale ale 
filmului „Columna". Aceas
tă nevoie de uman atît de 
bine exprimată în destinul 
tragic și înălțător al bătrâ
nului Ciungul, omul dac, 
înțelept și mîndru, care a

9 ; 11,15 ; 13,30 ;

9 Columna (ambele serii) : PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45. 
9 ,,Judoka" agent secret: REPUBLICA — 9; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL — 8,15 ; 10,15 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ; 
19 î 21,15. SALA PALATULUI t- 17,15, (seria de bilete 
2618) ; 20,15 (seria de bilete — 2619).
9 Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 18,30 ; 21,15.
9 Hombre : FEROVIAR - 8,30—16 în continuare ; 18,30 ; 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GLORIA — » ,
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VICTORIA — 9 ; 11,30 ; 14 : 16.15 ; 
18,45 ; 21.
9 îndrăznețul Pardaillan : SALA CINEMATECA (bilete la 
casă) : 10 ; 12 ; 14.
9 Colivie pentru doi : SALA CINEMATECA — 16 ; 18,15 ; 20,30. 
9 înțeleptul de pe muntele blestemat : LUCEAFĂRUL — 9 ; 
’• ..................... .. .............~......................... 13,30 ; 16 ; 18,15 :11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. FLAMURA — 9 ; 11,15

1 20,30.
• Fete în uniformă : CAPITOL — 8,30—
16.30 în continuare ; 18,45 ; 21, MODERN —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Regele suedez : LUMINA — 9,15—15,45 
în continuare ; 18,30 ; 20,45.
• Minunata călătorie a lui Nils Holgers- 
son : DOINA — 9 ; 11 ; 13.
• Cînd tu nu ești : DOINA — 16 ; 18,15 ;
20.30.
• Oscar : UNION — 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Lumea comică a lui Harold Lloyd — 
Plimbarea Iui Esop : TIMPURI NOI — 
15,45 ; 18 ; 20,15.
• Prințesa : GRIVIȚA — 9—13,30 în continuare ; 15,45 ; 18 :
20.30, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21.
0 Prin Kurdistanul sălbatic : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Operațiunea San Gennaro ; BUZEȘTI — 15,30 ; 18, PRO
GRESUL — 15,30 ; 18.
• Thărăse Desquyeroux î PROGRESUL — 20,30, COTROCENI
— 20,30.

depărtează din ce în ce mal 
mult pe copiii noștri de 
practica sistematică a cîn- 
tării în cor, ba, mal 
mult, chiar de gustul 
pentru cor. Corul școlar, 
altădată de reputație cu ni
mic inferioară echipei de 
fotbal a școlii, pare a 
fi de domeniul trecutului, 
în afara corului de copii 
Radio, a celui de la Pala
tul Pionierilor din Bucu
rești, al Liceului de muzi
că din Cluj și de la alte

mai mult decît corurile 
profesioniste.

Radioteleviziunea și Co
mitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă ar trebui să 
întreprindă mai multe pen
tru a înlesni din punct de 
vedere material circula
ția mai intensă a formații
lor noastre corale, atît în 
țară, cît și peste hotare, 
pentru o cît mai largă răs- 
pîndire a realizărilor noas
tre în creația și interpre
tarea corală.

înțeles destinul neamu
lui său. Această nevoie 
de certitudine atît de 
bine exprimată în de
votamentul stîngaci al 
bărbatului Gerula, luptăto
rul neînfricat și neîngenun
cheat nici cînd este înfrînt. 
Această nevoie de pace și 
duioșie a romanului Tibe
rius. într-o construcție dra
matică, închegată îndeo
sebi în jurul cîtorva ti
puri memorabile ce și-au 
căpătat pe ecran deplină 
existență artistică, — nu 
învingători și învinși, ci 
oameni care colaborează și 
se înțeleg — și, fără a 
exagera cîtuși de puțin, 
o existență civică, datorită 
interpretării excepționale, 
de o rară sensibilitate a ar

de notații strict cinemato
grafice, Mircea Drăgan a 
avut misiunea deloc lesni
cioasă de a asigura în ima
gine veridicitatea evocării, 
a eroilor și confruntărilor 
dintre aceștia, de a conferi 
filmului atractivitate fără a 
apela la un dinamism ex
terior, la zorzoane și mă
runțișuri nesemnificative. 
Din acest punct de vedere, 
„Columna" apare ca un film 
orientat către demonstrație, 
către reliefarea cît mai 
pregnantă a fragmentului 
de viață, a faptului isto
ric. Regizorul se elibe
rează de tirania întîm- 
plărilor propriu-zise, pe 
care le are permanent sub 
controlul său, sub privirea 
sa epurată de sentimenta-

cronica filmului

tistului poporului Ștefan 
Ciubotărașu (Ciungul), a lui 
Ilarion Ciobanu (Gerula), a 
lui Richard Johnson (Tibe
rius).

Virtuțile prozei lui Titus 
Popovici se regăsesc și în 
scenariile sale. In „Colum
na", întîmplările se rîndu
iesc într-un crescendo pă
timaș, într-o nevoie de lu- 
minare a tuturor semnifi
cațiilor, a ultimelor legă
turi ce-ar putea împlini 
destinul uman și social al 
eroilor aduși în scenă, lu- 
minînd sensurile profunde 
ale procesului de formare 
a poporului român. Nara
țiunea conturează necesi
tatea istorică a procesului 
evocat, elimină aspectele 
accidentale, curgînd spre 
configurarea unor rapor
turi umane autentice și e- 
moționante. O bună știință 
a valorificării detaliului, 
valoarea literară a dialo
gurilor, adîncimea unor 
replici asigură acea inte
resantă și puternică gale
rie de personaje despre 
care aminteam, atenuînd 
descriptivismul la care în
deamnă pe-alocuri natura 
subiectului, sau pregătirea 
prea insistentă a unor mo- 
mente-cheie. Plecînd de la 
acest scenariu, beneficiind

lism sau cruzime. De aceea 
filmul nu abundă în scene 
de interior, sînt rare și con
fruntările în doi și situa- 
țiile-limită cu adresă sin- 
guralizată ; filmul este al 
tuturor, iar Ciungul, Ge
rula, Tiberius, Andrada 
devin cu adevărat eroi 
în perspectiva raportării 
lor la ceilalți, la colec
tivitatea căreia îi aparțin, 
pe care o reprezintă.

„Columna" se înscrie în- 
tr-un gen cinematografic 
de largă popularitate, față 
de care există unele apre
hensiuni. Superproducție 
ca mijloace, „Columna" nu 
mizează totuși pe spectacu
losul facil și naiv, pe recu
zita minoră a genului. 
Dimpotrivă, filmul mizează 
pe receptivitatea contem
porană a publicului, pe for
ța de penetrație a ideilor, a 
conflictelor cu implicații 
dincolo de învelișul lor a- 
parent. Există un con- 
șens general al mijloacelor 
artistice folosite către po
tențarea sensurilor sugerate 
în scenariu, fie că este vor
ba despre conturarea celor 
trei eroi principali care, 
după părerea mea, repre
zintă pivoții evocării (Ciun
gul, Gerula, Tiberius), fie

«

Testamentul unul pașă : FLACARA — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Inimă nebună... nebună de legat : VITAN — 15,30 ; 18. 
Republica Skid : VITAN — 20,30.
Veșnicul Intîrzlat : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.

cinema

o Samuraiul : DACIA — 8,30—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21, 
AURORA — 8,30—15,30 în continuare, ; 18 ; 20,30.
9 Fiul lui Tarzan : BUCEGI — 9,30 ; 11,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30. 1 
FLOREASCA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30, ARTA — 16.15 : 
18,15 ; 20,15.
• Winnetou (seria a IlI-a) : UNIREA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Planeta maimuțelor : LIRA — 15 ; 17,45, VOLGA — 8,45—18 
în continuare ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
O
•

21, 
9; Cu mîiniie pe oraș : LIRA — 20,30.

Trei copii „minune" : DRUMUL SĂRII — 16 ; 18 ; 20. 
Spartacus : FERENTARI — 15,30 ; 19.
Roata vieții : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Lustragiul : COTROCENI — 15,30 
Neînțelesul : PACEA — 15,45 ; 18 
Heroina : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.

• Vera Cruz : MELODIA — 8,45 ; 10,45 ; 
_____________ 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45 ; 20,45.

o Viva Maria : VIITORUL — 15,30 ; 18.
9 Să nu ne despărțim : VIITORUL —
20.30.
• Eu te-am iubit : MOȘILOR — 15,30 ; 18. 
O Fragil sălbatici : MOȘILOR — 20,30.
• Zorba grecul : POPULAR — 15,30 ; 18 ;
20.30, ARTA — 9—13,30 în continuare.
O Poemul celor două inimi : MUNCA — 
15,30 ; 18.

A Cine l-a ucis pe Liberty Walance : MUNCA — 20.
e Tarzan, omul-maimuță : COSMOS — 16 ; 18 ; 20.
e Căderea Imperiului roman : TOMIS — 9,30—15,30 In con
tinuare ; 19.
•

(grea competiție !) fără a 
se face concesii în ceea ce 
privește mesajul, calitatea 
și specificul genului.

Vreau să afirm însă că 
în domeniul cîntecului pa
triotic s-au obținut succe
se importante și este păcat 
că multe din lucrările va
loroase nu au fost popu
larizate așa cum meritau. 
Mi-aș îngădui chiar să 
afirm că tocmai aceste ge
nuri cu adresă directă că
tre auditoriul cel mai larg

există mai valoros în ge
nurile respective. O astfel 
de soluție mi se pare a fi 
constituirea unei comisii- 
cenaclu, în care să fie re
prezentate toate forurile 
de difuzare ; această comi
sie ar urma să audieze 
periodic o selecție de lu
crări propuse de Radiodi
fuziune, Uniunea compozi
torilor, Casa de creație 
etc. în prezența dirijorilor 
și animatorilor vieții mu
zicale corale.

Cîntecul patriotic, cîntecul patetic
rînd „piese de succes". A- 
cestea sînt, de regulă, co
ruri clasice, fragmente de 
mare popularitate din opere 
și operete, piese „de efect" 
auzite, de obicei, la radio 
sau de la alte coruri, deci 
nu piese noi, inedite. Nu
mărul lucrărilor de concert, 
din creația nouă, care pă
trund în repertoriul forma
țiilor de amatori, este deri
zoriu. Cu una sau două ex
cepții, nu cunoaștem coruri 
de amatori care să fi „lan
sat", în exclusivitate, o pie
să nouă, valoroasă din crea
ția recentă.

E drept, se poate pune 
și problema în ce mă
sură cîntecele scrise în vre
mea din urmă mai poartă 
caracteristicile proprii ge
nului ; este însă un fapt 
real că forma de „cîntec 
de mase" începe să fie, tot 
mai mult, cîntec de ascul
tat decît de cîntat, de către 
marea masă.

în școli, cîntul coral se 
află în grea suferință. Pro
gramele încărcate, lipsa u- 
nor dascăli-animatori. con
curența muzicii ușoare în-

două-trel școli de speciali
tate, nu se poate conta pe 
formații de copii sau tine
ret, reprezentative.

în epoca noastră, de in
tensă solicitare a timpului 
fiecăruia, probabil eă mul
te forme și practici din tre
cut sînt depășite. Nu cred 
că ar trebui reînviată prac
tica participării la cor ca 
obligație școlară. Dar gus
tul pentru cîntul coral tre
buie cultivat sub toate for
mele. Astfel, mă întreb dacă 
reînființarea — eventual cu 
același titlu, consacrat — 
a unor asociații corale cu 
rosturi Importante în isto
ria muzicii românești, cum 
au fost coralele „Carmen", 
„Cîntarea României", re
uniunile de cîntări ale aso
ciației „ASTRA" și altele, 
constituite pe bază absolut 
voluntară, neprofesionistă, 
deschise iubitorilor de cîn
tec coral de toate vîrstele 
și profesiile, dotate cu săli 
corespunzătoare și perso
nal de conducere priceput 
și entuziast, n-ar . realiza 
pentru muzica românească 
— cu timpul — poate chiar

Laurențiu PROFETA:

Difuzarea este 
o problemă de 
creație!

Mă voi referi în special 
la genul cîntecului patrio
tic, la cantata și oratoriul 
cu conținut social-politic 
și în general la raportul 
ce există sau ar trebui să 
existe între aceste genuri 
de largă accesibilitate șl 
marele public.

Există un sector care, 
după părerea mea, este 
încă deficitar: acela al 
cîntecului de tineret, unde, 
deși nu au lipsit reușite 
certe, totuși nu s-a izbutit 
cred, în suficientă măsură, 
a se găsi un stil modern 
de cîntec, cu ecou direct 
în sensibilitatea tineretu
lui, care să fie capabil a 
rivaliza cu muzica ușoară

nu s-au bucurat de o sufi
cientă solicitudine din par
tea instituțiilor ce trebuiau 
să le asigure punțile de le
gătură cu publicul : ansam
blurile profesioniste și de 
amatori. Radioteleviziunea 
etc.

Punțile de legătură cu 
publicul sînt : în primul 
rînd, radioul, care în ul
timul timp se străduie in
contestabil să îndrepte gre
șelile programelor stereoti- 
pe, printr-o politică inteli
gentă de lansare și promo
vare a muzicii corale ; 
televiziunea, a cărei con
tribuție la propagarea cîn
tecului patriotic și a 
muzicii vocal-simfonice nu 
o putem măsura fiindcă... 
nici nu există și. în sfîrșit. 
Casa centrală a creației 
populare, care a lucrat de 
cele mai multe ori izolat, 
fără a colabora cu Uniu
nea compozitorilor. Prin 
cele de mai sus am urmărit 
în primul rînd căutarea 
unei soluții concrete pen
tru informarea multilate
rală a forurilor de difu
zare, asupra a ceea ce

O difuzare defectuoasă 
neselectivă (sau, ceea ce e 
mai grav, selectivă dar nu 
pe criterii artistice !) nu 
numai că nu asigură ge
nului acele punți de legă
tură despre care am vor
bit, dar la un moment dat 
poate să ducă la izolarea 
sa de publicul larg.

Există încă lucrări de 
reală valoare rămase ne- 

' cunoscute, figurînd doar 
în evidentele Uniunii com
pozitorilor. Și chiar dacă 
alte lucrări valoroase au 
fost tipărite, cred că aceas
ta nu trebuie să însemne 
sfîrșitul acțiunii de difu
zare ci abia începutul ei ! 
Degeaba un cîntec valoros, 
fie el și premiat, este ti
părit pe undeva într-o 
broșură, dacă el nu este 
cunoscut nici de dirijorii 
corurilor de amatori (care 
nu prea sînt la curent cu 
tot ce se scrie și se tipă
rește și aceasta nu numai 
din vina lor), nici de direc
torii și dirijorii ansamblu
rilor profesioniste și în ul
timă instanță nici de publi
cul ascultător.

că este vorba despre expre
sivitatea imaginii semnate 
de Nicu Stan, cu bucuria 
ei de a cuprinde oameni 
și fapte și a-i trimite că
tre frumusețe și înduioșa
re. Chiar dacă nemoti
vata pedanterie arhitec
tonică (decoruri, arh. Li- 
viu Popa) rămîne în ge
nere exterioară povestirii 
cinematografice, imaginea 
reușește să pună în relief 
și să sensibilizeze peisajul; 
natura este cînd priete
noasă, cînd dușmănoasă, 
cînd indiferentă. Un pano
ramic amplu, descoperind 
munți și văi în clipa deca
pitării lui Decebal, trece 
într-un simbol al durerii, 
dar și al forței oamenilor și 
locurilor, al trăiniciei a- 
cestui popor.

Fără îndoială, „Columna" 
este un film de ținută, deși 
suferă de anumite lungimi, 
de secvențe parazitare care 
— chiar dacă nu impietea
ză asupra meritelor esen
țiale ale filmului — de
termină unele fluctuații de 
ritm și tensiune dramati
că. Excelent în secvențele 
de luptă, montajul ar fi 
putut conferi un plus de 
dinamism și episoadelor a- 
cum trenante. Comenta
riul muzical semnat de 
Theodor Grigoriu, adecvat 
tramei, sensibil la mutațiile 
psihologice, la dăruirile tă
cute și cutremurate de fe
ricire pămîntească, este pe 
alocuri insuficient de dis
cret.

O calitate care impune 
este omogenitatea echipei 
de interpreți, fapt cu atît 
mai demn de menționat 
dacă ținem seaf ia că dis
tribuția înmănunchează ac
tori aparținînd unor școli 
diferite. Alături de lnter- 
preții amintiți mai înainte, 
creatori ai rolurilor princi
pale, se cuvine menționată 
o plăcută revedere a Iui 
Amedeo Nazzari într-un 
rol de mai mică întindere 
(Traian), a lui Amza Pel- 
lea (Decebal), a lui Franco 
Interlenghi într-o prezență 
episodică. Florin Piersic și 
Sidonia Manolache au cî
teva apariții agreabile, 
în rolul Andradei, An- 
tonella Lualdi compen
sează cu farmecul ei li
mitele unui personaj inte
resant în intenție, dar asu
pra căruia autorii par a fi 
stăruit mai puțin. în sfîrșit, 
un cuvînt despre Gheor- 
ghe Dinică, într-un perso
naj original conturat artis
tic (Bastus), omul damnat, 
sortit să poa,rte toată viata 
povara trădării, despre veș
nic tînărul Emil Botta (Ma
rele Preot), fascinant și 
tulburător ca poezia.

Fără a epuiza, *'’esi- 
gur, tot ce ar merita’ -f fie 
spus pe marginea a'cestul 
film, nutrim convingerea că 
el reprezintă un moment 
important al realizării Epo
peii naționale, a străduinței 
cinematografiei noastre de 
a evoca marile fapte ale 
istoriei poporului român.

Constantin STOICIU

P.S. Spectatorii, care au 
primit cu îndreptățită căl
dură filmul la premiera da 
gală, au fost șocați de ca
racterul oarecum frivol al 
prezentării făcute de acto
rul Dem. Rădulescu. Poa
te că alegerea „comperu- 
lui" n-a fost cea mai in
spirată, dar obiecția are în 
vedere nu atît alegerea u- 
nui actor sau altul, ci în
săși ținuta acestei prezen
tări.

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| ÎN MEMORIA LUI 
I EMIL RACOVIȚĂ 
| „Emil Racoviță la centenarul naș- 

I terii sale", astfel s-a intitulat ex
punerea prof. univ. dr. docent Zic- 
man Feider, ținută joi seara la 

ICasa tineretului din lași în fața a 
numeroși studenți, elevi și tineri 
muncitori. Au fost prezentate apoi 

I filmele documentare „Emil Raco
viță", „Metamorfoze" și „Graiul, a- 

Inimalelor".
(Agerpres)

| RETROSPECTIVA 
| FILMULUI
I CANADIAN

ICu prilejul retrospectivei filmului 
canadian, care va fi organizată în 
(București de Arhiva națională de 

filme și Asociația cineaștilor din

I România, joi seara a avut loc la Ci
nematecă un spectacol de gală. Au 
fost prezentate o selecție de filme

I documentare și un medalion Mc. La- 
ren, cuprinzînd cîteva filme de ani
mație. La spectacol a participat ac
torul și regizorul Claude Jutra, de
legatul Arhivei cinematografice din

I Canada la această manifestare. îna
inte de începerea spectacolului. Ion 
Popescu-Gopo. vicepreședinte al

I A.C.I.N., a făcut o scurtă expunere 
I asupra cinematografiei canadiene si

l-a prezentat publicului pe oaspetele 
canadian.

I (Agerpres)
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?! Sosirea unei delegații
guvernamentale

a R. S. Cehoslovace

Manifestări consacrate aniversării

semicentenarului unirii

Transilvaniei cu România

COMUNICAT

tar al C.C. al P.C.R., care a luat 
parte la cel de-al XIX-lea Congres 
al Partidului Comunist din Belgia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Vasile

mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass și Ion Teo- 
reanu, șefi de secție la C.G. 
P.C.R., activiști de partid.

(Agerpres)

al

Cronica zilei
TELEGRAMA

externe al
Phurissara, 
ministrului
Republicii

Ministrul afacerilor 
Gambodgiei, Norodom 
a trimis o telegramă 
afacerilor externe al 
Socialiste România, Corneliu Mă- 
nescu, prin care mulțumește pen
tru felicitările primite cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a pro
clamării Independenței Cambod- 
giei.

un spectacol la care au participat 
Vasile Dinu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Octav Livezeanu, vicepreședin
te al I.R.R.C.S., funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe. 
Au fost, de 
Ewald Moldt, 
Germane la 
ai corpului

asemenea, prezenți 
ambasadorul R. D. 

București, și alți membri 
diplomatic.

★

★
în urma tratativelor care au avut 

loc la Ministerul Afacerilor Exter
ne, la 21 noiembrie 1968 au fost 
parafate Convenția consulară și Con
venția de asistență juridică în ma
terie civilă și penală între Republica 
Socialistă România și Republica Tur
cia. Din partea română, cele două 
convenții au fost parafate de Ion 
M. Anghel, director în Ministerul 
Afacerilor Externe, iar din partea 
turcă de domnul Celâdet Kiyasi, 
ministru plenipotențiar, director ge
neral în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Încheindu-șl vizita 
prof. Allen Kassof, 
cutiv al Comitetului 
schimburi internaționale
a părăsit joi Capitala.

în țara noastră, 
directorul exe- 
de cercetări șl

din S.U.A.,

(Agerpres)

★
Circul AEROS din R. D. Germană, 

care se află în turneu în țara noas
tră, a susținut joi seara în Capitală

Reînnoiți-vă 
abonamentele 
la revista 
„Lupta de 
clasă11

„Lupta de clasă', organ teo
retic și politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, publică articole teore
tice privind politica științifică 
a partidului, propaganda mar- 
xist-leninistă, materialismul 
dialectic și istoric, economia 
politică șl construcția economi
că. In revistă apar materiale 
din experiența organizațiilor 
de partid, de stat și econo
mice, lecții șl consultații în a- 
jutorul lectorilor și propagan
diștilor, al celor ce studiază 

,.îiL 'Tvățămîntul de partid, al 
I lucrătorilor din domeniul știin
țelor sociale, al studenților.

In „Lupta de clasă" se pu
blică studii privind creația ar
tistică, literară, științifică, re
cenzii ale lucrărilor din dome
niul științelor sociale și al li
teraturii. în paginile revistei 
se publică articole privind 
mișcarea comunistă și munci
torească internațională, siste
mul socialist mondial, ansam
blul relațiilor internaționale.

Abonamentele se fac la ofi
ciile poștale, prin factorii poș
tali și difuzorii voluntari din 
întreprinderi, instituții și de la 
sate.

Prețul unui abonament a- 
I nual — 36 de lei.
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(Urmare din pag. I)

zilor șl echipelor de construcții pre
zintă o deosebită însemnătate. în in
teresul dezvoltării zootehniei se im
pune ca toți meseriașii, fiecare co
operator priceput sau lucrător din 
agricultura de stat, indiferent de 
sectorul în care muncește de obi
cei, să participe efectiv la execu
tarea lucrărilor de construcții pînă 
la terminarea și darea în folosință 
a obiectivelor indispensabile crește
rii animalelor.

Pe lîngă terminarea lucrărilor de 
exterior — problemă de maximă ur
gență — în timpul scurt care a mai 
rămas pînă la sosirea gerurilor se 
impune să fie intensificate amena
jările interioare, alimentările cu apă, 
electrificarea sectoarelor zootehnice, 
introducerea mijloacelor de mecani
zare și mică mecanizare, îrtdeosebi 
în fermele de vaci. De aceasta de
pinde nu numai crearea unor con
diții bune de adăpostire a anima
lelor, ci și asigurarea unui climat 
normal și ușurarea eforturilor fizi
ce ale îngrijitorilor.

Este imperios necesar ca direcții
le agricole, uniunile cooperatiste ju
dețene, trusturile zonale I.A.S., con
ducerile unităților agricole, sub în
drumarea și cu sprijinul activ al orga
nelor și organizațiilor de partid, să 
analizeze stadiul de execuție al fie
cărui obiectiv prevăzut, să stabi
lească ordinea de urgență în efec
tuarea diferitelor lucrări și mai a- 
les să ia măsuri eficiente pentru în
lăturarea oricărei deficiențe, să asi
gure intrarea în funcțiune 
timp cît mai scurt a < 
agrozootehnice pentru adăpostirea în 
condiții corespunzătoare a întregului 
efectiv de animale. De rezolvarea 
cu promptitudine a problemelor le
gate de grăbirea ritmului construc
țiilor depind în mare măsură ob
ținerea unor producții mari de car
ne, lapte, lînă, ouă în perioada de 
iarnă, reducerea pierderilor de ani
male, mărirea rentabilității zooteh
niei.

Joi la amiază a sosit în Ca
pitală o delegație guvernamentală 
a Republicii Socialiste Cehoslovace 
în vederea semnării noului Acord 
de colaborare culturală între Re
publica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă. De
legația cehoslovacă este condusă de 
Miroslav Galuska, ministrul cul
turii și informațiilor. Din delega
ție fac parte Ștefan Brencic, îm
puternicitul Consiliului național 
slovac pentru probleme de cultură 
și informații, Juray Sedlak, prim- 
adjunct al ministrului învățămîn- 
tului al R. S. Cehoslovace, con
silieri și experți.

La sosire, în Gara de 
fost de față Pompiliu 
președintele Comitetului 
pentru Cultură și Artă, 
lexandrescu, adjunct al 
lui învățămîntului, 
Bălăci, vicepreședinte al C.S.C.A., 
și alte persoane oficiale.

Erau, de asemenea, prezenți Ka
rel Komarek, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasa
dei.

: Nord, au 
Macovei, 
de Stat 

Vasile A- 
ministru- 

Alexandru

(Agerpres)

In cadrul manifestărilor închinate 
sărbătoririi memorabilului eveniment 
petrecut la 1 decembrie 1918, ieri, în 
sala mare a Muzeului județean din 
orașul Deva a fost deschisă o expozi
ție comemorativă intitulată : „50 de ani 
de la unirea Transilvaniei cu Româ
nia". Peste 200 de documente istorice 
înfățișează în mod sugestiv ideea uni
tății de neam, a legăturilor continue pe 
plan economic, politic și cultural exis
tente de-a lungul secolelor între cele 
trei țări române. Rețin atenția, printre 
altele: „Noul testament de la Băl- 
grad“, „îndreptarea legii" aparținînd lui 
Avram Iancu. La deschiderea expozi
ției au luat parte și un număr de 
12 veterani ai înfăptuirii actului U- 
nirii. Ei au redat în fața celor pre
zenți episoade de la Marea Adunare 
Națională de la Alba lulia, eveniment 
istoric ce a încununat aspirațiile de 
veacuri ale românilor pentru formarea 
statului național unitar.

★
In cadrul acelorași manifestări, tot 

ieri s-a deschis la Luduș o expoziție 
de documente, fotocopii și fotografii, 
lucrări literare și artistice care oglin
desc acest eveniment. Este expus, de 
asemenea, steagul cu care, acum 50

de ani, au luat parte la actul Unirii 
de la Alba lulia un grup de cetățeni 
din Luduș.

*
La Casa de cultură din orașul Tîrgu 

Cărbunești a avut loc vernisajul expo
ziției de carte „Formarea statului na
țional român". Expoziții similare, care 
înfățișează procesul istoric al desăvîr- 
șirii constituirii statului nostru națio
nal, se vor organiza în bibliotecile din 
peste 60 de localități ale județului Gorj. 
In același timp, în întreprinderi, insti
tuții, în comunele județului, numeroși 
profesori expun conferințe avînd ca 
temă unirea Transilvaniei cu România.

★
Comitetul județean pentru cultură 

și artă Sălaj, în colaborare cu Muzeul 
de istorie și artă din Zalău, a deschis 
joi, în sala muzeului, o expoziție cu- 
prinzînd documente, fotocopii ale unor 
articole apărute în presa vremii, care 
reflectă evenimentele petrecute în ju
deț în decembrie 1918. Sînt ex
puse, de asemenea, figurile unor par- 
ticipanți la înfăptuirea acestui impor
tant act isoric în viața poporului 
nostru.

(Agerpres)

Cuplajul baschetbaliste
din sala Floreasca

® DINAMO BUCUREȘTI-E.K.E. VIENA 85-57

• POLITEHNICA BUCUREȘTI-RADNICKI BELGRAD 71-68
Ca în destule alte ocazii, cînd este 

vorba de întreceri ce se anunță inte
resante, bucureștenii amatori de 
sport nu se lasă prea mult invitați 
și, chiar pe timp nefavorabil — cum 
a fost și aseară — nu stau mult pe 
gînduri, luînd cu asalt, cum se spune, 
sala Floreasca. Tribunele atît de fa
miliarei săli sportive bucureștene au 
fost arhipline aseară, pentru că se 
desfășurau două importante meciuri 
internaționale de baschet, ambele în 
„Cupa campionilor europeni" : cam
pioanele noastre Politehnica (la fe
minin) și Dinamo (la masculin) au 
întîlnit formațiile Radnicki Belgrad 
și respectiv E.K.E. Viena, campioa
nele țărilor respective.

Este însă regretabil că, înainte de 
ioate, înainte de a anunța rezulta
tele tehnice și cîteva caracteristici 
ale celor două meciuri sîntem nevoiți 
să consemnăm faptul că acest cuplaj 
baschetbalistic a fost totuși departe 
de a face q bună propagandă spor
tului respectiv 1 Nivelul tehnic me
diocru din partida feminină, starea 
excesivă de nervozitate din meciul 
masculin au generat o părere de rău 
cvasigenerală în rîndul spectatorilor. 
A existat, firește, satisfacția vic
toriei (Politehnica a învins cu 
71—68 pe Radnicki, iar Dinamo a 
întrecut cu 85—57 pe E.K.E., califi- 
cîndu-se pentru turul următor, cînd 
va întîlni pe Spartak Brno, finalistă 
în ediția precedentă a C.țJ.E.), dar...

Baschetbalistele de la Politehnica 
au început extrem de greu jocul de 
aseară. Este adevărat, și adversarele 
lor, la fel de copleșite de emoție, n-au 
arătat nimic deosebit în atac ca și în 
apărare. Aruncările la coș se ratau 
unele după altele , după zece minute, 
de-abia se înscriseseră cîteva coșuri 
(11—7 pentru Radnicki). In schimb, 
se făcuseră numeroase faulturi. 
Baschetbalistele noastre nu-și pot 
pune în aplicare aproape deloc con
traatacurile și, cum și precizia a- 
runcărilor de la semidistanță lasă 
de dorit, nu pot lua conducerea. 
Pînă la pauză, Radnicki ia un a- 
vans de două puncte : 37—35. Jo
cul se reia în același mod ; cris
pare generală, o formă foarte sla
bă a majorității jucătoarelor noastre 
care, cu mare greutate, au un a- 
vantaj de 5 puncte în mln 28. Din 
acel moment, poate și sub influența 
încurajărilor furtunoase ale publi
cului, echipa Ducureșteană are o fru
moasă și puternică revenire. Faze 
într-adevăr de reputația unor au
tentice campioane I Superioritatea 
aceasta în joc ca și pe tabela de 
marcaj n-a rezistat însă prea mult, 
căci adversarele au forțat serios jo
cul și beneficiind de aportul extra
ordinar al principalilor pivoți Ka- 
linik și Ciuric (ambele avînd cîte 
4 faulturi încă din primele minute 
ale partidei !) reduc tot mai mult 
din avantajul formației noastre. Așa 
se face că diferența cu care Poli
tehnica pleacă la Belgrad pentru 
meciul retur (la 28 noiembrie) este, 
practic, de neluat în seamă.

Așteptat cu un plus de interes, 
meciul masculin dintre Dinamo si 
E.K.E. s-a menținut sub semnul in
certitudinii calificării dinamoviștilor 
pînă cu vreo zece minute înainte 
de fluierul final. De abia în mi
nutul 29, Dinamo conducea cu acel 
număr minim de puncte (14) care 
îi dădeau dreptul la calificare 
Viena. se știe. E.K.E. cîștigase

88—75). Nervozitatea excesivă a ma
jorității jucătorilor a influențat fi
rește calitatea partidei. Din păcate, 
dinamoviștii au fost aceia care au 
pierdut mai mult. în loc să se pre
ocupe de joc, să dea atenția cuve
nită organizării fazelor, să se con
centreze în momentul aruncării la 
coș, Diaconescu, Albu, Novac, Vis- 
ner — aseară în foarte bună formă, 
fiind de altfel principali autori ai 
victoriei propriu-zise — au 
git peste măsură momentul 
rării superiorității evidente 
pei lor. Antrenorul federal 
pescu remarca, pe drept cuvînt, că 
dinamoviștii s-au complicat peste 
măsură intrînd în atmosfera ob
strucționistă, uneori de anti-joc, 
creată de vienezi. Faptul este cu a- 
tît mai de neînțeles cu cît în ma
rea lor majoritate baschetbaliștii 
dinamoviști au demonstrat aseară că 
dețin o pregătire bună, sînt în for
mă cum se zice. Ce păcat că verva 
lor pe teren s-a manifestat și... prin 
repetate faulturi și comportări ne
sportive, prin vociferări și bruscări 
ale adversarului. Repetăm, chiar 
dacă baschetbaliștii jaspeți au fost 
aceia care, nemulțumiți permanent 
la deciziile arbitrilor și vrînd cu 
orice preț să păstreze handicapul 
ce-1 aveau de la Viena, au încercat 
„încărcarea atmosferei", nu pot e- 
xista scuze pentru ieșirile nesporti
ve ale lui Diaconescu, Novac, Visner, 
Albu. Ar fi fără îndoială în. avan
tajul evoluției viitoare a baschetba- 
liștilor de la Dinamo dacă clubul 
și federația vor găsi împreună mo
dalitățile de îndreptare a lucrurilor, 
mai ales că unii dintre jucătorii 
„nervoși" de aseară nu sînt la pri
ma lor comportare de acest fel.

I. D.

prelun- 
instau- 

a echi- 
Al. Po-

(la 
cu

Echipa României
pentru meciul

cu Elveția
Ro-
nou

Selecționata de fotbal a 
mâniei a efectuat ieri un 
antrenament în vederea meciului pe 
care-1 va susține sîmbătă, la Bucu
rești, cu echipa Elveției, în cadrul 
preliminariilor campionatului mon
dial. Antrenorul Angelo Niculescu 
s-a oprit asupra următoarei forma
ții : Gornea, Sătmăreanu, Boc, Dinu, 
Mocanu, Ghergheli, Nunweiller VI, 
Martinovici (Pîrcălab), Dumitrache, 
Domide, Lucescu. Este problematică 
participarea la joc a lui Pîrcălab, 
accidentat.

Balcaniada
de scrimă

Mihai Țiu și Hariton
Bădescu — primii

campioni

întrecerile din cadrul primei e- 
diții a campionatului balcanic au 
început ieri în sala Dinamo din 
Capitală și au coincis cu două 
succese ale scrimerilor români. 
Victoriile lui Mihai Țiu și Hari
ton Bădescu, pe cît de neașteptate, 
au fost mult 
cei prezenți

După două 
finala probei 
în care 
(Drîmbș, Mureșanu, Haukler, Țiu) 
și doi reprezentanți ai Bulgariei 
(Dimitrov și Grenceliev), cîștigăto- 
rul nu a putut fi desemnat. A- 
ceasta deoarece în final Drîmbâ 
și Țiu se găseau la egalitate de 
victorii — 4. Țiu suferise o în
frângere la Drîmbă, iar acesta la 
Mureșanu. Așadar, un baraj, în 
care Mihai Țiu a obținut o exce
lentă victorie cu 5—4 în fața cam
pionului olimpic Ionel Drîmbă. Su
perioritatea floretiștilor români în 
această finală este concludentă, cu 
atît mai mult cu cît și locul trei 
a fost ocupat tot de un reprezen
tant al nostru — Tănase Mure- 
șanu. Bulgarul Dimitrov a ocupat 
locul 4, cu două victorii.

La sabie — o victorie clară a ta
lentatului sabreur român Hariton 
Bădescu, care a terminat turneul 
fără nici o înfrîngere. L-au urmat 
bulgarii Stavrev și Atanasov, am 
bii cu cîte 3 victorii.

Azi au loc finalele in probele 
de floretă fete și spadă indivi
dual.

aplaudate de către 
în sală.
ore de întreceri în 
de floretă masculin, 

s-au întîlnit 4 români

Unitățile Casei de Economii 
și Consemnațiuni din întreaga 
țară efectuează operațiuni de 
depuneri pe libretele de eco
nomii cu dobindă și ciștiguri 
in autoturisme

La tragerile la sorți trimes
triale ale acestor librete, după 
cum este cunoscut, Casa de E- 
conomii și Consemnațiuni a- 
cordă depunătorilor ciștiguri 
in autoturisme de diferite 
mărci. Numai anul acesta au 
fost atribuite autoturisme din 
mărcile Mercedes 190, Fiat 
1 800, Fiat 125, Fiat 124, Re
nault 16, Dacia 1100, Moskvici, 
Renault 10, Skoda 1 000 M. B 
ș. a., unui număr de I 024 titu
lari de librete.

In afara cîștigurilor în auto
turisme, depunătorii care eco
nomisesc pe acest libret bene- 
ficiază și , de dobinzi anuale, 
care constituie, ca și cîștigurile 
în autoturisme, un avantaj spe
cific acestui instrument de e- 
conomisire pus la dispoziția 
populației de către C.E.C.

Pe lingă aceste avantaje, ti
tularii libretelor de economii 
cu dobindă și ciștiguri bene
ficiază și de avantajele gene
rale ale păstrării economiilor 
bănești la Casa de Economii și 
Consemnațiuni: garantarea de 
către stat • a sumelor depuse; 
păstrarea secretului privind 
numele depunătorilor și opera
țiunile efectuate; scutirea de 
orice fel de impozite și taxe a 
cîștigurilor șt dobinzilor etc.

In prezent, la unitățile 
C.E.C. se pot efectua depuneri 
în vederea participării la tra
gerea la sorți pe trimestrul 
1/1969 a libretelor de economii 
cu dobindă și ciștiguri în auto
turisme

cu privire la reuniunea Comisiei 
pregătitoare a Consfătuirii 

internaționale a partidelor comuniste 
și muncitorești

Comisia pregătitoare a Consfătuirii 
internaționale a partidelor comunis
te și muncitorești »-a întrunit la Bu
dapesta de la 18 noiembrie pînă la 
21 noiembrie.

Au luat parte la reuniune repre
zentanții următoarelor 67 de partide 
comuniste și muncitorești:

Partidul Comunist din Africa de 
sud, Partidul Avangardei Socialisto 
din Algeria, Partidul Comunist din 
Argentina, Partidul Comunist din Aus
tralia, Partidul Comunist din Austria, 
Partidul Comunist din Belgia, Parti
dul Comunist . din Bolivia, Partidul 
Comunist Brazilian, Partidul Comu
nist Bulgar, P.C. din Canada, Parti
dul Comunist din Cehoslovacia, Par
tidul Comunist din Ceylon, Partidul 
Comunist din Chile, Partidul Pro
gresist al Oamenilor Muncii din Ci
pru, Partidul Comunist din Colum
bia, Partidul Avangardei Populara 
din Costa Rica, Partidul Comunist din 
Danemarca, Partidul Comunist Do- 
minioan, Partidul Comunist din E- 
cuador, Partidul Muncii din Elve
ția, Partidul Comunist din Finlanda, 
Partidul Comunist Francez, Partidul 
Socialist Unit din Germania, P.S.U.G. 
din Berlinul occidental, Partidul 
Comunist din Germania, Partidul Co
munist din Grecia, Partidul Comu
nist din Guadelupa, Partidul Muncii 
din Guatemala, Partidul Unității Po
porului din Haiti, Partidul Comu
nist din Honduras, Partidul Comu
nist din India, Partidul Comunist din 
Irak, Partidul Popular din Iran, 
Partidul Comunist din Irlanda de 
nord, Liga Muncitorească Irlandeză, 
Partidul Comunist din Israel, Parti
dul Comunist din Iordania, Parti
dul Comunist Italian, Partidul Co
munist Libanez, Partidul Comunist 
din Luxemburg, Partidul Comunist 
din Marea Britanie, Partidul Elibe
rării și Socialismului din Maroc, 
Partidul Comunist din Martinica, 
Partidul Comunist Mexican, Partidul 
Popular Revoluționar Mongol, Parti
dul Socialist din Nicaragua, Partidul 
Comunist din Paraguay, Partidul Co
munist din Peru, Partidul Comunist 
din Portugalia, Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, Partidul Comunist din 
Reunion, Partidul Comunist Român, 
Partidul Comunist din Salvador, Par
tidul Comunist din San Marino, Par
tidul Comunist din Siria, Partidul Co
munist din Spania, Partidul Comunist 
din S.U.A., Partidul Comunist din Su
dan, Partidul Comunist din Turcia, 
Partidul Comunist din Tunisia, Parti
dul Muncitoresc Socialist Ungar, Par
tidul Comunist al Uniunii Sovietice, 
Partidul Comunist din Uruguay, Par
tidul Comunist din Venezuela, pre
cum și un partid ilegal al cărui nume 
nu a fost dat publicității din motive de 
securitate. Reprezentanți din partea 
Partidului Comunist din Norvegia și 
Partidului de stînga-comuniștii din 
Suedia au participat în calitate de ob
servatori.

Un număr de partide au informat

comisia pregătitoare, prin scrisori, că 
nu au putut să-și trimită reprezen
tanții.

în conformitate cu acordul interve
nit la sesiunea din septembrie-octom- 
brie 1968 a Comisiei pregătitoare, co
misia a examinat problema convocării 
Consfătuirii internaționale a partidelor 
comuniste și muncitorești și ordinea 
viitoarelor pregătiri. Participanții la 
comisia pregătitoare au discutat pe 
larg și multilateral această problemă 
și ca urmare a acestor discuții ei au 
ajuns la concluzia de a convoca Con
sfătuirea internațională a partidelor co
muniste și muncitorești la Moscova în 
mai 1969, cu ordinea de zi adoptată 
de întîlnirea consultativă: „Sarcinile 
luptei împotriva imperialismului în 
stadiul actual și unitatea de acțiune a 
partidelor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperialiste".

Ei au căzut totodată de acord ca 
următoarea sesiune a Comisiei pregă
titoare să fie convocată la Moscova la 
17 martie 1969 pentru a examina pro
iectele de documente ale viitoarei con
sfătuiri, a adopta hotărârile cu pri
vire la problemele organizatorice de 
conducere a consfătuirii și a stabili 
data ei exactă. Grupul de lucru a 
fost însărcinat să pregătească pro
iectele de documente ale consfătuirii 
pentru viitoarea reuniune a comisiei 
pregătitoare.

Comisia confirmă invitația pe care 
a adresat-o tuturor partidelor comu
niste și muncitorești frățești, inclusiv 
celor care nu au luat pînă acum 
parte la pregătirea Consfătuirii, să sa 
alăture acestei activități.

Reprezentanții Partidului Comunist 
din Marea Britanie, Partidului Mun
cii din Elveția și Partidului Comunist 
din Reunion, care au acceptat în 
principiu convocarea Consfătuirii in
ternaționale a partidelor comuniste și 
muncitorești, vor comunica ulterior 
părerile definitive ale partidelor lor 
cu privire la aceste hotărâri, după 
ce vor fi consultate organele de con
ducere ale partidelor lor. Celelalte 
delegații au adoptat în unanimitate 
comunicatul.

Comisia pregătitoare și-a desfășu
rat activitatea în atmosfera unui 
schimb deschis de păreri și în spi- 

'ărășești. Ea a 
irtidelor comu-

ritul colaborării tovi 
exprimat hotărîrea pârtii 
niște și muncitorești de a întări, pe 
baza marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, legăturile do 
prietenie și solidaritate care le unesc.

Delegațiile tuturor partidelor par
ticipante au exprimat mulțumirile lor 
cordiale Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Socialist Ungar 
pentru ospitalitatea frățească șl or
ganizarea excelentă a lucrărilor Co
misiei pregătitoare. Ele au exprimat 
cele mai bune urări, cu ] 
de-a 50-a aniversări 
Partidului Comunist o
membrilor Partidului Muncitoresc 
cialist Ungar, poporului ungar, 
rindu-le din inimă noi succese 
construcția socialismului.

Budapesta, 21 noiembrie 1968.

au exprimat 
i prilejul celei 
a întemeierii 
din Ungaria, 

So- 
do- 

în

T0VARĂSU1 MIHAI DALE 
A PLECAI SPRE PATRIE

BUDAPESTA 21. — Corespon
dentul Agerpres Al. Pintea trans
mite : Joi seara a părăsit Buda
pesta, plecînd spre patrie, tovară
șul Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., care a participat la lu
crările comisiei pregătitoare a 
Consfătuirii internaționale a parti
delor comuniste și muncitorești.

La plecare, în gara Keletl au fost 
de față Pallăi Arpâd, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., și alte persoane 
oficiale. Au fost de față, de aseme
nea, Dumitru Turcuș, ambasadorul 
României la Budapesta, și membri 
ai ambasadei.

Foto : M. CiocIonel Drîmbâ și Tănase Mureșanu

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
LA MENDRISIO (Elveția) s-a des

fășurat primul meci dintre forma
țiile Riri Mendrisio șl U.C. Clermont 
Ferrand (Franța), contînd pentru 
primul tur al „Cupei campionilor 
europeni" la baschet feminin. Victo
ria a revenit baschetbalistelor fran
ceze cu scorul de 72—51 (38—18).

CEA DE-A 16-A EDIȚIE A „RA
LIULUI ANGLIEI", care a însumat 
4 000 km, s-a încheiat la Londra cu 
victoria echipajului Simo Lampinen 
(Finlanda) — John Davenport (An
glia). învingătorii au concurat pe o 
mașină „Saab V 4". Pe locurile ur
mătoare s-au clasat echipajele con
duse de Orrenius iSuedia), pe „Saab 
V 4“, Bullough (Anglia), pe ,,Ford 
Escort", Cooper (Anglia), pe „B.M.C. 
Cooper", și Wilkinson (Anglia), pe 
„Ford Escort".

LA NEWCASTLE. ÎN MECI RE
TUR (turul II) al „Cupei orașelor 
tîrguri" la fotbal, formația Newcastle

La umbra
pădurilor de

încheierea
Plenarei C. C. 
ai P. C. din

I
United a întrecut cu scorul de 1—0 
(1—0) echipa Sporting Lisabona. Uni
cul gol al partidei a fost marcat de 
Robson. Primul meci se încheiase la 
egalitate, 1—1, astfel că echipa en
gleză s-a calificat pentru turul ur
mător al competiției

TREI DINTRE COMPONENȚII E- 
CHIPEI AMERICANE DE TENIS 
PENTRU 
Graebner, 
Osborne — 
vor susține 
oale cu cei 
cezi. Prima 
mericani 
Roubaix, 
cu 10—8, 6—1 pe Pierre Darmon, în 
timp ce tenismanul francez 
Pierre Courcol a obținut o surprin
zătoare victorie cu 6—1, 8—6 în fața 
lui Osborne. în partida de dublu, cu
plul francez Darmon-Courcol a dis
pus cu 6—4, 6—4 de perechea ameri
cană Osborne-Pasarell.

AMERICANE
„CUPA DAVIS" - Clark 

Charles Pasarell și Jim 
au sosit în Franța, unde 
mai multe întîlniri ami- 
mai buni jucători fran- 
evoluție a jucătorilor a- 
avut loc în localitateaa

Charles Pasarell l-a învins

Jean-

Reîntâlnirea cu Bei
rutul oferă imagini 
noi ale unui oraș tn 
continuă modernizare 
și extindere Blocuri, 
hoteluri, restaurante 
de lux, cafenele în stil 
oriental și baruri de 
noapte, înșirate pe 
autostrăzile care leagă 
țărmul mării cu 
Munții Libanului, toa
te sînt puse la dispo
ziția turiștilor veniți 
din felurite colțuri ale 
lumii. Muiți sînt a- 
trași, fără îndoială, de 
faima acestor melea
guri pe întinsul că
rora a înflorit în ur
mă cu milenii civili
zația feniciană, de 
nenumărate vestigii 
ale unor vremuri de 
mult apuse. Aici, tn 
Liban, se găsesc rui
nele Biblosului, des
pre care legendele 
antice spun că este 
cel mai vechi oraș de 
ve pămînt, aici se a 
fio. Balbek-ul, ale că
rui temple stârnesc 
admirație prin frumu
sețea arhitectonică și 
dimensiunile lor im
presionante. Construc
ția templului lui Ju
piter, de pildă, a ne
cesitat transportul u- 
nor blocuri de piatră 
cu mult mai mari de- 
cît cele care compun 
piramida lui Keops. 
Unii pretind chiar că 
faimosul templu ar fi 
fost o „rampă ie lan
sare" de pe care și-au 
luat zborul înapoi tpre 
aștrii de unde au ve
nit astronauții care ar 
fi vizitat cîndva pla
neta noastră.

tn afară de locurile

istorice, remarcabile 
sînt și frumusețile ca
drului 
sajul 
durile 
arbori 
spune 
tați încă cu mii 
ani în urmă de către 
fenicieni — constituie 
unul din principalele 
puncte de atracție. 
Autoritățile au insta
lat o pază severă pen-

natural. Pei- 
montan — pă- 
de cedri, acei 
despre care se 

că au fost plan- 
ae

însemnări
la aniversarea

Libanului

tru a împiedica tăie
rea ilegală a acestor 
copaci, astăzi împu
ținați, din lemnul că
rora strămoșii libane
zilor își construiau 
vestitele lor corăbii. 
Cedrul a căpătat în 
Liban forță de simbol 
național, figurină pe. 
stema țării, pe chipiul 
militarilor, pe firme.

Beirutul, oraș cu 
600 000 de locuitori, 
acest conglomerat de 
rase, religii, obiceiuri, 
cunoaște o intensă 
viață comercială. Aici 
se găsesc peste 5 000 
de magazine și mai 
ales o impresionantă 
rețea de bănci. Denu
mirea de „Elveție a 
Orientului", care tste 
dată de obicei Liba
nului, se datorește în 
egală măsură minu
natului peisaj mon
tan și elegantelor ho
teluri, cît și Intensei

activități financiare și 
comerciale. Situat la 
întretăierea unor im
portante drumuri, Li
banul și, implicit, Bei
rutul servesc ca punct 
de tranzit pentru co
merțul mai multor 
țări arabe și cunosc 
un permanent aflux 
de noi veniți din re
giunea înconjurătoare. 
La Beirut este con
centrată în bună parte 
activitatea comercială 
și financiară a între
gului Orient Apropiat 
și Mijlociu. Raportate 
ia venitul național al 
țării, depunerile ban
care din Liban (în cea 
mai mare parte străi
ne) reprezintă 122 la 
sută.

Obținîndu-și inde
pendența în urmă cu 
25 de ani (22 noiem
brie 1943), Libanul a 
înregistrat o serie de 
progrese în dezvolta
rea economiei națio
nale, dar, comparativ 
cu țările europene, 
industria sa este încă 
slab dezvoltată. Marea 
majoritate a între
prinderilor aparțin 
sectorului industriei 
ușoare, alimentare și 
industriei materialelor 
de construcții, In ul
timii ani au fost ela
borate o serie de pro
iecte pentru dezvolta
rea economiei națio
nale. Actualul plan de 
5 ani prevede 
itruirea de 
electrice, 
crări de 
voltarea 
rurale.

Slovacia
BRATISLAVA 21 (Agerpres). — 

La Bratislava au luat sfîrșit lucră
rile Plenarei C.C. al P.C. din Slova
cia, anunță agenția C.T.K. Raportul 
cu privire la plenara din noiembrie 
a C.C. al P.C. din Cehoslovacia și 
la sarcinile pentru activitatea vii
toare a partidului în Slovacia a fost 
prezentat de Gustav Husak, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Slova
cia.

Lucrările celui de-al V-lea

au luat sfîrsit

Nicolae

con
centrate 

șosele, lu- 
Irigații, dez- 

localităților

POPOVICI

BELGRAD 21. — Coresponden
tul Agerpres N. Plopeanu trans
mite : între 18 și 20 noiembrie, la 
Skoplie s-au desfășurat lucrările 
celui de-al V-lea Congres al U- 
niunii Comuniștilor din Macedo
nia. Raportul de activitate al C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Mace
donia a fost prezentat de Krste 
Trvenkovski, președintele C.C. al 
U.C.M. Congresul a adoptat rezo
luția privind sarcinile viitoare ale 
comuniștilor și noul statut.

Ca președinte al C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Macedonia a fost 
reales Krste Trvenkovski, iar ca 
secretar al Organului Executiv al 
G.G., Anghel Cemerski.



viața internațională
LA REUNIUNEA MONETARĂ DE LA BONN

„Dificultăți serioase
amina

deznodămîntul
BONN 21 (Agerpres). — Reuniunea 

ministerială a „Clubului celor zece', 
din care fac parte principalele puteri 

'' financiare din Occident a continuat 
în tot cursul zilei de joi deliberările 
la Bonn, în scopul de a găsi moda
litățile menite să facă față actualu
lui impas în care se află sistemul 
monetar interoccidental. Se credea 
că reuniunea va lua sfîrșit joi seara, 
dar așa cum relatează agenția 
France Presse, „dificultăți serioase'

VIETNAMUL DE SUD

ATACURI ALE

FORȚELOR

PATRIOTICE
SAIGON 21 (Agerpres). — îu 

noaptea de miercuri spie |ol, tor
tele patriotico sud-vietnameze au 
bombardat cu rachete aerodromul 
militar de la Pleiku, situat în regiu
nea platourilor înalte. Dupâ cum 
relatează agențiile de presă, citînd 
primele informații ale comanda
mentului militar american de la 
Saigon, în urma bombardamentu
lui o serie de instalații ale bazei 
au fost avariate. In aceeași noapte, 
patrioțil au atacat cu mortiere car
tierul general al primei divizii a- 
mericane de cavalerie dizlocată 
în localitatea Phuoc Vinh, la apro
ximativ 50 de kilometri de Saigon.

FRAGA 21. — (Agerpres). —
Agenția C.T.K.' anunță că la 
20 noiembrie Prezidiul C.C. al 
P.G. din Cehoslovacia, guvernul 
R. S. Cehoslovace, Prezidiul Adu
nării Naționale, Prezidiul Consi
liului Central al Sindicatelor, au 
dat publicității o chemare către 
popor în care se arată, că plenara 
din noiembrie a C.C. al P.C.C. a 
căutat intens și cu sentimentele 
unei mari responsabilități, o solu
ție care să ofere partidului, țării 

.. și întregului popor, perspectiva 
dezvoltării pozitive a principiilor 
fundamentale ale politicii inaugu
rate în ianuarie. în chemare se 
spune că, în pofida unor puncte de 
vedere și poziții diferite exprimate 
la plenară, toți membrii C.C. al 
P.C.C. au adoptat în unanimitate 
o rezoluție comună. Aceasta re- 

1 prezintă unica acțiune reală care 
deschide calea spre munca pașnică 
și pozitivă. Alte acțiuni nu ar pu
tea duce decît la evenimente ne
prevăzute, cu consecințe incalcula
bile. De aceea, toate eforturile tre
buie concentrate acum asupra 
muncii, asupra rezolvării proble
melor nesoluționate, iar pentru 
aceasta este nevoie de calm, ra
țiune și hotărîre.

După ce arată că majoritatea co- 
vîrșitoare a opiniei publice ceho
slovace a primit cu înțelegere re
zoluția plenarei, chemarea atrage 
atenția asupra unor acțiuni nesă
buite ale unor persoane iresponsa
bile. Chemarea se referă în acest 
sens la tentativele de a imprima 
unor acțiuni studențești o direcție 
nedorită, la organizarea de greve 
în școli, la încercarea de a atrage 
la greve întreprinderi și de a di
viza în felul acesta clasa munci
toare și unitatea oamenilor muncii.

în încheiere, chemarea se adre
sează tuturor cetățenilor, cerîn- 
du-le să acorde sprijin deplin li
niei politice a C.C. al P.C.C., și 
guvernului republicii.

PANAMA

dominației străine
CORESPONDENȚA DE LA VASI LE OROS

necesită prelungirea dezbaterilor în 
cursul nopții. Din surse informate s-a 
aflat că R. F. a Germaniei refuză 
în continuare să dea curs cererilor 
privind o reevaluare a mărcii vest- 
germane. Guvernul de la Bonn se 
menține la măsurile anunțate ante
rior în ce privește importurile și ex
porturile vest-germane. Un purtător 
de cuvînt oficial a dezmințit însă ca
tegoric zvonurile potrivit cărora gu
vernul vest-german ar intenționa să 
aplice în domeniul circulației mone
tare măsuri analoage cu acelea 
luate pe plan comercial.

Referindu-se la măsurile adoptate 
de guvernul său, secretarul de stat 
vest-german pentru informații, Gun
ther Diehl, a ținut să precizeze că : 
„Noi le-am considerat doar ca sim
ple elemente ale unui ansamblu de 
măsuri luate de toți membrii „Clubu
lui celor zece'. Tocmai această ten
dință a început acum să prevaleze 
în deliberările reuniunii”.

Intre timp, joi pe marile piețe 
financiare și comerciale ale lumii 
capitaliste a domnii o atitudine de 
prudență. Pe piețele rămase des
chise nu a fost înregistrată nici o 
deplasare importantă.

m
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Puciștii militari nu 
urmăresc slăbirea

Pentru a patra oară de la lo
vitura de stat din 11 octombrie, 
junta militară panameză, prezi
dată de colonelul Jose Maria Pi
nilla, a avut de făcut față, zilele 
trecute, unei puternice manifes
tații de protest. Inițiată de stu- 
denți și de partizani ai președin
telui răsturnat, Arnulfo Arias, 
manifestația a paralizat activita
tea capitalei, fiind dispersată în 
cele din urmă cu grenade lacri
mogene și bastoane de cauciuc 
de către detașamente ale gărzii 
naționale (forțele armate). Indicii 
de împotrivire activă față de noul 
regim răzbat cu intermitență și 
din unele localități de provincie, 
deși se pare că, în linii generale, 
junta a reușit să-și consolideze 
controlul.

în contrast cu politicienii ci
vili, noii guvernanți militari își 
învăluie intențiile într-o totală 
discreție, limitîndu-se să promită 
doar organizarea unor alegeri, 
fără a fixa data lor. Atît această 
promisiune, cît și titulatura de 
„juntă provizorie", au ca scop să 
încurajeze recunoașterea regimu
lui peste hotare. Junta pretinde, 
în aceeași speranță, că menține o 
„linie independentă" față de 
grupurile și partidele politice 
existente. In ce anume constă 
„linia independentă" nici unul 
dintre oamenii „forte" nu vrea 
să explice, rămînîndu-le observa
torilor ca puncte de reper doar 
măsurile din ultima lună : abro
garea constituției, dizolvarea par
lamentului, lichidarea libertăților 
cetățenești elementare prin pro
clamarea stării de urgență, insti
tuirea unei cenzuri severe și 
chiar interzicerea unor ziare și 
posturi de radio.

în ansamblul loviturilor mili
tare ce bîntuie țările Americii 
Latine —- și cu predilecție deose
bită ale Americii Centrale — 
ultima, cea din Panama, pre
zintă, alături de trăsăturile „de 
rutină", o seamă de caracte
ristici, oarecum originale. Este 
pentru prima oară în istoria 
țării cînd militarii își asumă des
chis întreaga putere. Ei își exer
citau mai înainte rolul determi
nant în politică din umbră, prin 
intermediul exponenților civili 
pe care îi tutelau. împrejurări 
noi i-au adus în prim plan.

Arias, răsturnat în două rîn- 
duri mai înainte din postul su
prem, cu concursul decisiv al a- 
celeiași „gărzi naționale" (ca re
zultat al ciocnirii de interese în
tre diverse grupări oligarhice), a 
încercat de astă dată să-și sub
ordoneze cazărmile. Primii pași 
în această direcție au fost sub
stituirea și trecerea în retragere

a generalului Vallarino, șeful 
gărzii naționale, și apoi a repetat 
operația cu colonelul Pinilla. 
Dacă în alte părți asemenea 
schimbări ar fi fost socotite amă
nunte tehnice, în Panama ele au 
agravat o veche controversă, a- 
ducînd-o în stadiu de criză acu
tă. Intențiile au dat greș. Fac
torii care ău dus la acest rezul
tat s-ar rezuma la doi: canalul 
Panama și zona acestuia, aflate 
sub jurisdicția S.U.A., și interese
le giganticului trust „United 
Fruit Company", sub a cărui ju
risdicție ocultă se găsește restul 
țării.

Dacă interesele celui de-al 
doilea factor nu au fost puse sub 
nici o formă în discuție, Statele 
Unite s-au arătat tot mai sensibi
lizate de perspectivele negocieri
lor începute cu reprezentanții Re
publicii Panama. Chiar și rezul
tatele primei etape a negocieri
lor, de altfel neratificate încă de 
parlamentul panamez și viu cri
ticate de forțele progresiste pa
nameze pentru faptul că în esen
ță mențin nealterat statutul de 
dominație al S.U.A., au neliniștit 
tabăra „uliilor" din Congresul a- 
merican prin cele cîteva concesii 
minore acordate panamezilor 
privitor la participarea în admi
nistrarea zonei și la sporirea re- 
devențelor anuale de pe urma 
canalului. După alegerile din 
mai, probabil că aceste forțe nu-i 
puteau ierta cîștigătorului — Ar- 
nulfo Arias — faptul că în focul 
campaniei electorale pronunțase 
o dată teribilul cuvînt „naționali
zare", e drept abandonat apoi 
în favoarea expresiei „tratative 
demne". în aceste împrejurări, 
militarii puciști aveau suficiente 
motive să mizeze pe un consim- 
țămînt tacit al Washingtonului, 
chiar dacă din anumite conside
rente el nu a fost atît de grabnic.

Scurta istorie a statului Pa
nama cuprinde, alături de abun
dente răsturnări de palat în ge
nul ultimei, și unele perioade de 
„normalizare constituțională". 
Dar problemele naționale majore, 
cum sînt suveranitatea asupra ca
nalului și a zonei acestuia, înlă
turarea dominației economice 
străine, reforma agrară, impulsio
narea industriei, lichidarea anal
fabetismului și multe altele con
tinuă să rămînă deziderate. Este 
drama unei țări mici, strînsă în 
chingile unor interese străine, co
pleșitoare. Prin ultimele eveni
mente, acestei drame i se adaugă 
doar un nou act militar, care însă 
au va putea zdruncina speranțele 
panamezilor într-un epilog con
form cu năzuințele lor funda
mentale.

•\

© Restricțiile9
de circulație 
ram în în vi

goare la Bamako ® Consultări 
în vederea formării unui gu
vern provizoriu

BAMAKO 21 (Agerpres). — La treî zile după lovitura de stat din 
Mali, în urma căreia regimul președintelui Modibo Keita a fost răstur
nat, pe întreg teritoriul țării domnește calmul. Cu toate acestea, un co
municat difuzat de postul de radio Bamako a anunțat că restricțiile de 
circulație continuă să rămînă în vigoare.

Același post de radio a comunicat 
că în urma ședinței de joi a „Comite
tului militar al eliberării naționale", 
vicepreședintele acestui organism, că
pitanul loro Diakite, a fost însărcinat 
să inițieze consultări în vederea for
mării unui guvern provizoriu al țării.

în aceeași ședință, comitetul a adop
tat o declarație în care subliniază că

va respecta toate angajamentele asu
mate de Republica Mali, în ceea ce 
privește politica externă, înainte de lo
vitura militară, precum și sprijinul 
față de Organizația Unității Africane 
și Organizația țărilor din bazinul Se
negalului a cărei membră este și Re
publica Mali.

agențiile de presă
transmit:

Ieri s-a deschis la Viena 
Conferința miniștrilor țărilor 
membre ale A.E.L.S. conferin
ța va analiza problema concurenței 
comerciale a Pieței comune căreia A- 
sociația Europeană a Liberului 
Schimb va trebui să-i facă față.' Re- 
fuzînd să comenteze actuala conjunc
tură financiară vest-europeană, pur
tătorul de cuvînt al asociației a de- 
olarat că va fi nevoie de un răgaz 
pentru a se putea aprecia rezulta
tele măsurilor adoptate de guvernul 
de la Bonn.

Rezoluție afro-asiotică la 
O.N.U. asupra situației din 
teritoriile sub dominație 
portugheză. Cu 96 de voturi, 3 
contra și 13 abțineri, Comisia Adu
nării Generale a O.N.U. pentru te
ritoriile neautonome a adoptat o re
zoluție afro-asiatică în care se atrage 
atenția Consiliului de Securitate a- 
supra situației grave existente în te
ritoriile de sub dominația portughe
ză.

0 notă de protest a Cubei 
adresată guvernului vene- 
zuelean. DuPă cum anuntă »- 
genția Prensa Latina, guvernul re
voluționar cubari a înaintat guver
nului Venezuelei, prin intermediul 
ambasadei Elveției la Havana, o notă 
de protest în legătură cu sechestra
rea navei cubane de pescuit „Ale- 
crin" avînd la bord un echipaj de 
38 de persoane. Guvernul ouban a 
cerut guvernului venezuelean să eli
bereze imediat nava și pe membrii 
echipajului ei.

Mareșalul Michael Otto, 
comandantul forțelor arma
te ghaneze, a fost arestat 
sub acuzația că ar fi organizat un 
complot împotriva statului.

Camera Comunelor a a- 
probat Cartea albă a guver
nului laburist asuPra reformei 
Camerei Lorzilor.

Satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-254" • 
fost lansat joi în Uniunea Sovietică. 
El este destinat continuării cercetării 
spațiului cosmic, în conformitate cu 
programul anunțat anterior. Noul sa
telit are apogeul la 350 km și pe- 
rigeul la 203 km de suprafața lă- 
mîntului Aparatajul de bord funcțio
nează normal.

Ivan Spiridonov, pre-
ședințele Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. 1-3 P1™1!* la Kremlin pe 
senatorii amerioani Albert Gore și 
Claiborne Pell, membri ai Comisiei 
pentru afaceri externe a Senatului 
S.U.A., anunță agenția TASS. Cu a- 
cest prilej a avut loc o convorbire 
referitoare la probleme de interes re
ciproc pentru organele legislative din 
cele două țări.

Semnarea unor acorduri 
comerciale și de cooperare 

româno iordaniene
AMMAN 21 (Agerpres). — Intre 

19 și 20 noiembrie la Amman au 
avut loc tratative între delegația 
guvernamentală română condusă 
de Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, și o delegație 
guvernamentală iordaniană, condu
să de ministrul economiei, Hatem 
Zughby. în cadrul . tratativelor au 
fost discutate problemele privind 
cooperarea economică și tehnică 
între Republica Socialistă România 
și Regatul Hașemit al Iordaniei, 
precum și lărgirea pe mai departe 
a schimburilor de mărfuri dintre 
cele două state.

In încheierea tratativelor, cele 
două părți au semnat un acord 
comercial de lungă durată, un a-

cord de cooperare economică și 
tehnică și un acord de cooperare în 
domeniul petrolului.

Ministrul comerțului exterior al 
României a fost primit de primul 
ministru, a.i. al Iordaniei, Ahmed 
Toukan.

Șeful delegației iordaniene, 
H. Zughby, ministrul economiei, a 
oferit un dejun în onoarea șefului 
delegației române, Gheorghe Cioa
ră, ministrul comerțului exterior. 
Au participat membri ai guvernu
lui, oameni de afaceri și alte per
soane oficiale. Din partea română 
au participat ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Iordania, 
dr. Iacob Ionașcu, membri ai de
legației.

Protocol privind schimburile 
reciproce de mărfuri

dintre România
VARȘOVIA 21. — Coresponden

tul Agerpres I. Dumitrașcu trans
mite : în urma convorbirilor în
tre delegațiile guvernamentale ale 
României și Poloniei, desfășurate 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă, la 21 noiembrie 
a fost semnat la Varșovia protoco
lul privind schimburile reciproce 
de mărfuri dintre cele două țări pe 
anul 1969. Protocolul prevede o 
creștere însemnată a schimburilor 
de mărfuri între România și Polo-' 
nia în comparație cu nivelul atins

Nava cosmică americană 
„Pioneer-VI", lansată ou trei ani 
în urmă, și-a început zborul în ju
rul Soarelui, aflîndu-se la o dis
tanță de 252 147 000 kilometri de 
Pămînt.

La Freetown s-a anunțat 
că Parlamentul statului Si
erra Leone se va reuni 
astăzi în sesiune extraordinară pen

DESEMNAREA
CANDIDAȚILOR
LA PREȘEDINȚIE

Republica Federală a 
Germaniei se găsește în
tr-o perioadă preelecto
rală. Au loc pregătirile 
legate de alegerea noului 
șef al statului.

Mandatul (pe 5 ani) ac
tualului președinte, Hein
rich Liibke, expiră în sep
tembrie 1969. Datorită insă 
(aptului că data coincide cu 
cea a alegerilor parlamen
tare, președintele a con
simțit să-și depună man
datul încă în cursul verii 
anului viitor. în consecință 
și alegerile prezidențiale 
au fost devansate și vor a- 
vea Ioc încă în primul tri
mestru al anului 1969, data 
exactă urmînd să fie sta
bilită într-un viitor nu 
prea îndepărtat.

După o perioadă de in
certitudine, în cursul că
reia s-a emis ipoteza că 
partidele social-democrat 
(P.S.D.G.) și creștin-demo- 
crat (U.C.D.), care for
mează actualul guvern al 
„marii coaliții" vor pro
pune un candidat comun 
— așa după cum s-a în- 
tîmplat în 1964, cu prilejul 
realegerii lui Liibke — s-a 
ajuns treptat Ia o clarifi
care a lucrurilor : Nu de 
mult, P.S.D.G. a desemnat 
drept candidat pentru pos
tul de președinte pe Gus
tav Heinemann, actualul 
ministru federal al justi
ției ; iar cu cîteva zile în 
urmă, U.C.D. a prezentat 
drept candidat pentru a-

si Polonia
9

Împlinirea a trei 
ani de la pro
clamarea unilatera
lă a „independen
tei" Rhodesiei a o- 
ferit, după cum se 
știe, regimului lui 
lan Smith prilejul 
unei suite de cere
monii care au in
clus înălțarea unui 
steag propriu, lată 
cum vede ziarul 
„Guardian' (Lon
dra), această nouă 
emblemă a autori
tăților rasiste de la 
Salisbury.

tru a examina situația creată în țară 
în urma inoidentelor violente care 
s-au soldat cu numeroase victime.

La poligonul din Nevada 
a lost efectuată o explozie 
nucleară subterană a anuntal 
Comisia pentru energia atomică a 
S.U.A. Aceasta este a 29-a explozie 
nucleară americană efeotuată de la 
începutul anului.

ceeași funcție pe Gerhard 
Schroder, actualul ministru 
al apărării.

In numirea acestor can
didați separați, numeroși 
comentatori vest-germani 
descifrează un indiciu de 
slăbire a coaliției dintre 
P.S.D.G. și U.C.D., a cărei 
menținere, după alegerile 
pentru 'Bundestag, a fost 
pusă sub semnul întrebă
rii de influente cercuri 
creștin-democrate, mai a- 
les la recentul congres al 
acestui partid.

Presa vest-germană în
cearcă să facă pronosticuri 
In privința șanselor fiecă
ruia dintre candidați. Zia
rele reamintesc că Hei
nemann, fost ministru de 
interne în primul cabinet 
al lui Adenauer, și-a dat 
demisia din guvern în 1950 
aderînd ulterior la P.S.D.G.

în ce-1 privește pe Ger
hard Schroder, lider U.C.D., 
el este cunoscut ca un a- 
propiat colaborator al foș
tilor cencelari Adenauer 
și Erhard — în guvernele 
cărora a deținut funcțiile 
de ministru de interne și 
ministru de externe. Cores
pondentul din Bonn al 
ziarului „Le Monde" a- 
răta recent că desemnarea 
lui Schroder drept candi

dat trebuie considerată ca 
un insucces pentru Kiesin- 
ger, care ar fi preferat 
candidatura unui alt pre
tendent, Weizsăcker, rea
mintind că între cancelar 
și ministrul apărării există 
o ostilitate latentă încă din 
1966, cînd ambii au fost ri
vali pentru ocuparea suc
cesiunii lui Erhard.

Potrivit constituției, pre
ședintele federal nu este 
ales prin vot direct, ci de 
așa-numita Adunare fede
rală, constituită special în 
acest scop și formată din 
membrii Bundestagului și 
un număr egal de membri 
delegați de către parlamen
tele laenderelor.

Observatorii atrag aten
ția că, în alegerea noului 
președinte, un rol impor
tant îl vor juca voturile 
membrilor Partidului liber- 
democrat (P.L.D.) care nu 
va prezenta un candidat 
propriu. Deși, așa după 
cum arată ziarul, conduce
rea acestui partid se pro
nunță pentru sprijinirea 
lui Heinemann, aripa dreap
tă a partidului, care se 
gîndește cu nostalgie la 
vremurile „micii coaliții" 
(U.C.D.—P.L.D.), ar fi gata 
să voteze pentru Schroder.

G. DASCALU
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In anul în curs, depăș'>“*. valoarea 
schimburilor prevăzutele 1969 în 
acordul pe termen lung.'

România va livra Poloniei 
mașini-unelte, instalații de fo
raj, locomotive Diesel-electrice de 
2100 C.P., locomotive Diesel-hidrau- 
lice de 350—450 C.P., autocamioane 
și autoturisme de teren, armătură 
industrială, utilaje, nave maritime, 
produse petroliere, produse chimi
ce, mobilă, vin, legume, fructe și 
alte mărfuri.

Polonia va exporta în România 
mașini-unelte, nave pescărești, mo
toare și utilaj pentru nave, produ
se electrotehnice, instalații minie
re și energetice, mașini de con
strucție și rutiere, aparatură și in
stalații medicale, rulmenți, vagoa
ne pentru călători, produse side
rurgice, cocs, sulf, diferite produse 
chimice, articole industriale de 
larg consum și alte mărfuri. Pro
tocolul mai prevede un schimb de 
sortimente de produse siderurgice, 
cabluri și articole destinate pieței.

Protocolul a fost serțmat, din 
partea română de A. f" ;Jescu, 
ministru adjunct al comerțului ex
terior, iar din partea poloneză de 
M Dmochowski, ministru adjunct 
al comerțului exterior.

La semnare au fost prezenți 
W. Trampczynski, ministrul comer
țului exterior al R. P. Polone, și 
T. Petrescu, ambasadorul Româ
niei la Varșovia.

ACTIVITATE DIPLOMATICĂ 
IN JURUL PROBLEMEI 
ORIENTULUI MIJLOCIU

CAIRO 21 (Agerpres). — Primul 
ministru al Iordaniei, Bahjat Al Tal- 
houni, și ministrul de externe, Abdel 
Moneim El Rifai, și-au încheiat joi 
vizita oficială întreprinsă în Republica 
Arabă Unită. Ei au avut întrevederi 
cu președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, și cu ministrul de externe 
Mahmud Riad. Primul ministru al Ior
daniei a remis președintelui Nasser 
un mesaj special din partea regelui 
Hussein. Interlocutorii au examinat 
situația din Orientul Mijlociu prin 
prisma perspectivelor misiunii trimi
sului special al secretarului general 
al O.N.U. în această zonă, Gunnar 
Jarring.

ITALIA
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FRÂMINTĂRI IN CADRUL 
PARTIDULUI DEMOCRAT 

CREȘTIN
•

ROMA 21. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : Con
siliul Național al Partidului demo- 
crat-creștin își continuă lucrările. Mo
mentul cel mai important al zilei de 
joi l-a constituit cuvîntarea fostului 
prim-ministru, Aldo Moro, care a a- 
nunțat că a hotărît „să adopte o po
ziție autonomă în cadrul organizării 
interne a democrației creștine". Pozi
ția de „autonomie" anunțata de Moro 
este considerată ca un fapt care inau
gurează o fază nouă în evoluția 
P.D.C.

In urma poziției adoptate de Moro, 
care echivalează cu retragerea sa 
din curentul majoritar. Mat i mo Ru
mor și-a prezentat denii* ia din func
ția de secretar general al P.D C. A- 
ccastă demisie antrenează ne cea a 
întregii conduceri, a partidului.


