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pretutindeni
Organizarea superioara a producției angajează

RĂSPUNDEREA UNANIMĂ 
A SPECIALIȘTILOR UZINEI

Wu stntt necesare prea multe ar
gumente pentru a sublinia că acțiu
nea de organizare superioară a pro
ducției și a muncii este o necesitate 
obiectivă a procesului de dezvoltare 
a economiei noastre, o componentă 
Inseparabilă a eforturilor ample șl pe 
diferite planuri care ie depun azi 
pentru ridicarea eficienței întregii 
activități economice. Ea nu reprezintă 
un scop In sine, o organizare de dra
gul organizării, ci o cerință indispen
sabilă a mersului nostru înainte, pe 
coordonatele trasate de Congresul al 
IX-lea al partidului, de planul cin
cinal. Amplitudinea, rezultatele aces
tui test al capacității de concepție a 
fiecărei fabrici și uzine tint determi
nate tn mare măsură — așa cum a- 
rată faptele — de modul in eare con
ducerile întreprinderilor, organiza
țiile de partid reușesc să fructifice 
potențialul creator, experiența și ca- 
noșt> ': Tio profesionale ale cadrelor 
de Ingineri, economiști, tehnicieni, 
muncitori ea o înaltă calificare, să 
le angreneze efectiv și cu continui
tate In perfecționarea activității pro
ductive.

Asigurarea und concordanțe de
pline intre gradul de înzestrare teh
nică și cel de organizare a producției 
și a muncii este, pentru fiecare co
lectiv de întreprindere, o carte de 
vizită, care în nici un caz nu poate 
aă coexiste cu improvizația, cu ten
dințele de formalism șl de amînare a 
aplicării unor soluții organizatorice 
moderne în anumite unități lndus-

triale. Fenomene de acest gen, după 
cum a reieșit în cursul anchetei 
noastre în unități din Capitală șl din 
țară, apar tocmai acolo unde comi
tetele de direcție socotesc că, • dată 
înființate compartimentele de orga
nizare — servicii, grupe sau birouri 
— nu mai este necesar să angajeze șl 
alte forțe din întreprindere pentru 
examinarea a noi laturi șl aspecte ale

ancheta economică

activității economice, pentru preciea- 
rea soluțiilor, a măsurilor menite a 
ridica pe trepte superioare eficiența 
producției.

Optica aceasta este dăunătoare dln- 
tr-un îndoit punct de vedere. Pe de 
o parte, numeroase cadre nu sînt so
licitate să-și valorifice ideile nova
toare, în timp ce probleme economice 
importante își așteaptă de mal mult 
timp soluționarea. Pe de altă parte, 
aceste cadre simt prea puțin pe u- 
merii lor responsabilitatea perfecțio
nării organizării șl conducerii pro
ducției, nu sînt stimulate să-șl com
pleteze cunoștințele cu tot ce e nou în 
țară șl peste hotare în acest dome
niu. Este ceea ce se întâmplă în mo
mentul de față în întreprinderile fo
restiere Stîlpeni, Pitești, Curtea de 
Argeș, Ia Fabrica de mașlnl-unelte șl

a unei
„cetăți de scaun"

O călătorie spre Tîr- 
govlște îți prilejuiește 
același șoc emoțional 
ca șl o vizită în Iași 
sau Suceava, de ase
menea foste „cetăți de 
scaun" voievodale. în- 
tr-adevăr, în orașul de 
la poalele dealurilor 
subcarpatice — fost 
timp de trei veacuri 
capitala Tării Româ
nești — istoria te în- 
tîmplnă la tot pasul. 
Duhul trecutului plu
tește dens, se degajă 
din monumente șl ves
tigii — Curtea Dom
nească, Turnul Chin
diei, străvechile ziduri 
și portl — învăluind 
Tîrgoviștea într-o aură 
romantică.

Dar dacă te apropii 
de oraș în amurg, vezi 
mii de becuri contu- 
rînd turlele sondelor 
care licăresc ca o puz
derie de pomi de iarnă 
cu toate luminările »- 
prinse, șl înțelegi : si
tuat în mijlocul zonei 
petroliere a județului 
Dîmbovița, Tîrgoviște 
șe bucură azi de pres
tigiul unei cetăți in
dustriale. Noi monu
mente vin să se adauge 
celor ale trecutului, 
eșafodajul metalic im
punător al sondelor 
concurează în gran
doare și semnificație 
zidurile afumate ale 
bisericii Stelea, un 
ritm nou, o dinamică 
specifică, viguroasă, 
își pun pecetea peste 
orașul vegheat de um
brele voievodale ale lui 
Radu cel Mare, Mircea, 
Matei Basarab, Nea- 
goe și Brîncoveanu...

Trecînd prin cartie
rele Tîrgoviștei te iz
bește la tot pasul sin
teza dintre trecut și 
prezent: străzi ca
Tabaci șl Boiangii, e- 
vocînd străvechi meș
teșuguri ale locuitori
lor de odinioară ai ur
bei, coexistă cu im
punătorul club al pe» 
troliștilor, ce atestă o- 
cupația de bază a lo
calnicilor de azi. Din 
teascurile tiparului a- 
dus de Radu cel Mare 
ieșiseră, începînd din 
1508, primele cărt! din 
Tara Românească. Li» 
turghierul. Octoihul și 
Evangheliarul, scoase 
de Macarie. Azi, din 
halele mariî uzine de 
utilaj petrolier ies son
deze geologice, insta-

lății complexe de fo
raj, sute de mil de ar
mături industriale. • 
gamă vastă de scule.

Orașul trăiește tn 
umbra a două realității 
fundamentale: Curtea 
Domnească șl Uzina de 
utilaj petrolier. Una 
aparține trecutului, 
cealaltă prezentului, 
dar ambele II patro
nează în mod egal, 
arureolîndu-1 cu același 
prestigiu de „cetate de 
scaun". Căci epoca 
noastră a confirmat 
Tîrgoviștea în demni
tatea el străveche șl 
tutelară, chiar dacă în 
Ierarhia capitalelor In
dustriei petroliere ea

Reportaj de 
Petre PINTILIE

dețlne un rang secund, 
după Ploiești. Dar 
demnitatea de „a doua 
cetate de scaun a pe
trolului românesc" este 
atît de prestigioasă 
(prin volumul mare și 
important al producției 
industriale realizate 
aici) îneît plasează Tîr
goviștea printre cetă
țile industriale frun
tașe ale țării.

Uzina aceasta, în 
care lucrează azi pes
te 6 000 de muncitori 
își trage nucleul din- 
tr-o veche, modestă în
treprindere locală. A- 
cum mai bine de un 
veac, în 1866, și-a în
ceput aci activitatea o 
„fonderie" de tunuri. 
De la „moara de sti
clă", înființată în 1644 
de Matei Basarab — 
prima întreprindere 
industrială din regiune 
— și pînă la „fonde- 
ria" devenită la înce
putul acestui secol 
„Arsenal", industria 
tîrgovișteană a străbă
tut o cale lungă și de
sigur ascendentă, dar 
apariția modernei uzi
ne de utilaj petrolier 
care în epoca noastră 
face faima orașului, 
șterge orice putintă de 
comparație.

Dezvoltarea impetu
oasă a acestei uzine — 
de fapt un „al doilea 
certificat de naștere" 
al ei — coincide cu a-

nil Industrializării so
cialiste, cu stabilirea 
unui profil clar: uti
laj petrolier. Se începe 
cu geamblacurl șl ma
carale și apoi ®e trece 
la produse complexe — 
instalații de foraj ri 
întreținere.

An de an se extinde 
șl se îmbogățește ga
ma produselor de 
înaltă tehnicitate, ca 
parametri tehnici șl e- 
conomicl din ce In ce 
mai ridicați. Reutila- 
rea uzinei si înzestra
rea el cu utilaje șl a- 
gregate moderne, la 
nivelul tehnicii mondi
ale, creează posibilita
tea lărgirii șl creșterii 
continue a producției 
șl a productivității 
muncii. Dotarea uzinei, 
condițiile nou create, 
creșterea calificării 
(aici s-au școlarizat 
pînă azi peste 20 000 
de muncitori, dintre 
care o bună parte au 
devenit cadrele uzinei), 
permit asimilarea unor 
noi șl din ce în ce mal 
complexe produse : in
stalații de foraj S25 șl 
T50, instalații de foraj 
pentru prospecțiuni, 
instalații de interven
ție și punere In pro
ducție, sondeze geolo
gice, autotrolii pentru 
măsurători speciale la 
sonde, automacarale de 
5 tone, noi tipuri de 
armături de oțel.

— Gama produselor 
noastre se amplifică și 
se diversifică pe zi ce 
trece — ne informează 
ing. Aurel Codreanu, 
șeful serviciului de 
concepție. Fabricăm 
azi trei categorii mari 
de produse : utilaje 
petroliere și de pros
pecțiune, împreună cu 
toate piesele de schimb 
necesare, mijloace de 
ridicat șl transportat 
(automacarale șl re
morci) și utilaje agri
cole de irigat (asper- 
soare). Tendința este 
să ne specializăm ex
clusiv în fabricarea u- 
tilajului petrolier, ceea 
ce vom realiza 
pa următoare, 
bunele lor 
mante tehnice, 
sele uzinei sînt

agregate, uzina de țevi „Republica" 
și In alte unități din Capitală. Con
cludentă în acest sens ni se pare si
tuația de la F.M.U.A.B. : din cele 16 
teme stabilite spre a fl studiate în 
acest an, In cadrul acțiunii de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii, doar 9 au fost abordate șl, In 
parte, duse la capăt.

Sollcitîndu-1 să ne spună ce alte 
cadre de ingineri, specialiști cu pre
gătire superioară, tehnicieni și maiș
tri din întreprindere — în afara celor 
4 oameni din grupa de organizare a 
producției — au contribuit la elabo
rarea studiilor respective, economis
tului Nicolae Colenati, șeful serviciu
lui organizare de la F.M.U.A.B., i-au 
trebuit multe minute de gîndlre pen
tru a formula un răspuns concret: 
un inginer de la serviciul proiectări 
elaborează In prezent un studiu pri
vind simplificarea șl tipizarea teh
nologiilor de fabricație, sculerul-șef 
examinează problema utilizării 
S.D.V.-urilor, iar doi specialiști din 
cadrul serviciului planificare și bi
roului de lansare — pe cea a progra
mării producției; In același timp, 
cîțiva normatori din secții efectuează 
anumite observații pentru un studiu 
în legătură eu utilizarea timpului de 
lucru în schimburile I șl II. Prin ur
mare, doar cîțiva specialiști parti
cipă — mai mult sau mai puțin per
manent — la elaborarea studiilor de 
organizare superioară a producției și 
a muncii. In timp ce pe statele de 
Bălării ale fabricii sînt încadrați 119 
ingineri, 17 economiști, peste 220 de 
maiștri și tehnicieni. Fără să mal 
vorbim ,, de numărul însemnat de 
muncitori cu o înaltă calificare, a 
căror experiență nu este deloc valo
rificată în interesul perfecționării or
ganizării și conducerii producției.

N-ar corespunde realității să se 
ereadă că în această întreprindere 
bucureșteană s-a făcut de acum totul 
pentru organizarea superioară a pro
ducției și a muncii. La recenta con
ferință a organizației de partid din 
fabrică s-a relevat că sarcinile pri
vind producția marfă vîndută șl în
casată șl livrările la export, pe zece 
luni din acest an, nu au fost înde
plinite, că procesul de fabricație su
feră în continuare de „boala" lipsei 
de ritmicitate, a asaltului de sfîrșit 
de lună — in medie, 60 la sută din 
producția marfă se realizează în de
cada a treia a fiecărei luni — că 
unele utilaje nu sînt încărcate rațio
nal etc. De ce aceste aspecte nu fac 
obiectul unor studii temeinice, la 
eare să fie atrași cel mal buni spe
cialiști din fabrică T

Similar se prezintă lucrurile șl în 
alte întreprinderi.

— Analizînd Intensitatea șl eficien
ța acțiunii de organizare superioară 
a producției — ne spunea tov. ing. 
Nicolae Gheorghe, secretar al Comi
tetului județean Argeș al P.C.R. — 
comisia noastră economică a ajuns la 
unele concluzii deosebit de intere
sante. Bunăoară, s-a calculat că, în 
medie pe economia județului, s-a ela
borat anul acesta un studiu la apro
ximativ 10 ingineri, tehnicieni și 
maiștri, mult prea puțin față de am
ploarea și complexitatea sarcinilor 
ce stau In fața întreprinderilor. Mai 
mult, slnt cadre cu munci de răspun
dere în conducerea unităților indus
triale care nu au nici un fel de res
ponsabilitate în efectuarea analizelor 
sau aplicarea măsurilor elaborate 
pînă acum.

Prezența redusă a specialiștilor în 
acțiunea de organizare științifică a 
producției șl a muncii — a adăugat 
interlocutorul — este motivată une
ori prin multiplele probleme curente 
care-1 copleșesc, alteori prin faptul că 
nu ar avea ce studia, că sînt aspecte 
minore de soluționat sau, dimpotri
vă, că perfecționarea activității pro
ductive este o sarcină care depășește

Ing. Nicolae PANTILIE

(Continuaro în pag. a III-a)

în eta- 
Pentru 
perfor- 
produ- 

muît

(Continuare 
in pag. a VII-»)

Pregătirea utilajelor 
în vederea lucrărilor agricole 

de primăvară
în întreprinderile agricole de stat 

a început repararea șl revizuirea 
utilajelor ce se vor folosi la lucră
rile agricole de primăvară. Pentru 
buna desfășurare a acestor lu
crări, în flecare I.A.S. s-au alcătuit 
colective de specialiști care au 
stabilit volumul lucrărilor ce pot fl 
efectuate în atelierele fermelor șl 
întreprinderilor agricole de stat, ne
cesarul de piese de schimb șl mate
riale necesare realizării ritmice a 
reparațiilor și revizuirilor, graficul 
de eșalonare a lucrărilor pe deca
de etc. Totodată, s-au analizat con
dițiile de lucru din fiecare atelier 
șl, tn unitățile unde acestea permit 
s-a trecut la organizarea procesului 
de reparație după metoda în flux 
tehnologic, pe posturi specializate. 
Pentru a ajuta unitățile în munca

de organizare științifică a acestor 
lucrări Departamentul I.A.S., în 
colaborare cu Institutul central de 
mecanizare a agriculturii, a orga
nizat instructaje în cadrul cărora 
s-au făcut demonstrații privind or
ganizarea muncii in ateliere. Deși 
acțiunea este încă în curs, unele re
zultate bune se întrevăd de pe a- 
cum. Astfel, dacă la tractoarele, din 
care o parte mai lucrează încă în 
cîmp s-au reparat circa 10 la sută, 
la alte utilaje, cum sînt semănători, 
instalații pentru irigat, combine, 
mașini de stropit, prese etc., care de 
obicei se reparau către sfîrșitul pe
rioadei, lucrările sînt avansate. 
Aceasta permite o mai bună eșalo
nare a reparațiilor și o mai justă 
repartizare a cheltuielilor.

(Agerpres)

puncte de vedere

Aducîndu-șl aportul creator In 
contextul dezvoltării culturale a 
poporului nostru, provincia, solici
tată de realitățile contemporane li
chidează tipare arhaice, Învinge 
inerții, promovează noul. Acest 
proces este stimulat, se înțelege, de 
noua viață economică și socială a 
tuturor orașelor, de tradiția care 
dăruiește manifestărilor culturalo 
elementul specific, cdracteristic, 
de personalitatea mediului.

Județul Bacău, cu realitățile «ale 
urbane și rurale, 
prezintă o impre
sionantă conti
nuitate de viață 
și afirmare a e- 
lementului băști
naș de pe Va
lea Șiretului.
Zestrea de frumos și bun gust 
păstrată in trupul împietrit al 
ceramicii, In zidurile construc
țiilor din bătrlne vremuri mu- 
șatine. In comorile folcloristi
ce de pe văile Bistriței și Tro- 
tușului a fost îmbogățită în de
ceniile trecute do prezența șl prin 
activitatea unor cunoscuți artiști, 
precum poetul George Bacovia sau 
pictorul Nicu Enea.

Dar tradiția singură este departe 
de a putea conferi orașelor noastre 
însemnele unei veritabile ținute 
spirituale. în plus, alături de 
vechea tradiție, conlucrăm cu toții 
la realizarea noului cadru al boga
tei vieți culturale contemporane.

* *
ifc" : . • a

Pe șantierul sistemului hidroenergetic de la Porțile de Fier. Coloșii d« beton tind să egaleze munții din îm
prejurimi (Foto : Gh. Vințilă)

CONFORTUL ORAȘULUI 
ÎN MlINILE MUNICIPALITĂȚII

Cu mult înainte ca trenul să ajun
gă în gara Craiova privirea îți alu
necă pe coșurile uzinelor, pe stîlpii de 
înaltă tensiune, pe blocurile luminoa
se, cu multe etaje, ce se profilează 
în zare. Sînt primele semne ale noi
lor coordonate ale orașului.

După ce ai coborît în moderna șl 
eleganta gară, te aștepți să benefi
ciezi în continuare de fireștile atri
bute ale civilizației și ospitalității. Dar 
chiar primii pași în afara gării, în 
mica piață, îți oferă surprize mai pu
țin plăcute. Vrei s-o pornești spre 
centru. Autobuze s-ar găsi. Dar — 
curios lucru I — sînt așezate la în
tâmplare, pe două, trei, patru și chiar 
pe cinci rînduri, îneît e imposibil 
să afli încotro să te îndrepți. Unele 
pleacă cu oamenii ciorchine pe scări; 
altele, abia sosite, sînt „trase" cum 
se nimerește. Nimeni nu intervine 
pentru a descurca această încîlceală. 
Ceea ce am văzut mai târziu în oraș 
nu a făcut decît să confirme această 
primă impresie. Intr-adevăr, dezordi
nea și lipsa de organizare se dove

JIUL DE VEST
ÎNTR-O NOUĂ ALBIE

Jiul de vest a înce
put să curgă pe o 
nouă albie. Apele au 
tost deviate pe un 
canal lung de 1 200 
m, la a cărui con
strucție s-au execu
tat peste 200 000 mc 
excavații și s-au 
zidit mai mult de 
30 000 mc de piatră. 
S-a înlăturat astfel 
pericolul inundațiilor 
car» degradau dese

ori șoseaua naționa
lă și calea ferată din 
zona Livezenilor. Re
gularizarea cursului 
acestui rîu face par
te dintr-un ansamblu 
de lucrări hidroteh
nice care au ca fina
litate canalizarea ge
nerală și îmbunătă
țirea alimentării cu 
apă a centrelor in
dustriale și localită
ților miniere din Va

lea Jiului. în zona 
pînă acum inundabi
lă, de unde a fost 
mutată matca Jiului, 
la locul numit „Du- 
nuțoni*, ce va con
stitui punctul de con
fluență al viitoarelor 
canale colectoare de 
ape industriale și 
menajere, se va con
strui o stație princi
pală de epurare.

(Agerpres)

desc a-și fi pus pecetea pe activita
tea gospodarilor de la I.T.C. (între
prinderea de transporturi). în oricare 
zonă a orașului te-al deplasa vei în
tâlni fie autobuze masate la capăt 
de linie, fie altele circulînd „în lanț", 
de parcă le-ar fi teamă să nu se 
piardă. In acest timp călătorii sînt 
nevoiți să aștepte în stații minute în 
șir. împreună cu ei așteptăm și noi: 
în stația „Mihai Bravu" 30 de mi
nute, la Institut — 20, la Femina — 
15 etc. „Pe linia 21 — ne scria un 
grup de cetățeni din cartierul Braz
da lui Novac — graficul orar nu se 
respectă aproape nici o dată. Sînt 
zile cînd trebuie să așteptăm, tocmai 
în orele de vîrf, cîte 30—40 de mi
nute". Aceeași constatare o facem și 
noi. Dar nu numai pe linia 21, ci și 
pe liniile 1, 2, 14 etc.

După cum aflăm, deficiențele sînt 
aproape aceleași ca în urmă cu cîți- 
va ani. Să nu se fi luat într-adevăr 
nici o măsură ? Ba da : s-a construit 
un dispecerat modern pentru princi
palele trasee. La capăt de linie, un 
telespicher comunică dispecerului ora 
sosirii și plecării fiecărui autobuz. Și 
acesta le coordonează, le redistribuie, 
le îndrumă ? Nici gînd. își notează 
datele într-un caiet pentru a afla... 
gradul de iregularitate I Iar informa
țiile vor fi folosite nu pentru îmbu
nătățirea organizării și ritmicizării 
circulației — cum s-ar crede — ci 
pentru... premierea personalului. Astfel, 
un mijloc modem de tehnică și or
ganizare, de maximă mobilitate, s-a 
transformat aici într-un apendice bi
rocratic, totalmente lipsit de eficien
ță. Dacă mai adăugăm și lipsa unei 
sistematizări a circulației, existența u- 
nor străzi desfundate, defectarea 
frecventă a unui mare număr de 
autobuze avem imaginea completă 
a neajunsurilor care grevează asupra 
transportului în comun al Craiovei. 
Ele sînt cunoscute de către condu
cerea I.T.C., ca și de direcția jude
țeană de gospodărie comunală. Dar 
contemplarea unor carențe vechi nu 
înseamnă și Înlăturarea lor. Așa se

explică faptul că ele ge manifestă 
în continuare cu atâta vigoare.

In cadrul activității complexe de 
gospodărire a orașului s-a acordat 
atenție unor lucrări de mare impor
tanță pentru mărirea confortului ur
ban. „în acest an — ne spunea tov. 
M. Năstase, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular municipal — s-au 
extins rețelele de apă și canal 
pe încă circa 40 de străzi, s-au asfal
tat peste 8 km de drumuri, zona 
verde a crescut cu 50 ha". Sînt, de
sigur, realizări importante. Cifrele de 
plan arată însă că ar fi trebuit să 
se facă mai mult. După mai bine 
de zece luni, din suma de 22 mili
oane de lei, repartizată întreprinde
rii de gospodărie orășenească, s-au 
cheltuit circa 15 milioane de lei. 
Valoarea lucrărilor de canalizare exe
cutate reprezenta, la 31 octombrie, 
mai puțin de 50 la sută din tota
lul fondurilor alocate. Chiar și un 
nespecialist își poate da seama că 
pînă la sfîrșitul anului banii nu vor 
mai putea fi cheltuiți cu folosul scon
tat. Care este explicația ? O serie de 
lucrări (cele de pe bd. Republicii, 
1 Mai, Craiovița) au început abia 
în septembrie-octombrie, ba chiar și 
în noiembrie. Pe alte șantiere lucră
rile începute cu multe luni în urmă 
n-au luat încă sfîrșit, ploile de toam
nă transformînd respectivele străzi în 
enorme băltoace. „Constructorii sînt 
de vină 1" — își descarcă năduful 
directorul I.G.O. și inginerul șef al 
direcției județene de gospodărie co
munală. Dar asta nu poate ascunde 
lipsa unei planificări și organizări ju
dicioase, a unei analize serioase și 
a unor măsuri eficiente de impulsio
nare a lucrărilor, nu la spartul târ
gului, ci de-a lungul întregii lor des
fășurări.

O dată cu dezvoltarea economică, 
municipiul Craiova a cunoscut și

George POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Cum îl putem defini, surprfnzfndu'î 
caracterul său dinamic, în conti
nuă perfecționare î în primul rînd 
referindu-ne la cei care beneficia
ză direct de manifestările cultu
rale : spectatorii.

Marele public, cultivat cu grijă, 
atras prin activități culturale dife
rențiate, spre consumul de trumoj 
și adevăr științific, trebuie să per
ceapă fenomenul cultural, să-1 pă
trundă, nu sporadic, nu frecventând 

incidental insti
tuțiile noastre 
culturale — ci 
organic, cu re
gularitate și pa
siune, ceea ce 
se poate obține 
prin efortul con

jugat și perseverent al tuturor in
stituțiilor culturale.

Activitatea unei anumite institu
ții culturale, o dată cu transmiterea 
bagajului de cunoștințe și emoții 
estetice specifice profilului ei, spo
rește receptivitatea vizitatorului 
sau spectatorului pentru toate ma
nifestările culturale, îi solicită spi
ritul critic, gustul; am putut con
stata că iubitorii muzicii simfonice, 
obișnuiții sălilor de concerte, sînt 
totodată oaspeții nelipsiți ai săli
lor de muzeu și galeriei de artă, 
și de cele mai multe ori formează 
majoritatea publicului prezent In 
sălile de conferințe. Experiența 
practică permite concluzia că 
în viața spirituală a Județelor, 
instituțiile culturale devin labora
toare specializate de transformare 
a mentalității vechi provinciale In 
alta nouă, modernă, corespunză
toare cadrului nou în care trăiește 
omul muncii șl aspirațiilor sale.

Dacă la nivelul unui oraș de 
provincie, marelui public 1 se pun 
la dispoziție instituții considerate 
pînă mal ieri un adevărat lux, nu 
e mal puțin adevărat că rosturile 
lor sînt Încă mult mai delicate, so
licită o doză sporită de pricepere, 
dăruire, efort, față de instituțiile 
analoge din Capitală și marile 
centre universitare. în timp ce la 
București, Cluj, sau Iași, actorul,

Lector universitar 
Iulian ANTONESCU

(Continuare In pag. a iV-a)

„Furtună

ceașcă

de ceai“

Azi, în «ala „Hibiya* din 
Tokio Încep lucrările Conven
ției Partidului liberal-demo
crat (de tendință conserva
toare), care urmează să 'alea
gă pe noul președinte al par
tidului. După cum se știe, a- 
cesta devine automat șl prim- 
ministru. încă cu cîteva luni 
înainte de convenție, In inte
riorul P.L.D. s-a redeschis 
lupta pentru putere între cele 
12 fracțiuni care alcătuiesc 
partidul de guvernămînt.

Această luptă s-a ascuțit în 
mod deosebit după ce minis
trul de externe, Takeo Mikl, 
șl-a dat acum o lună demisia,

CORESPONDENȚA 
DIN TOKIO 

DE LA EL. ȚVIU

anunțînd că va candida la 
postul de președinte împotri
va actualului premier, Eisaku 
Sato. Takeo Miki și Shigesa- 
buro Maeo, al treilea candi
dat și o figură marcantă în 
P.L.D., au format o coaliție 
împotriva lui Sato, exprimîn- 
du-și punctele lor de vedere 
într-un program elaborat săp- 
tămîna trecută, în care se 
pronunță pentru stabilirea u- 
nei „politici responsabile', 
pentru „o diplomație indepen
dentă, vizînd protejarea inte
reselor naționale* și în fa
voarea revizuirii relațiilor ja- 
pono-americane pe baza unei 
adevărate înțelegeri. Cei doi 
candidați cer ca bazele ame
ricane din Okinawa să aibă 
același statut ca și cele din 
Japonia și Își afirmă părerea 
că sînt necesare eforturi pen
tru îmbunătățirea relațiilor cu 
R.P. Chineză. Pe plan intern, 
ei cer modernizarea structu
rilor P.L.D. și interzicerea ale
gerii unei persoane pentru a 
treia oară consecutiv în funo- 

,ția de președinte.
Grupurile care sprijină pe 

cei trei candidați au avut tn 
ajunul convenției partidului 
întruniri separate pentru a-șl

^(Continuare în pag. a VII-a) |



PAGINA 2. SCiNTHA—miercuri 27 noiembrie 1968
nu

FAPTUL
DIVERS

I
I

O suită de 
perspective

Vizităm noua clădire a dis
pensarului din str. Clăbucet 
(Sectorul 8 București). Intrăm 
în cîteva cabinete : radiologie, 
ginecologie, stomatologie, labo
rator, sala de sterilizare. Se im
pune o precizare: denumirile 
amintite se datoresc plăcilor de 
la intrare — și nu prafului din 
încăperile vizitate, unde nu era 
nimic altceva. încercînd să ne 
lămurim asupra chestiunii am 
aflat că această unitate sanita
ră „a intrat în funcție" la 1 Ia
nuarie 1968. Cabinetele enume
rate mai sus au fost construite 
„în perspectivă", exlstînd pers
pectiva de a fi folosite în funcție 
de perspectivele ce vor apare în 
perspectivă. Situația este iden
tică șl pentru dispensarul din 
cartierul Pajurel, unde perspec
tivele sînt și ele... asemănătoare. 
Un ultim amănunt ! n-am aflat 
nimic despre măsurile corespun
zătoare. Măcar... în perspectivă.

Cartofii
voiajori

Cartofii sînt de mai multe fe
luri : fierți, pai, piure, la pungă, 
la sac și la vagon. Cei mai ne- 
căutațl sînt cartofii plimbați. Să 
vedeți: în . baza repartiției 
391123 primită de la departamen
tul de resort, întreprinderea de 
legume ți fructe din Botoșani a 
expediat, la Sighet, 350 tone car
tofi. Adică 35 de vagoane. Nu 
mică le-a fost mirarea celor din 
Botoșani cînd s-au trezit, la cî
teva zile, cu cartofii returnați. 
Motivul ? Zice-se că dumnealor, 
cei de la Sighet, n-ar avea... 
rampe de descărcare. Noi ce si 
spunem ? Zău că-ți vine să-i faci 
piure I

în numele 
legii ?

21 noiembrie. Peronul stației 
de cale ferată Tg. Cărbunești, 
județul Gorj. Două femei discu
tau pe un ton ridicat. Desigur, 
Intervenția unei persoane, cu un 
dezvoltat spirit cetățenesc, ar 
fi fost salutară. Ce s-a întîm- 
plat însă ? Spre cele două femei 
se îndreaptă un tînăr și, apucînd 
pe una din ele de mînă (Aure
lia Lupu) 1 se adresează : „în nu
mele legii ești arestată: Urmea- 
ză-mă“. Cine era cel care fă
cea uz de această formulă ? Ni
meni altul decît judecătorul sta
giar Gheorghe Bistreanu, de la 
judecătoria din Tg. Cărbunești. 
Locțiitorul președintelui de la 
tribunalul județean din Tg. Jiu 
cunoaște acest caz. El spune : 
„Comportarea judecătorului Bis
treanu este incalificabilă". 
Dacă-i așa, așteptăm măsuri. 
Tot în numele legii. Șl al dem
nității judecătorului.

BRASOV
5

Trăsătura caracteristică a lucrărilor Conferinței organi
zației de partid a municipiului Brașov a constituit-o dez
baterea aprofundată a problemelor, caracterul analitic al 
dării de seamă și al cuvîntului delegaților care nu s-au 
mărginit să prezinte rezultatele obținute sau deficiențele 
existente, ci au venit cu propuneri și sugestii privind per
fecționarea în continuare a muncii de partid.

Darea de seamă prezentată de tov. Constantin CIrțînă, 
prim secretar al comitetului municipal de partid, a sinte
tizat experiența unei bogate activități economice și social- 
culturale desfășurate în scopul realizării programului sta
bilit de cel de-al IX-lea Congres și Conferința națională 
a P.C.R. în ultimii doi ani, volumul producției globale a 
întreprinderilor din oraș a crescut cu circa 30 la sută, 
nivel superior creșterii medii pe întreaga țară. în primele 
zece luni ale anului sarcinile de plan au fost îndeplinite și 
depășite la toți indicatorii, dîndu-se peste prevederi pro
duse în valoare de 400 milioane lei, iar sarcinile la export 
au fost depășite cu 121 milioane lei.

Referindu-se la neajunsurile care s-au manifestat în 
activitatea organizațiilor de partid, darea de seamă a 
punctat cîteva din sarcinile ce revin în perioada Imediat 
următoare comitetului municipal de partid Este vorba, 
In primul rînd, de valorificarea mai lntensi a rezervelor 
interne în scopul ridicării Ia un nivel superior a eficienței 
economice a activității productive P» această linie se 
cuvine să se acorde mal multă atenție gospodăririi judi
cioase a materiilor prime ș- materialelor, reducerii pier
derilor în fabricație șl rentabilizării tuturor produselor, 
folosirii integrale a timpului d« lucru.

Delegații au analizai ct spirit de răspundere diferite 
aspecte ale activității economice și sociale, ca șl ale 
vieții interne d» partid Tov Octavian Lupn, secretarul 
comitetului di partid a! Uzinei mecanice de automotoare, 
a subliniat că aplicare; Hotărîril Comitetului Executiv al 
C.C. privind îmbunătățirea structurii organizatorice a avut 
un efect pozitiv asuprs ridicării nivelului calitativ al 
muncii d. pârtii îi această întreprindere. Ing. Gheorghe 
Constantin directorul întreprinderii de unelte și scule, 
Șpell Emil inginer șef al Trustului 5 construcții, au apre
ciat că rezultatele pozitive obținute de colectivele între
prinderile; di pe raza municipiului Brașov pe linia creș
terii eficienței economice se datoresc în bună măsură creș
terii competenței comitetului municipal în conducerea 
economiei

Reterindu-se la rezultatele pozitive obținute de uzina 
„Rulmentul" în ultimul an, tovarășul Grlgore BuțI, mem
bru al comitetului de partid din uzină, a subliniat aportul 
adus di munca politico-educatlvă la îndeplinirea sarcinilor 
de plan prin axarea învățămîntului de partid, propagandei 
pe realizarea sarcinilor concrete. Compozitorul Mauriciu 
Vesean, directorul Teatrului muzical, a subliniat necesi
tatea ca organele locale de partid să acorde o mai mare 
atenție ridicării nivelului cultural-artistic al populației.

Luîna cuvîntul în încheierea lucrărilor conferinței, to
varășul Petre Lupn, membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., după ce a relevat aportul organiza
ției municipale de partid la succesele obținute de industria 
orașului, a subliniat necesitatea ca noul comitet municipal 
să-și îndrepte eforturile spre creșterea continuă a rolului, 
conducător al organizațiilor de partid, astfel ca acestea 
să devină pretutindeni forța dinamică a colectivelor din 
întreprinderi, să imprime acestora o mai mare mobilitate 
în conducerea activității economice.

Conferința a adoptat o telegramă adresată Comitetului 
Central al F.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune : „Asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Ceaușescu, că oamenii muncii 
din municipiul Brașov, strîns uniți în jurul partidului, îșl 
vor consacra și în viitor întreaga lor energie și capacitate 
creatoare înfăptuirii politicii interne șl externe a P.C.R.. 
înfloririi României socialiste".

Nicolae MOCANU

BACĂU
Bacăul, unul din orașele care înainte de eliberare vegeta H 

într-o atmosferă de provincialism, cunoaște în anii noștri | 
o intensă dezvoltare, justificînd calitatea de municipiu, h 
Conferința organizației municipale de partid a reprezentat a 
un moment important în cadrul efortului de dezvoltare a | 
rezultatelor obținute prin ridicarea calitativă a muncii de a 
partid.

Darea de seamă prezentată de tovarășul Emil Donicl, 
prim secretar al comitetului municipal, a consemnat rea
lizările obținute în perioada care a trecut de la confe
rința precedentă, a definit aportul organizațiilor de 
partid. Paralel cu evidențierea unoi depășiri ale sar
cinilor de plan, se cuvine relevată preocuparea de a 
evalua în mod exigent aceste rezultate. Ele au fost ra
portate la posibilitățile reale ale unităților economice, 
dezvăluindu-se astfel mari rezerve de creștere a produc
tivității, a beneficiilor, de ridicare a eficienței econo
mice. Expresie a unei analize competente, darea de seamă 
a accentuat că, deși sarcinile de creștere a productivității 
muncii au fost integral realizate, indicii de utilizare a 
timpului de lucru sînt încă scăzuțl, procesul de fabricație 
în unele întreprinderi se desfășoară neritmic, ceea ce cre
ează neajunsuri în folosirea rațională a capacităților de 
producție, a forței de muncă.

Problemele muncii politico-educative pentru cultivarea 
atitudinii noi față de muncă au ocupat un loc important 
în cadrul lucrărilor conferinței. Deși tov. Octavian Po
pescu, secretarul comitetului de partid de la Complexul 
C.F.R., s-a referit pe larg în cuvîntul său la însemnătatea 
creării unei opinii publice combative față de încălcarea 
disciplinei muncii, nu a putut răspunde la întrebarea ce a 
împiedicat comitetul de partid din Complexul C.F.R. să 
pună în discuția organizației pe acei membri de partid 
care au avut abateri grave de la îndatoririle profesionale. 
Tov. David Dumitru, secretar al comitetului municipal 
de partid, a subliniat necesitatea creșterii aportului muncii 
politice de masă la asigurarea strictei respectări a disci
plinei în muncă, la combaterea manifestărilor de „aco
modare" cu lipsurile.

Aspectele variate ale acțiunii inițiate de partid privind 
rentabilizarea tuturor produselor au fost larg dezbătute în H 
cadrul lucrărilor conferinței. Fără îndoială, dezbaterile 9 
ar fi fost mai consistente dacă darea de seamă a comite- B 
tulul municipal s-ar fi referit și la munca organizațiilor | 
de partid și nu doar a comitetelor de direcție. Ce au B 
făcut comitetele de partid spre a determina înfăptuirea H 
consecventă a măsurilor inițiate în acest domeniu ? Cum | 
și-au exercitat în această privință dreptul de control asu- B 
pra conducerilor de întreprinderi ? Sînt întrebări la care g 
nu s-a dat răspuns în cadrul lucrărilor conferinței. în 
cuvîntul său, tovarășul Pricop Dan, directorul întreprin
derii „Partizanul", și-a exprimat părerea că unica soluție 
pentru a rentabiliza unele produse ar fi să se renunțe 
la fabricarea acestora. Oricît de curios ar părea, comitetul 
de partid al întreprinderii care a examinat de curînd sta
diul acțiunii de rentabilizare a produselor nu a luat pozi
ție combativă, față de o asemenea încercare de a justifica 
neîndeplinirea unei importante sarcini. Nu e de mirare 
că în această fabrică se înregistrează pierderi la Îl 
produse.

Deși în primele IO luni, pe șantierele orașului Bacău s-a 
realizat doar 81,6 la sută din volumul total al inves
tițiilor planificat pe acest an, în cadrul lucrărilor confe
rinței nu a fost analizată răspunderea ce revine în a- 
ceastă privință biroului comitetului municipal de partid.

Măsurile adoptate de Conferința organizației municipale 
de partid ca și asigurarea dată în telegrama adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, atestă ho- 
tărîrea de a ridica continuu rolul conducător al organi- j 
zației municipale de partid în toate domeniile vieții sociale. ! 
„Noi, comuniștii, toți oamenii muncii din Bacău — se sub- ! 
liniază în telegramă — vă asigurăm că vom depune în- I 
treaga energie și capacitate de muncă pentru a traduce I 
în viață mărețul program elaborat de Congresul al IX-lea, H 
că vom spori contribuția municipiului nostru la dezvolta- 
rea economică și social-culturală a județului, la înflorirea g 
patriei noastre socialiste".

Adela DAVIDESCU S

Citeam nu de mult, la 
un oficiu de sesizări, o re- 
clamatie care ne invita la 
reflecții ce depășesc obiec
tul propriu-zis al acesteia. 
Prin intermediul celor cî- 
torva rînduri înșirate pe o 
foaie de hîrtie, Emilia Tul
bure, din comuna Hoceni, 
județul Vaslui, solicita 
sprijinul necesar într-o 
chestiune în care aparent 
era direct interesată nu
mai ea. într-una din zile, 
președintele consiliului 
popular comunal, însoțit de 
cîțiva meșteri, a pătruns pe 
un loc de casă care aparți
nea Emiliei Tulbure și s-a 
apucat să sape un beci, ho- 
tărît — se vede — să 
prindă rădăcini adîncl pe 
locul respectiv.

Cum este lesne de în
țeles, ceea ce o Interesa pe 
semnatara reclamatiel era 
să fie ajutată pentru a-și 
recăpăta terenul de casă 
ce-i aparținea. De altfel — 
după cum aflăm dintr-un 
răspuns al Consiliului 
popular al județului Vas
lui — acest lucru s-a șl 
întîmplat: „în urma veri
ficării efectuate la fața 
locului se constată că re- 
clamația este justă, fapt 
penti-u care a fost rezol
vată favorabil, astfel că a- 
ceasta nu mai are nici o 
pretenție".

Se prea poate să fie așa. 
Răspunsul menționat lasă 
însă în suspensie cîteva 
întrebări esențiale : cum a 
fost posibil un asemenea 
abuz, ce măsuri s-au luat 
și ce garanții avem că el 
nu se va mai repeta ? O- 
mlsiunile nu sînt nici ele 
întîmplătoare. De fapt, în 
acest răspuns ciuntit îșl 
găsește expresia o manieră 
cel puțin stranie, potrivit 
căreia combaterea unor 
astfel de acte ilegale ar 
consta doar în simpla a- 
nulare a acestora, în re
punerea In drepturi a ce
lor vătămați, fără ca vino
vății să fie trași în vreun 
fel sau altul la răspun
dere. Este inutil să mal 
spunem ce efecte dăună
toare are ignorarea prin
cipiului responsabilității 
în asemenea situații : chiar 
dacă abuzul eșuează, au
torul său — atîta timp cît 
n-are nimic de pierdut, 
cît asupra Iul nu se răs- 
frîng nici un fel de con
secințe — se vede tentat 
să încerce din nou. Un fel 
de joc pe gratis la roata 
norocului ! Așa se explică 
de ce, în ciuda implicațiilor 
grave ale oricăror abateri 
de la obligațiile șl îndato
ririle de serviciu, multe 
dintre acestea sînt săvîr- 
șite cu o ușurință de-a 
dreptul uimitoare.

Leon Pălădescu, director 
adjunct la întreprinderea 
„Unirea" din București, șl 
inginerul șef Elena Meri- 
șor au cerut cu mai multe 
luni în urmă o autorizație 
de transport de Ia D.G.T.A. 
pentru autoturismul 32-B- 
4232 care urma să efec
tueze o cursă pînă la Rm. 
Vîlcea. La ducere, auto
turismul trebuia să fie în
cărcat cu ambalaje, iar la 
întoarcere, cu . spate de 
războaie. Deci, interes de 
serviciu. în realitate însă 
— după cum se arată în
tr-o sesizare sosită la re
dacție — autorizația n-a 
fost cerută pentru așa 
ceva : autoturismul a fost 
folosit ' de către salariata

Marla Restea (șef serv, or
ganizare și... normarea 
muncii) în interes perso
nal ! Prin urmare, un fals... 
legalizat ! Se stipulează 
undeva că unui director 
sau unui inginer șef de în
treprindere îl sînt permise 
astfel de Infracțiuni ? Evi

a trebuit să apeleze la a* 
jutorul instanței de jude
cată.

în fața unor astfel de 
fapte, cetățeanul se în
treabă pe bună dreptate : 
cum pot fi prevenite ele ? 
Pe ce căi se poate acționa 
eficient pentru a le stăvili

PE MARGINEA SCRISORILOR 
SOSITE IA REDACȚIE 
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dent, nu. Șl totuși de ce se 
angajează el în conflict 
cu etica propriei sale func
ții ? Răspunsul este ex
trem de simplu : pentru că, 
de multe ori, nimeni nu-l 
împiedică să facă aceasta ! 
Ba, dimpotrivă, aproape în 
majoritatea cazurilor îșl 
pregătește un întreg arse
nal de justificări pentru a 
admite abuzul sau pentru 
a-l travesti în straie cît de 
cît „acceptabile".

încercăm, împreună cu 
Silvestru Vîrtosu — preșe
dinte de colegiu la Tribuna
lul municipiului București, 
să vedem cum se produc a- 
semenea mistificări, care 
sînt cauzele lor și cum pot 
fi înlăturate.

Conducerea întreprinde
rii centrale de valorificare 
a produselor animale 
București a emis o de
cizie de imputație în 
valoare de aproape 7 000 
lei în contul lui Nicolae 
Diaconescu. salariat al a- 
cestei unități. Ulterior s-a 
constatat însă că decizia 
a fost emisă fără a șe lua 
în considerație un mic ,.a- 
mănunt" și anume dacă sa
lariatul respectiv era în- 
tr-adevăr sau nu .vinovat 
de producerea prejudiciu
lui încriminat. Dacă lucru
rile ar fi fost cercetate și 
sub acest aspect, conduce
rea întreprinderii ar fi a- 
juns la concluzia că pa
guba nu i se poate atribui 
acestuia și, prin urmare, 
decizia de imputație era 
de-a dreptul absurdă. Ea a 
fost totuși pusă în aplicare 
pentru că. Ia urma urmei, 
putea fi foarte ușor moti
vată : o greșeală comisă 
din intenția, în sine lău
dabilă, de a apăra inte
gritatea avutului obștesc I 
Dincolo de intenții însă, 
greșeala era, în fond, un 
abuz pentru repararea că
ruia salariatul nedreptății

sau pentru a face imposi
bilă apariția lor ?

— După cum se poate 
lesne constata — remarcă 
în această ordine de idei 
interlocutorul nostru — la 
originea celor mai mul
te acte ilegale săvîr- 
șite la diferite ni
veluri ale ierarhiei admi
nistrative se află încălca
rea raporturilor firești din
tre funcție și atribuțiile 
pe care le presupune ea. 
In cadrul delimitării atribu
țiilor este necesar să 
se prevadă neapărat con
secințele fiecărei abateri

de la normele stabilite 
pentru fiecare funcție in 
parte. Printre altele, mo
dul de respectare a aces
tor norme ar trebui să de
vină un criteriu obligato
riu pentru menținerea sau 
promovarea diferiților 
funcționari sau a cadrelor 
cu munci de răspundere pe 
scara ierarhiei adminis
trative, astfel îneît „greu
tatea" sancțiunilor pri
mite în urma încălcării a- 
tributiilor de serviciu să 
fie luată în considerație șl 
în această balanță.

O profilaxie eficientă 
împotriva abuzului presu
pune o atitudine fermă, l- 
reconciliantă față de a- 
cesta. Din păcate însă, se 
constată că nu sînt de loc 
puține cazurile cînd toc
mai în această privință 

,se acționează cu înceti
neală. se tărăgănează Ia 
nesfîrșit luarea unor mă
suri hotărîte, lăsînd să se 
întrevadă astfel o portiță 
deschisă pentru eschivarea 
de sancțiuni sau pentru 
mușamalizarea abaterilor 
semnalate.

E un adevăr axiomatic : 
de regulă, ori de cîte ori 
se înregistrează o încălcare 
a legii, ea nu poate să 
rămînă pînă în cele din 
urmă fără consecințele cu
venite. Aceasta nu înseam
nă însă că lupta împotriva 
abuzurilor trebuie să se 
desfășoare de la sine și să 
fie limitată numai la re
pararea lor. De fapt, în 
multe împrejurări o repa
rare totală nici nu mai este 
posibilă, societatea înregis- 
trînd astfel numeroase 
prejudicii materiale si mo
rale. Chiar și numai acest 
considerent este îndeajuns 
ca să fie luat în seamă. 
El pledează pentru măsuri 
ferme și eficiente care să 
facă imposibilă evoluția 
diferitelor decizii șl acțiuni 
ale oricărei întreprinderi 
sau instituții administra
tive pe căi străine de lega
litate.

Dumitru TTRCOB

Accesorii pentru 
încălțăminte *■ 

si marochinării
■>

Asaltul permanent al modei, evoluția neconte
nită a gusturilor, exigențele mereu crescînde ale 
beneficiarilor reclamă, printre altele, și intrarea 
de noi materiale și accesorii în circuitul fabri
cației. Pentru a răspunde prompt la asemenea 
solicitări variate, fabrica „U Iunie" din Galați 
și-a profilat un sector pe confecționarea unor ast
fel de produse. In atelierele de proiectări și crea
ție ingineri, desenatori, copiști și muncitori cu 
înaltă calificare imaginează și execută catarame 
diverse, capse de, dot .felul pentru încălțăminte, 
închizători-butoni, șine de serviete, rame de po
șete și port-farduri, precum și variate accesorii 
metalice pentru articole de marochinărie. Noile 
tipuri de broaște de geamantane sau de serviete, 
de exemplu, se remarcă prin eleganță, rezistență 
și... siguranță în funcționare.

Fabrica are relații directe cu beneficiarii săi 
ii satisface operativ comenzile ce i se adresează.

Cit mănîncă 
un cal

Un recent control efectuat d« 
organele competente Ia C.A.P.- 
Buftea (Ilfov) a constatat că 
lipsesc din magazie 99 tone po
rumb și 7 tone ovăz. Magazio
nerul Dumitru Șerban nu poate 
explica în nici un chip lipsa po
rumbului. Cit privește ovăzul 
(7 tone I) a găsit o explicație : a 
mal dat, din cînd în cînd, cîte 
o găleată pentru calul președin
telui. Am fi înțeles consumul 
acesta dacă era vorba de o her
ghelie. De cite ori se cuprinde 
o găleată în 7 tone, e ușor de 
socotit. Mai greu de știut este 
în care „găleată" va intra... ges
tionarul necinstit. Să fie oare 
— cum se crede — în cofă 7

Mincinoșii»
La Autobaza nr. 1 a DRTA 

Iași au fost sancționați 23 de 
salariațt. Zece (printre care Va- 
sile Pavel, șeful autobazei; Ion 
Udrea, șef adjunct; Mihai Oatu, 
contabil șej; Cornel Spirescu, 
dispecer șef; Maria Botezatu, 
tehnician II, precum și impiega- 
ții de coloană Margareta Atana- 
siu, Otilia Teodorescu, Ion Zol- 
tan, Ovidu Nemțeanu și Ștefan 
Țurcanu) au fost destituiți din 
serviciu. Alți. 3 au fost retro
gradați și 10 au primit diverse 
sancțiuni. Motivul ? Necinste și 
falsuri in actele întreprinderii. 
Raportînd depășirea planului de 
producție, cînd în realitate nu 
era nici îndeplinit, ei au încasat 
luni de zile premii, frustrînd sta
tul de importante sume de bani. 
Pentru aceste fapte, DRTA Iași 
a dat primele sancțiuni. Altele 
le va da justiția. Sperăm însă 
că nu se va uita recuperarea 
banilor statului. Cine a luat cu... 
stingă, să dea cu dreapta. Le-ați 
făcut nota ?

Batem
șaua...»

Cît a fost timp frumos, locui
torii comunei Albești (Argeș) au 
trecut rîul Argeș prin apă. Au 
avut ei un pod, cîndva, dar l-au 
stricat constructorii de la I.C.H. 
Corbeni. Deși au promis că o 
să-l repare, totul a rămas în... 
faza promisiunilor. Acum, cînd 
apele Argeșului au crescut, al- 
beștenii se gîndesc la procura
rea unor căruțe-amfibie trase 
de pe celălalt mal de împuter
nicita I.C.H. Corbeni. A rămas 
doar să se stabilească cine dă 
cablul pentru remorcare. C-a 
ajuns funia la par.

Rubrică redactata de 
Ștefan Z1DARITA 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ÎN TOATE
ANOTIMPURILE

Laptele, derivatele 
sale șl alte prepara
te cu lapte au, așa 
cum dovedesc cerce
tările întreprinse de 
medici și de alți spe
cialiști, o mare valoa
re nutritivă. îngheța
ta, de exemplu, în toa
te anotimpurile fortifi
că organismul, com- 
pletîhd alimentația cu 
un desert gustos. Nu
mai 100 gr. de înghe 
țață furnizează orga
nismului aproximativ 
200 de calorii. Tot a- 
tîtea calorii rezultă 
din consumul a 1S7 
gr. de lapte sau a 
74 gr. de carne de 
bovine, 8 gr. ouă șl 
44 gr. de pîine. în
ghețata are un conți
nut bogat de protei
ne, zaharuri șl gră

simi. Conținutul Im
portant de vitamine 
(A și D) șl de săruri 
organice (în special 
calciu și fosfor) strict 
necesare in perioada 
do creștere, mărește 
valoarea nutritivă a 
înghețatei. Iată de ce 
specialiștii recoman
dă sa se recurgă în 
alimentația rațională 
a copiilor, adolescen
ților, convalescenți
lor, precum și In ge
neral a adulților la 
un consum de înghe
țată, dat fiind și gra
dul de asimilare a 
acesteia de către or
ganism, iiecare com
ponent fiind ușor și 
complet digestibil.

în țara noastră, 
producția de înghe
țată înregistrează o

continuă creștere, în
ghețata fiind un sor
timent al fabricilor de 
produse lactate. Lap
tele, smîntîna sînt 
componenții de bază 
ai tuturor sortimente
lor de înghețată.

înghețata poate fi 
consumată nu numai 
în cofetării, localuri 
publice, ci șl la do
miciliu, ca un desert 
hrănitor, gata prepa
rat și la îndemîna 
oricui.

în ceea ce privește 
afirmația unora că 
„înghețata se consu
mă în exclusivitate 
vara' s-a dovedit a 
fi o prejudecată. în
ghețata este nu nu
mai un răcoritor, ci 
și o mare furnizoare 
de calorii.

Un aparat
care asigură sănătatea 

și suplețea
La recentele contractări cu 

comerțul, întreprinderea de 
industrie locală „Chimica" 
din Cluj, cunoscută pentru ca
litatea produselor sale, a pre
zentat o importantă realizare 
a colectivului ei de muncitori, 
tehnicieni și ingineri. Este 
vorba de noul aparat de ma
saj „Maso", cel mai indicat 
mijloc de înlăturare a riduri
lor și zbîrciturilor ce apar fie 
datorită vîrstei, fie ca urma
re a unor boli de piele. De 
asemenea, aparatul poate fi 
folosit cu succes pentru men
ținerea frăgezimii pielii, pen
tru eliminarea depunerilor de 
grăsimi, precum șl pentru tra
tarea unor afecțiuni generale 
ca dureri de cap, nevralgii.

Datorită accesoriilor de care 
dispune, aparatul poate fi fo

losit și pentru masarea pro
fundă a musculaturii, contri
buind la refacerea ei rapidă 
după solicitări intense. Tot
odată, masajul prin vibrație 
realizat cu aparatul „Maso" 
este un stimulent pentru în
tregul organism, ajutînd la 
desfășurarea metabolismului

Caracteristicile sale tehnice 
îl situează printre cele mai 
economice aparate electrice. 
De subliniat și faptul că este 
ușor de mînuit, nu necesită 
nici, un fel de întreținere, be
neficiind de o construcție a- 
decvată.

Prețul accesibil, de numai 
140 lei, face din aparatul 
„Maso" un factor indispensa
bil pentru îngrijirea modernă 
a frumuseții și sănătății, util 
în orice cămin.

Deva : Vechi și nou (Foto : S. Cristian)

(Urmare din pag. I)

mari transformări urbanistice. In car
tierele din calea Bucureștilor, Brazda 
lui Novac, Severinului sau în alte 
zone ale orașului te întîmpină sute 
și sute de blocuri noi. Ai convinge
rea că acestui bogat patrimoniu loca
tiv trebuie să-i corespundă un deo
sebit spirit gospodăresc. Intr-adevăr, 
cele mai multe blocuri sînt bine gos
podărite. Dar nu toate cvartalele se 
bucură de aceeași atenție din partea 
edililor.

Locatarii celor 15 blocuri aron
date centralei termice nr. 1 din Ca
lea Bucureștilor, de pildă, acuză de 
luni de zile, ba chiar de ani, încăl
zirea insuficientă a locuințelor, can
titatea redusă de apă caldă, incom
petența și dezinteresul mecanicilor, 
cheltuielile mari de întreținere dato
rate folosirii unor aparate și instru
mente de măsură necorespunzătoare. 
Sînt deficiențe grave, care afectează 
profund interesele mai multor mii de 
locatari. S-au făcut numeroase sesi
zări către întreprinderea de con
strucții și fond locativ, către di
recția județeană de gospodărie comu
nală, către consiliul popular al ora
șului. în prag de iarnă, mai precis 
luna trecută, un grup de locatari au 
înaintat, din nou, un memoriu direc
ției de gospodărie comunală. Iată și 
răspunsul emis de acest organism la 
14 octombrie a.c. : „în urma memo
riului dv. în legătură cu unele defi
ciențe constatate la blocurile de lo
cuințe etapa I, vă facem cunoscut că 
s-au luat măsuri prin I.C.F.L. fi

s @ @ @ @ @ @ @ @
I.G.O. pentru remedierea acestora. 
Materialul primit ne-a fost util, pen
tru care vă mulțumim, cu rugămintea 
de a ne sesiza și alte probleme". 
Semnează : directorul I. Braun și ing. 
șef R. Dumitriu. îți spui : iată un 
exemplu de receptivitate față de se
sizările cetățenilor! O scurtă- vizită 
prin cîteva apartamente dovedește

centrala termică nr. 4 : din 12 ca
zane funcționează doar 4 ; restul sînt 
demontate. Cîțiva mecanici se învîr- 
tesc pe lingă ele neputincioși. „Tubul 
focar nu rezistă — ne explică ei ; 
după 3—4 zile de funcționare, crapă 
și cade, iar regulatorul nu re
glează". Aflăm că aceste „mici" de
fecțiuni durează de aproape doi ani.

însă lipsa de seriozitate, formalismul 
răspunsului. în fapt, apa caldă curge 
mai departe intr-un firicel subțire, 
unele apartamente sînt încălzite, al
tele abia dezmorțite etc. Care au 
fost atunci măsurile despre care ‘se 
vorbește în răspunsul trimis cetățe
nilor ?

în cartierul „Brazda lui Novac" 
3 800 de apartamente intră în iarnă 
fără un strop de căldură. „Deși si
tuația se cunoștea — ne spun loca
tarii — în lunile de vară nu s-a făcut 
nimic". în toate apartamentele vizi
tate caloriferele sînt reci. Vizităm fi

în acest răstimp s-au petrecut multe : 
proiectantul tuburilor — Institutul de 
cercetări metalurgice, și constructorul 
— Uzinele „Vulcan" și-au trimis 
de cîteva ori specialiștii la fața locu
lui. în același timp, s-a purtat cores
pondență între aceștia și I.C.F.L., 
Trustul de construcții Craiova etc, 
care a ajuns la aproape 200 de pa
gini. Recent s-a apelat la o altă so
luție (considerată probabil salvatoare): 
I.C.F.L. a chemat în fața Arbitraju
lui. Trustul de construcții, care nu 
s-a lăsat nici el mai prejos și a che
mat, la rindul său, uzinele „Vulcan".

Practic însă nu s-a realizat nimic și, 
în ciuda „eforturilor" depuse de be- 
ligeranți, cazanele au rămas reci. Că 
doar nu erau să ardă nici cu referate, 
nici cu procese-verbale, informări, a- 
drese și telegrame, și nici măcar cu 
penalizări I Și în momentul de față, 
în' locul unor măsuri urgente și efi
ciente, a unor intervenții tehnice u- 
tile, luate prin unirea tuturor efortu
rilor celor interesați, „părțile" își iro
sesc timpul și energia în discuții ste
rile, în vreme ce peste 10 000 de lo
catari sînt în pericol de a rămîne fără 
căldură în timpul iernii.

Desigur, activitatea de gospodărie 
municipală este mult mai amplă. în 
însemnările de față ne-am rezumat 
doar la sublinierea cîtorva aspecte 
socotite de noi dintre cele mai im
portante. Ele sînt însă edificatoare 
pentru stilul defectuos de lucru al e- 
dililor craioveni, pentru lipsa lor da 
prevedere și organizare. La primăria 
municipiului Craiova, la Direcția ju
dețeană de gospodărie comunală, la 
I.C.F.L., la I.G.O., la I.T.C. ni s-au 
prezentat fel de fel de justificări, 
care mai de care mai „obiective", dar 
toate menite să justifice ceea ce nu 
se poate justifica : birocrația și negli
jența față de nevoile unei mari părți 
a locuitorilor orașului. în final, am 
primit totuși asigurări ferme că defi
ciențele vor fi înlăturate. Dar pentru 
acoperirea acestei promisiuni — pa 
care o considerăm a fi fost făcută cu 
întreaga responsabilitate ce revină 
gospodarilor unui mare oraș — esto 
nevoie de măsuri energice, susținute, 
de exigență și perseverență.
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Cu puțin timp In urmă, biroul Co
mitetului municipal Cluj al P.C.R. a 
fost nevolt să consume multe ore și 
zile de muncă cu descifrarea unei 
stări de lucruri reprobabile, a unor 
situații și fapte incredibile, săvîrșite 
la uzina „Tehnofrig". Aici, In mod 
sistematic, cu ocazia unor bilanțuri 
trimestriale, se farda realitatea, 
se denaturau cifrele contabile, cu sco
pul de a se acoperi neajunsurile eco
nomice și tehnice șl de a se beneficia 
de avantajele materiale ce le oferă 
realizarea planului la toți indicatorii, 
încâlcind grosolan îndatoririle ce re
vin unor oameni Învestiți să dirijeze 
și să răspundă de bunul mers al pro
ducției, sfidînd normele elementara 
ale cinstei, unii din membrii condu
cerii acestei uzine și-au permis să 
ascundă deficiențele, să înșele sta
tul promovînd practica bunului plac, 
a arbitrariului în aprecierea rezulta
telor economice. Dar să derulăm 
mai pe Îndelete filmul faptelor...

Se știe ce mare rol are această În
treprindere constructoare de mașini 
In asimilarea de noi mijloace teh
nice destinate industriei alimentare, 
exportului și altor nevoi ale econo
miei naționale. An de an, prin planul 
tehnic, colectivului și specialiștilor 
uzinei le-au fost încredințate sarcini 
ie mare răspundere, menite să sa

tisfacă necesități bine dimensionate, 
să solicite intens potentele, inițiativa 
și experiența muncitorilor, cadrelor 
tehnice și economice. în loc să mobi
lizeze toate forțele întreprinderii, să 
Înlăture — prin Intervenții energice 
— eventualele dificultăți legate de 
realizarea planului tehnic, conduce
rea uzinei a recurs la falsuri, a ra-

tru de organizare a producției șl a 
muncii — relata inginerul Micu Li- 
ciniu — a întocmit un studiu de pro
gramare a producției, Încă de la în
ceputul anului. Nu pretindem că nu 
mai putea fi îmbunătățit. Insă, ingi
nerul șef atît l-a întors șl l-a sucit, 
pînă clnd dosarul s-a umflat ca o... 
gogoașă, dar practic nu a avut nici 
o eficiență. A trebuit să așteptăm 
plecarea lui în concediu ca să putem 
aplica măsurile preconizate cu rezul
tate destul de bune".

Despre obiceiul de a face prea 
multă „filozofie" șl prea puține lu
cruri In practică, de altfel o dovadă 
a incapacității tehnice și economice, 
au vorbit și inginerul Gheorghe Du
mitru, sudorul Gligor Fărcaș, tehno
logul Nicolae Moritz șl alții, care au 
condamnat modul defectuos de lan
sare și programare a producției, pre
supusa lui... fatalitate și au luat po
ziție împotriva tăinuirii lipsurilor și 
înfrumusețării realității întrebat și, 
pe bună dreptate aspru criticat, pen
tru faptul că a admis asemenea prac
tici, directorul uzinei inginerul Zeno 
Miron, a încercat să arunce răspun
derea pe alții Dar, mistificarea rea
lității își ara izvorul în admiterea la 
punctele de comandă ale întreprin
derii a unoi amatori de succese fa
cile, de laude și — în ultimă instanță 
— de recompense grase nemeritate. 
Cum este firesc, în asemenea cazuri, 
celor vinovați 11 s-au aplicat sanc
țiunile de rigoare pe linie de partid. 
Participanții la dezbateri au cerut 
însă ca lucrurile să nu se oprească

O B Q Q H n s

aici. „Faptele petrecute la „Tehno
frig" constituie un caz penal, întru- 
cît în urma raportării realizării pla
nului s-au încasat premii, care de 
fapt constituie venituri ilicite, s-a 
spus, pe bună dreptate, în adunare.

★

Am aflat că recent, fostul director, 
al uzinei, Zeno Miron, a fost... numit 
inginer șef-adjunct tot la „Tehno
frig". Teribilă sancțiune ! Adică ace
lui om care a tolerat premeditat de
naturarea adevăratei stări de lucruri 
din întreprindere — și a Încasat 
premii — 1 s-a acordat posibi
litatea de a-și exercita „meto
dele" șl în altă postură. Este o mă
sură cu totul de neînțeles pe care 
cerem s-o explice, cu toată claritatea, 
conducerea Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, respectiv 
tovarășul Ion Avram, prim locțiitor 
al ministrului, și tov. Asot Sarafian, 
director general, care au venit în 
uzină și s-au ocupat de acest caz. 
Orice s-ar zice, economia națională 
nu poate suporta consecințele unor 
astfel de acte reprobabile. După 
faptă și răsplată ! Nu numai că su
mele primite drept premii trebuie 
neîntîrziat recuperate, dar se impune 
ca toți acei care au înlesnit și au fost 
părtași la călcarea în picioare a 
adevărului să primească blamul pu
blic, să simtă cu toată energia șl 
pînă la capăt rigorile legii.

Alexandru MUREȘAN 
Petre NEDELCU

Măsurile stabilite de par
tid cu privire la îmbunătă
țirea activității în agricul
tura de stat, măsuri pe care 
lucrătorii întreprinderii a- 
gricole de stat Curtea de 
Argeș se străduiesc să le 
aplice tot mai bine în viață, 
au avut un efect pozitiv în 
direcția valorificării superi
oare a rezervelor existente, 
a promovării spiritului de 
răspundere și a inițiativei 
cadrelor, în rezolvarea unor 
probleme privind organiza
rea muncii, sporirea pro
ducției, reducerea cheltuie
lilor materiale etc. In tre
cut. fostele G.A.S. care in
tră acum în componența 
întreprinderii lucrau cu 
pierderi. Cu un an . în ur
mă, aceste pierderi se ridi
cau la 4 milioane de lei, 
numai din sectorul zooteh
nic. Situația de acum e cu 
totul alta. Pe primele 8 luni 
din acest an. planul de pro
ducție s-a îndeplinit în pro
porție de 109 la sută. Fată 
de un plan anual de 2 750 
litri de .lapte pe vacă fu
rajată, realizăm 2 900 de 
litri, la un preț mai mic cu 
0,20 lei decît era planificat 
la litru.

Atît în zootehnie, cît șî 
In pomicultură, care consti
tuie principalele sectoare 
de producție ale întreprin
derii, toți indicatorii de 
plan se realizează sau vor 
fi depășiți. împletind orga
nic gîndirea tehnică și eco
nomică, multi șefi de fer
me realizează o îmbinare 
armonioasă între măsurile 
privind mărirea producției 
cu cele care vizează redu
cerea prețului de cost. Așa 
se face că, în această di
recție, asistăm acum la o 
întreagă suită de inițiative 
creatoare. In primul rînd. 
accentul principal s-a pus, 
pe organizarea mai bună 
a muncii, domeniu în care, 
cu ani în urmă, existau la
cune serioase ce se reper
cutau asupra producției și 
cheltuielilor materiale.

In zootehnie — o primă 
măsură cu efecte pozitive 
a fost aceea a specializării 
fermelor pe categorii de a- 
nlmale. Lucrătorii ferme-

lor au astfel posibilitatea 
să-și ridice nivelul de pre
gătire și să obțină realizări 
bune. La ferma Tigveni, 
condusă de ing. Stan Ma
rin, unitate specializată în 
creșterea vacilor, depășiri
le de plan însumează peste 
30 000 1 de lapte Ia un 
preț mai scăzut cu 30 de 
bani pe 1. Atribuțiile lăr-

sate. Tot aici, cu posibili
tăți locale, s-au irigat 20 ha 
cu lucerna, mărindu-se ast
fel substanțial baza fura
jeră.

O serie de inițiative s-au 
soldat cu rezultate bune șl 
în sectorul ovin. Este vor
ba, în primul rînd, de gru
parea celor 20 000 de ovine 
în cîrduri mai mici, dîndu-

portat anul trecut în mod fictiv ca 
terminate, ta fază de prototip, com- 
presoarele de 100 000 kllocalorii pe 
oră, 140 000 șl 280 000 kcal/h, care în 
realitate au fost gata numai în luna 
august a.c., adică cu 8 luni întîrziere. 
Fără pic de jenă, conducerea acestei 
întreprinderi a continuat și în acest 
an să practice aceleași „metode", ra- 
portînd, din nou, ca terminat com
presorul de frig de 270 000 kcal/h cu 
freon, la care se mai lucrează încă 
și în prezent. Nu numai că prototipul 
acestui utilaj nu era gata, dar s-a 
mers pînă acolo încît compresorul 
respectiv a fost vopsit și prezentat... 
a doua oară organelor de control, în 
locul celui de 420 000 kcal/h, al cărui 
termen de realizare a expirat în luna 
iunie a.c, șl care de fapt se afla în 
plină construcție.

Ce a urmărit și pe ce a mizat con
ducerea acestei întreprinderi cînd, cu 
bună știință, a pășit pe panta măs
luirii realității și a inducerii în eroa
re a organelor de control 7 De unde 
asemenea mentalități cu totul străine 
actului de conducere a unei între
prinderi socialiste ? Fiindcă aceleași 
grave abateri de la disciplina sta
tistică reală au fost săvîrșite și la ra
portarea îndeplinirii planului pro
ducției marfă. La sfîrșitul trimes
trului II, s-au comunicat ca 
realizate diverse produse în valoare 
da aproape două milioane lei, în timp 
ce ele se mai aflau în diferite faze 
ale procesului tehnologic. Atunci, or
ganele de partid și de stat locale — 
care au depistat raportările fictive — 
au atras atenția conducerii întreprin
derii, iar în ședința comitetului de 
partid ținută în mod special, aceasta 
și-a recunoscut faptele. Se părea că 
s-au tras învățămintele cuvenite, că 
conducerea uzinei nu va mai repeta 
gestul blamat. Dar, continuindu-și 
vechea „metodă", în pofida asigură
rilor date la sfîrșitul lunii august, 
conducerea întreprinderii a raportat 
că o producție în valoare de peste 
2,2 milioane lei era realizată, deși 
aceasta se afla, de asemenea, în dife
rite faze ale procesului tehnologic.

Cum se spune, paharul se umpluse 
șl asemenea jonglerii necinstite nu 
mai puteau să fie perpetuate la 
infinit. Practica aceasta de a 
tăinui realitatea, de a o pre
zenta în roz, de a refuza respec
tarea adevărului a fost pusă în dez
baterea unei plenare a comitetului 
de partid al uzinei și a biroului Co
mitetului municipal Cluj al P.C.R. 
Cei care au luat cuvîntul la 
dezbateri au condamnat public ast
fel de procedee și au demonstrat cu 
fapte, că, pe-parcursul procesului de 
producție, în această uzină persistă 
grave lipsuri de organizare a pro
ducției și a muncii. Față de anul 
precedent, rebuturile au crescut ; 
s-au înmulțit cazurile de încălcare 
a disciplinei tehnologice la turnăto
rie și a obligativității controlului pe 
faze, ceea ce a făcut ca peste 90 la 
sută din rebuturi să apară la prelu
crarea mecanică. Au fost aduse 
probe ce atestă că inginerul șef. Je
nei Dezideriu — care ar fi trebuit să 
fie un înflăcărat promotor al noului 
și al tehnicii moderne în uzină — a 
frînat și tărăgănat traducerea în 
viată a unor măsuri și studii menite 
să introducă debitarea centralizată a 
laminatelor, lansarea judicioasă a co
menzilor, programarea producției la 
secția mecanică, reorganizarea ate
lierelor d® concepție. „Serviciul noe-

rele-

bază, 
bune

turi duble. Pe această 
asigurăm iernarea, în 
condiții, a animalelor.

Inițiative demne de 
vat există și în fermele din
sectorul pomicol. îmbu
curător este că recolta, în
deosebi la mere, depășește 
substanțial prevederile. La 
obținerea unei producții 
mari de fructe, de bună

autonomia acorda
tă șefilor de ferme au ca 
efect creșterea răspunderii 
acestora de a hotărî, la fa
ta locului, asupra a ceea 
ce trebuie făcut pentru în
mulțirea bunurilor mate
riale încredințate. Șeful 
fermei Cepar, ing. Ion Li- 
xandru, a luat inițiativa de 
a stabili exemplare de a- 
nimale etalon, pe care le 
cîntărește lunar ; se evită, 
astfel, cîntăririle prea dese 
ale întregului efectiv, cîntă- 
riri ce aveau repercusiuni 
asupra sporului în greuta
te a animalelor. In același 
timp, s-a încetățenit meto
da de a administra anima
lelor furaje tocate și mela-

se astfel putința ciobanilor 
să le supravegheze și să 
le hrănească mai bine. Lu
nar s-au colectat mostre 
de lînă de la fiecare cîrd, 
iar acolo unde se observa 
scăderea ritmului de creș
tere a firelor se intervenea 
cu suplimente de furaje. 
Așa se face că planul va
loric la lînă a fost depășit 
cu 200 000 de lei.

Evidențiem, de asemenea, 
preocuparea de a asigura 
baza furajeră necesară. Cea 
mai mare atenție s-a acor
dat strîngerii fînurilor din 
pajiștile de deal și munte 
și cosirii otavei. In total 
s-au asigurat 2 000 tone de 
furaje peste plan, din cul-

calitate, a contribuit în
deosebi preocuparea teh
nologului șef al între
prinderii de a organiza 
stropirea pomilor în cadrul 
strict al perioadei de averti
zare. Pentru a obține și în 
anul viitor o recoltă mare 
de fructe, una dintre preo
cupările noastre este fertili
zarea livezilor cu îngrășă
minte organice. Acolo un
de condițiile de pantă nu 
permit transportul, se va 
face fertilizarea cu îngră
șăminte verzi (plante culti
vate, în benzi, ce vor fi 
îngropate sub brazdă).

O sursă de venituri ta

cadrul I.A.S. Curtea de Ar
geș o constituie organiza
rea, pe lîngă ferme, a unor 
secții anexe pentru prelu
crarea materialului lemnos 
în șiță, uluci, lanteți și 
valorificarea zerului de la 
stîne în hrana porcilor. Din 
aceste activități s-au înca
sat peste 400 000 de lei.

Rezultatele obținute de 
întreprinderea noastră pu
teau fi mult mai bune dacă 
s-ar fi urmărit în toate fer
mele punerea în valoare a 
resurselor existente. In a- 
ceastă privință, sînt de 
semnalat unele deficiente. 
Șeful fermei Băiculești, ing. 
Stefan Grigore, a fost as
pru criticat pentru lipsa de 
preocupare privind baza 
furajeră, care nu s-a asi
gurat decît în proporție de 
50 la sută din necesar. 
Tot aici recolta de mere 
este de slabă calitate, de
oarece plantațiile nu au 
fost întreținute Ia timp.

îmbunătățirea activității 
noastre depinde și de spri
jinul primit din partea fo
rurilor superioare de re
sort. Semnalăm că sîntem 
foarte mult solicitați la di
ferite ședințe și la elabora
rea diferitelor situații ce
rute de trustul zonal șl De
partamentul I.A.S. înlătu
rarea tendințelor birocra
tice ar fi spre folosul 
I.A.S., al specialiștilor, care 
au menirea de a-și con
centra eforturile asupra 
activității în ferme, acolo 
unde se realizează produc
ția.

Sîntem hotărîțl ca și ta 
continuare să răspundem, 
prin eforturi susținute în 
toate fermele, sarcinii 
trasate de partid de a ri
dica pe o treaptă superioa
ră activitatea în agricultu
ra de stat, de a obține pro
ducții șl beneficii cît mai 
mari.

Ing. Emil TEODORESCU
directorul I.A.S. Curtea 
de Argeș

în județul Ilfov
Pentru cooperatorii din 

județul Ilfov creșterea pă
sărilor constituie un mijloc 
rapid de sporire a venitu
rilor bănești. Prin așezarea 
geografică a județului, uni
tățile cooperatiste dispun 
de cea mai mare plată de 
desfacere — Capitala. Acest 
considerent a stimulat dez
voltarea sectorului avicol, 
dar nu în ritmul In care 
au sporit cerințele de carne 
și ouă și nici pe măsura 
posibilităților. în acest an 
cele 120 de cooperative din 
județ au vîndut statului 
peste 2.3 milioane păsări, 

după cum ne-a re- 
Alexe Negrea, 

uniunii

Dar, 
latat ing. 
vicepreședinte al 
județene a cooperativelor 
agricole, au existat posibi
lități ca planul să fie cu 
mult depășit dacă în sec
torul avicol nu surveneau 
pierderi. Lipsa de preocu
pare din partea unor spe
cialiști și a unor consilii 
de conducere poate fi ase
muită în acest caz cu o 
„epidemie", care a secerat 
nu mai puțin de 26 la sută 
din totalul efectivelor de 
păsări. Este aproape incre
dibil, dar de la începutul 
anului și pînă acum au 
pierit 693 mii de pul și 
găini. Aceste mortalități 
s-au produs în condițiile 
în care avicultura a fost 
ferită aproape în totalitate 
de ravagiile bolilor infecto
contagioase, boli înlocuite, 
după cum se va vedea, de 
nepăsarea și indolența unor 
cadre cu munci de răs
pundere din 
cît și de lipsa 
partea unor 
care lucrează 
avicol.

Că o asemenea situație 
putea fi prevenită, o de
monstrează rezultatele unor 
cooperative care acordă 
atenția cuvenită creșterii 
păsărilor. între care se nu-

cooperative. 
de grijă din 

cooperatori 
în sectorul

mără și cele de la Manasia 
și Chirnogi. La aceste uni
tăți Ia efective de peste 
95 000 de pui și găini, pier
derile prin mortalități sînt 
aproape inexistente. Așa
dar, în ambele unități, ve
niturile din acest sector vor 
fi cu mult mai mari decît 
cheltuielile.

Dar sînt multe alte co
operative unde valoarea 
zilei-muncă va fi diminuată 
și datorită nerentabilității 
avlculturii. La cooperativa 
Izvorul, dintr-un efectiv de 
numai 20 000 păsări au pie
rit jumătate, iar la coope
rativa agricolă Slobozia- 
Giurgiu aproape 25 la sută 
din cele 28 348 de păsări au 
fost aruncate la „putui sec". 
Cel mai elocvent caz în 
care nepăsarea și lipsa de 
preocupare au luat locul 
simțului și spiritului gos
podăresc îl oferă coopera
tiva agricolă din comuna 
Afumați. La începutul anu
lui, cooperatorii de aici au 
planificat să obțină din va
lorificarea păsărilor și a 
ouălor venituri în valoare 
de 100 000 lei. Dar atît de 
vitregit a fost acest sector 
încît, vînzîndu-se nu numai 
produsele, ci întregul efec
tiv de păsări de-abia s-au 
obtinut 66 150 lei. Ce fac
tori au determinat această 
activitate slabă ? La înce
putul anului, cooperativa 
avea 1792 de păsări-matcă, 
provenite, după cum apre
ciază ing. Stela Sălejan- 
Manole, dintr-un lot neco
respunzător. Pentru cres
cătorie au fost procurați, 
de la alte unități, 10 770 pul 
și introduși în puiernițe 
între 15—20 aprilie. înainte 
de introducerea puilor în 
crescătorie, însă, bunii gos
podari repairă adăposturile, 
le dezinfectează, asigură 
căldura de care este nevoie. 
Dar la Afumați nu s-a pro
cedat așa, ceea ce a de

numai după 45 
la popularea 
efectivul să se

terminat ca 
de zile de 
crescătoriei, 
împuțineze cu 2984 de pui. 
Medicul veterinar Gh. Cră
ciun a întocmit acte numai 
pentru 1077 put pe motiv 
că, incluzîndu-i pe totl ar 
depăși planul de mortali
tate admis. în buletinele de 
analiză ale laboratorului 
veterinar București este 
contestat diagnosticul „vi- 
telus nerezorbit". 
tate congenitală", 
dioză", prin care 
Crăciun urmărea 
absolve de răspundere pe 
el, să scoată basma curată 
pe președintele Gheorghe 
Ilie și pe alții. Cauzele ade
vărate sînt altele : puierni- 
țele n-au fost pregătite la 
timp și corespunzător, n-au 
fost deratizate înainte ' ci 
după introducerea puilor, 
au lipsit furajele necesare, 
recepția puilor cumpărați 
au făcut-o îngrijitoarele. 
Abia în luna iunie, cînd 
muriseră mai mult de ju
mătate din pui, au fost 
asigurate furaje corespun
zătoare. De atunci o altă 
parte din pui după ce au 
ajuns mari, buni de frigare, 
„au făcut picioare". Intr-un 
cuvînt, 6000 de pui au fost 
pierdut!. O comisie de re
vizie a uniunii cooperatiste 
județene a stabilit cine plă
tește puii dispăruți și o 
parte dintre cei morti. Cre
dem că e cazul ca totl cei 
care au dat dovadă de ne
păsare, Incepînd de la'pre
ședintele cooperativei, spe
cialiști și pînă la îngriji
tori; să suporte 
Nu de altceva, 
ceastă unitate 
unora fată de

„debili- 
..ascari- 
medicul 
să se

Fabrica de confecții „Bacăul”

ARTICOLE PENTRU COPII
SI ADULTI*

Produsele fabricii 
cu succes examenul 
Datorită atenției și bunului gust cu care sînt 
executate, confecțiile ce poartă emblema fabricii 
din Bacău sînt tot mai solicitate. Din gama largă 
a produselor sale amintim variatele modele de 
pijamale pentru toate vîrstele, uniformele pentru 
diverse școli, costumele și mantalele — uniforme 
pentru instituții.

de confecții „Bacăul* trec 
exigent al cumpărătorilor.

pagubele, 
dar la a- 

indolența 
Interesele 

obștești este însoțită de 
apucături străine celei mai 
elementare etici. Există an
tecedente, care au fost con
firmate și în acest an, do
vadă că și comisia de re
vizie a uniunii județene a 
consemnat o atare situație. 
Fapt, este că. în prezent, 
cooperativa s-a ales cu 
42 000 lei pierdeți și doar cu 
100 de găini, care mai cot- 
codăcesc din cînd în cînd. 
pînă le va veni si lor soro
cul. Ideea lichidării acestui 
sector este susținută sus șl 
tare de către ing. S. Manole 
care afirma că „singura 
soluție pentru înlăturarea 
pierderilor de la sectorul 
avicol, este... să renunțăm 
definitiv la creșterea păsă
rilor, întrucît nu sînt con
diții materiale". Or, lucru
rile nu stau chiar așa. Cu 
o mai susținută preocupare 
atît din partea consiliului 
de conducere, cît șl a spe
cialiștilor. pierderile puteau 
fi evitate.

Discutînd situația exis
tentă pe ansamblul județu
lui Ilfov, la organele agri
cole ale acestuia, am primit 
asigurări că, în urma unor

(Urmare din pag. I)

PUNDEREA

măsuri care au și început 
să fie îndeplinite, pentru 
anul viitor există posibili
tăți ca planul de creștere a 
păsărilor să fie aproape 
dublat. Au fost asigurate în 
primul rînd 657 889 găini- 
matcă, incubatoarele au 
fost concentrate în 20 de 
cooperative. La uniunea co
operatistă județeană se a- 
preciază că pentru anul 
viitor este necesar să se 
dezvolte cu prioritate creș
terea păsărilor în aproxi
mativ 50 de cooperative a- 
gricole unde există o bună 
experiență și condiții ma
teriale, acolo unde consiliile 
de conducere dau dovadă 
de preocupare față de a- 
ceastă activitate deosebit de 
rentabilă. Pentru ameliora
rea raselor, trei coopera
tive au fost învestite ’cu 
răspunderea de a furniza 
incubatoarelor ouă de la 
14 000 de găini selecționate, 
astfel ca încă de la 1 de
cembrie să înceapă activi
tatea de incubație. De ase
menea, pentru rezolvarea 
mult discutatei aprovizio
nări cu furaje, atît pentru 
găinile ouătoare cît și pen
tru pui, au fost amenajate 
la cooperativele Jilava și 
Otopeni două stații de pre
parare a acestor nutrețuri. 
Măsurile luate de organele 
județene de specialitate 
pentru înlăturarea neajun
surilor semnalate în acest 
an și mai ales pentru ridi
carea în 1969 pe treapta 
cuvenită a muncii în sec
torul avicol, constituie o 
bază pentru desfășurarea 
unei activități pe măsura 
marilor posibilități exis
tente. Se. impune însă ca 
acțiunea pornită să se des
fășoare pînă la capăt cu 
seriozitate și răspundere.

Noul sortiment de parchet 
cunoscut și sub numele de 
mozaic a fost introdus de cu- 
rînd în producția industrială 
românească. Acest produs este 
foarte solicitat deoarece folo
sirea lui oferă posibilitatea de 
a da locuințelor noastre o notă 
de eleganță, de distincție. 
Parchetul lamelar se produce 
în mod obișnuit din specii de 
foioase tari, ca stejar și cer, 
fapt care-i conferă calități 
sporite de rezistență, plăcile 
fiind asamblate în panouri de 
448/448 mm, respectiv 16 ca
reuri a cîte 5 lamele, sub 
forma unei table de șah. La
melele componente ale fiecă
rui panou sînt de formă pris
matică, prelucrate fin.

Procesul tehnologic de rea
lizare a parchetului lamelar 
este modern, evoluînd mereu, 
spre continuă perfecționare.

Avantajele pe care le pre
zintă noul produs sînt mul
tiple, fapt pentru care este tot 
mai solicitat atît în țară, cît 
și peste hotare. De bună 
seamă, caracterul estetic este 
cel care iese pregnant în evi
dență, acest tip 
avînd un aspect 
metric, decorativ, 
construcția lui, 
lamelar este foarte practic, 
durabil, rezistent la șocuri de 
compresiune ; asigură o izo
lație termică și fonică cores
punzătoare ; este igienic, în- 
lăturîndu-se acumularea pra
fului sau infectarea cu bacterii 
ori ciuperci ; de asemenea, 
prezintă un coeficient scăzut 
de contragere după montare. 
De reținut este și faptul că e 
mult mai ieftin în comparație 
cu parchetul clasic, nedepă
șind 32 lei mp.

de parchet 
plăcut, si- 
Prin însăși 

parchetul

posibilitățile proprii de rezolvare. 
Oricare din aceste justificări nu sînt 
deloc plauzibile și ele dovedesc o 
insuficientă înțelegere a sarcinilor 
actuale puse de partid în fața cadre
lor din economie, privitoare la nece
sitatea valorificării cît mai depline a 
rezervelor existente în industria 
noastră socialistă.

Se înțelege că eficiența acțiunii de 
organizare științifică a producției și 
a muncii nu se măsoară prin numărul 
studiilor, ori prin proporția partici
pării specialiștilor dintr-o întreprin
dere la elaborarea lor. Eficienta el 
este o integrală a mai multor fac
tori, o maximă importantă prezentînd 
profunzimea analizelor, examinarea 
exigentă a fenomenelor din toate un
ghiurile posibile, desprinderea celor 
mai bune variante de măsuri și so
luții, care să fie operativ înfăptuite 
practic. Improvizația în identificarea 
variantelor și, mai ales, în aplicarea 
lor creează serioase dificultăți în 
fructificarea rezervelor producției 
sau poate chiar să discrediteze acțiu
nea într-o întreprindere sau alta.

în practică s-a confirmat că succe
sul poate fi asigurat numai acolo 
unde comitetele de direcție creează 
un climat propice afirmării compe
tenței, gîndirii creatoare a celor mal 
bune cadre tehnice și economice, con
fruntării deschise de opinii, precum 
și înfăptuirii neîntîrziate în practică 
a măsurilor preconizate. In nici un 
caz desfășurarea continuă și adînci- 
rea acțiunii nu trebuie să cadă 
clusiv pe seama celor 3—4 sau 5 
cialiști încadrați în serviciul sau 
pa de organizare a producției, ci
supun o difuzie mai largă a sarci
nilor în diversele compartimente de 
producție și de concepție. Rolul gru
pelor sau serviciilor de organizare 
din întreprinderi a fost, de altfel, 
bine precizat : ele trebuie să coordo
neze întreaga activitate a cadrelor 
din întreprinderi pe linia organizării 
superioare a producției și a muncii, 
să sintetizeze rezultatele acestei ac
tivități în studii și măsuri, să urmă-

ex- 
spe- 
gru- 
pre-

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii"

In hala ds fabricație a modernei fabrici de zahăr din Buzău (Foto : Gh. Vințllă)

rească pe parcurg traducerea lor ta 
viață în termenele riguros 
dinainte.

Considerațiile exprimate 
lnte ne permit să apreciem 
lități mai potrivite de participare a 
specialiștilor în acțiunea de organi
zare superioară a producției și a 
muncii au fost promovate la uzinelo 
„23 August" și „Timpuri noi", la în
treprinderea textilă „Dacia" șl în alte 
unități industriale din București. La 
uzina „23 August", de exemplu, solu
ționarea principalelor probleme — 
optimizarea programării producției, 
raționalizarea transportului intern, 
simplificarea șl mărirea operativită
ții sistemului informational etc — are 
loc în etape, din aproape în aproape; 
experimentarea soluțiilor în anumite 
sectoare facilitează perfectionarea lor 
și netezirea drumului de generalizare 
în întreaga întreprindere. Din discu
ția cu tov. Marin Enache, secretarul 
comitetului de partid, am reținut că, 
deși în uzină a fost înființat un ser
viciu puternic de organizare a pro
ducției, el nu monopolizează, nu re
zolvă singur problematica majoră ce 
se ridică în acest domeniu. In primul 
rînd, în nucleele de specialiști care 
urmăresc un anumit aspect al orga
nizării producției și a muncii sînt in
cluse zeci de cadre tehnice și econo
mice din toate secțiile și serviciile u- 
zinei. In al doilea rînd, de îndată ce 
un studiu a fost elaborat, el este pus 
în discuția activului de partid, a spe
cialiștilor din secția unde urmează a 
se aplica î cei care l-au întocmit ar
gumentează de ce au ales soluțiile 
respective și nu altele, demonstrează 
pe planșe ce îmbunătățiri urmează să 
se aducă fluxului tehnologic sau or
ganizării muncii.

— O atare examinare colectivă a 
studiilor de organizare are un dublu 
efect — a precizat secretarul comi
tetului de partid de la uzina „23 
August". Pe de o parte, cadrele din 
secții, care cunosc foarte bine situa
ția reală de la locurile de muncă, îșl 
spun părerea în legătură cu soluțiile 
adoptate, completează măsurile pre
conizate, creîndu-se astfel certitudi
nea că intervenția în sistemul de or
ganizare va da rezultatele cele mai 
bune. Iar pe de alta, inginerii, tehni
cienii, muncitorii cu o înaltă califi
care sînt direct atrași în activitatea 
de aplicare practică, de finalizare a 
măsurilor și soluțiilor organizatorice 
stabilite.

Neîndoielnic, ta procesul de per
fecționare a organizării producției ta 
întreprinderi, pot fi găsite diferite 
alte modalități care să permită o 
participare cît mai largă a specialiș
tilor în această acțiune. Important 
este ca peste tot să se creeze con
diții favorabile promovării principii
lor și metodelor moderne de condu
cere și organizare a producției, care 
să fie o rezultantă a confruntării unul 
număr cît mai mare de opinii, chiar 
contradictorii, a inteligenței și gîn- 
dirii novatoare colective. Prezența 
activă a cadrelor tehnice și economi
ce din întreprinderi este o condiție 
indispensabilă a reușitei acestei ac
țiuni, dictate de sarcinile mari, cali
tativ superioare care stau ta fața 
fiecărei unități industriale In actuala 
etapă de dezvoltare a economiei na
ționale.

stabilite

mai îna- 
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LA DISCREȚIA ORICUI?

de Ion BĂIEȘU

înfrîngerea cu care se In
acțiunea Liei, autorul afirmă 

că orice principiu etic își con- 
sau

decît la partenerul său. Inter- 
realizează dominanta parti- 
Ceea ce cîștigă în intensi- 
ir.terpreta pierde însă la

Car« trebuie să fie la
tura definitorie a muncii 
cadrelor didactice 7 Evi
dent, munca de zi cu zi în 
școală, la catedră, în ca
drul procesului instructiv- 
educativ. „Trebuie să facem
— arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ca profesorul, 
învățătorul să se afle cît 
mai mult In mijlocul ele
vilor, să trăiască împreună 
cu el, să-1 supravegheze in 
recreații, să le organizeze 
jocurile, să meargă cu el în 
excursii... Cînd vorbim de 
rolul important pe care îl au 
Învățătorul, profesorul tn e- 
ducarea copiilor, nu trebuie 
să limităm acest rol numai 
la predarea cunoștințelor 
Ia orele de curs, ci să înțe
legem întreaga activitate de 
educare a copiilor". Aceste 
îndatoriri de mare însem
nătate socială presupun o 
judicioasă distribuire a tim
pului slujitorilor școlii, e- 
forturi susținute în vederea 
îmbogățirii necontenite a 
conținutului diferitelor dis
cipline de învătămînt și 
perfecționării metodelor de 
predare. De asemenea, se 
impun căutări susținute din 
partea cadrelor didactice
— mai cu seamă a celor 
care lucrează în centrele 
muncitorești și în mediul 
rural — pentru ridicarea 
nivelului procesului de în- 
vățămînt la nivelul 
tent în 
sau din 
șenești, 
creeze 
pregătire tuturor tinerilor 
de vîrstă școlară. ~ 
într-un asemenea 
s-a recomandat, nu o 
conducerilor de școli, 
nelor locale de partid 
stat să evite supraaglome
rarea cadrelor didactice cu 
sarcini în afara scolii.

Activitățile extradidactice 
continuă să fie totuși prea 
numeroase pe alocuri. Un 
singur exemplu : prof. Va- 
»lle Dragoș, de la Liceu! 
nr. 1 Reghin. Este, după 
cum ne mărturisea, respon
sabilul cercului pedagogic, 
membru în cabinetul meto
dic al profesorilor de isto
rie din oraș, secretarul so
cietății de științe istorice 
(subfiliala Reghin), direc
torul cursului de Istoria ci
vilizației la Casa de cultură, 
lector la Universitatea de 
partid si secretar al orga
nizației de partid din li
ceu. La aceasta se adaugă 
conferințele și simpozioane
le pe care trebuie să le 
pregătească. numeroasele 
ședințe la care participă. 
„Practic — ne spunea — 
abia dacă îmi pot rezerva o 
oră, o oră și jumătate pe 
zi, șl aceea, de fapt, numai 
seara, pentru pregătirea 
lecțiilor de a doua zi. Dar 
în afară de aceasta, apar o 
seamă de lucrări de spe
cialitate care ar trebui par
curse, scrieri beletristice cu 
caracter Istoric, care, de 
asemenea, trebuie folosite 
în instruirea elevilor. Or. 
practic, pentru a le citi șl 
pe acestea, timpul este cu 
totul insuficient". Comen
tariile sînt de prisos I

După cum se știe, numă
rul Intelectualilor de la 
sate a crescut considerabil, 
încît azi aproape că 
practic nu există comună 
fără medici, ingineri agro
nomi, ingineri zootehniști, 
medici veterinari. Șl to
tuși greul muncii cul-

turale revine tot ca
drelor didactice. Iată un 
exemplu din ’ numeroase
le posibile: în comuna 
Vîrfuri, județul Dîmbovița, 
există un cor, o brigadă 
artistică de amatori, o e- 
chipă de teatru și una de 
dansuri, ceea ce este, evi
dent, demn de laudă. Dar 
oare este firesc ca aceste 
formații artistice să fie al
cătuite numai din profeso
rii celor patru școli ale co
munei 7 Patru zile din 
săptămînă cadrele didactice 
participă În corpore la re
petițiile acestor formații șl, 
în plus, asigură conferințe
le și simpozioanele prevă
zute în programul căminu
lui cultural, în vreme ce 
de-a lungul a două luni 
medicul comunei n-a fost 
programat nici măcar cu o 
conferință. Dar mai există 
un aspect al problemei, de
loc minor, relevat de prof. 
Elena Ioniță de la școala 
generală nr. 1 Vîrfuri : 
„Fiecare profesor înțelege 
că este de datoria sa să-și 
aducă contribuția în activi
tatea culturală a comunei. 
Dar cred că această dato
rie nu presupune ca noi să 
urcăm pe scenă în vreme 
ce tinerii din comună ră- 
mîn simpli spectatori. Cred 
că rolul cadrelor didactice 
constă în primul rînd în a-i 
îndruma pe cei tineri în 
pregătirea unor activități 
artistice". Este clar că 
organele locale din Vîrfuri 
au recurs la calea cea mai 
comodă pentru a „dina
miza" viata culturală a co
munei.

Iată «t un alt caz. 
Organele locale din Reghin 
au hotărît ca fiecare școa
lă să răspundă 
tatea culturală 
treprinderf sau 
din oraș. „Sînt, 
acord — remarca prof lu
liu Szâsz, directorul Liceu
lui nr. 2 — că acolc unde 
există" puțini intelectuali, 
prezența cadreloi didactice 
cu un grad sporit de com
petență șl cunoștințe e ne
cesară. Dar nu pricep 
pentru ce e nevoie tot de 
profesori și pentru „întă
rirea" activității culturale 
la spitalul orașului, unde 
există numeroase persoane 
cu o puternică formație In
telectuală, care ar putea, 
ele Insele, să ajute activi-

tatea culturală din alte în
treprinderi".

Intr-adevăr, e de neîn
țeles. Este de reținut însă 
că acest caz atestă 
persistenta unei prejude
căți potrivit căreia „profe
sorul de aceea e profesor 
ca să facă de toate". Este 
semnificativ în acest sens 
și un alt fapt din comuna 
Vîrfuri. Cadrelor didactice 
11 s-a cerut din partea con
ducerii consiliului popular 
și a organelor locale de 
partid o programare — pe 
ore — a activității zilnice, 
de dimineață pînă seara. 
Că analiza nu a avut drept 
mobil dorința de a ști dacă 
profesorii au suficient timp 
pentru întregirea pregăti
rii lor o dovedește și afir
mația unei profesoare cu 
care am discutat: „Am tre
cut numai o oră și jumă
tate pentru pregătirea ore
lor de a doua zi, știind că 
în urmă cu un an unul 
cadru didactic care își re
zervase trei ore pentru a- 
ceastă activitate 1 s-a re
proșat aceasta, pe motivul 
că dacă lui îi sînt necesare 
trei ore, atunci cît trebuie 
să se pregătească elevii ?“

Evident, avem de-a face 
cu un abuz care trebuie 
grabnic curmat de in
spectoratul școlar. După 
cum este timpul să se pună 
capăt. în fine, și practicii 
acelor organe locale care 
„pun în vedere" cadrelor 
didactice că în cazul în 
care nu fac bunăoară, de 
serviciu la telefonul con- 
siliulu’ popular sau nu e- 
fectueaz? anumite lucrări 
de birou pentru care exis
tă oameni salarizați, ori nu 
participă la realizarea al
tor sarcini care nu reclamă 
cîtuși de puțin prezenta lor, 
„li se vor aplica sancțiuni". 
O astfel de conduită vine 
în flagrantă contradicție 
cu sprijinul și respectul de 
care trebuie să se bucure 
cadrele didactice.

Timpul corpului profeso
ral e un bun prețios. In
spectoratele școlare, orga
nele județene și locale de 
partid si de stat trebuie 
să-1 pretuiască deopotrivă 
în interesul școlii și al asi
gurării locului cuvenit 
corpului profesoral tn acti
vitățile social-culturale.

Gheorghe DAVID

18
Columna (ambele «erll) : PATRIA — • ; 12 ; 15 l 
; 20,45.
Ziua tn care vin peștii : REPUBLICA — I ; 11,30 ; 
; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
; 18,30 : 21.
Anna Karenina (ambele serii) : LUCEAFĂRUL —

14
16
•9 ; 12,30 . 16,15 ; 19,45.
a ,,Judoka" agent secret : FESTIVAL — 8.3C
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21, MELODIA - 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,30 ; 20.45. MODERN - 9.30 ; 11,45 : 14 :
18.30 ; 20,45.
o Marianna, agentul «555 : VICTORIA — 9,30 ;
13,45 ; 15.45 ; 18,15 ; 20.45. MIORIȚA — 9.30 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ;
21,15.
• Zilele Ulmului canadian :
— 18 ; 20,30.
• înțeleptul de pe muntele
9—15,45 tn continuare ; 18:
11.15 ; 13,30 : 16 ; 18.15 ; 20.30.
20,45.
• Winnetou țserla a IlI-a) :
11.30 ; 14 ; 16,15, "Tir.:
— 15,15 : 17,45 : 20.
• Valea albinelor : LUMINA — 9,15—15 tn conti
nuare ; 18,30 , 20.45.
o Heidl : DOINA — 9 ; 11 ; 13.
• Inimă nebună... nebună de legat : DOINA — 18 ț
18.15 : 20,30.
0 Lumea comică * Iul Harold Lloyd — Plimba-

11.30 ;
11.30 ;

18.30 ;

SALA CINEMATECA

blestemat : ARTA — 
20,15, GRIVIȚA — 9 ; 
FLOREASCA — 18.30 ;

. ___  _ ___ FLOREASCA — 9,15 ;
16,15, ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE

(Urmare din pag. I)

La Sf. Gheorghe

Nouă
scoală

»

populară
de artă

a lost inaugurată, 
Siîntu Gheorghe, o

Recent 
în orașul 
școală populară de artă (cu 
predare tn limbile română și 
maghiară) — a 25-a instituție 
do învățămfnt artistic de ma
să care funcționează fn țara 
noastră.

Intr-un local central, avfnd 
condițiile necesare, au înce
put cursurile claselor de pian, 
acordeon, vioară, actorie, 
dans popular, canto, grafică, 
țesut-cusut, balet, pictură, 
cursuri ce vor fi frecventate 
de 150 de elevi din oraș, sub 
îndrumarea unor profesori cu 
experiență în pedagogia ar
tistică.

în vacanțele școlare, școa
la populară de artă din Sfîn- 
tu Gheorghe și-a asumat obli
gația de a organiza — în ca
drul cursurilor periodice — 
lecții speciale pentru instruc
torii artistici amatori ce con
duc formațiile artistice ale 
căminelor culturale din comu
nele și satele județului Co- 
vasna.

organizatorul de expoziție, confe
rențiarul, solicită sensibilitatea șl 
atenția unui public mai tormat, în 
provincie se dă adesea o mare bă
tălie de cîștigare, pregătire și in
formare a unui public redus pînă 
nu demult Ia citirea unui ziar, sau 
în cel mai bun caz ia pîlpîiri izo
late de viața intelectuală, in cercul 
unor dascăli inimoși sau solitari 
In activitatea fiecărei unități cul
turale de provincie trăiește aroicul 
efort al luptei cu inerția provincia
lă, iar activistul cultural 
să fie un adevărat miner 
sapă galerit tot mal largi 
filonul neexploatat : sufletul 
lui public.

Multi dintre criticii de artă, 
nfnd unei critici reci cite un 
tacol provincial, uită poate 
sălile teatrului respectiv, printre 
spectatori se află oameni care vin 
pentru prima dată în contact cu 
spiritul satiric al comediei lui Aris- 
tofan, cu universul dramei shakes
peariene, că sînt spectatori care 
de-abia silabisesc sensurile teatru
lui modern.

Inițlasem cu 3 ani în urmă, în ca
drul Universității populare din ora
șul nostru, un ciclu de conferințe 
istorice, privind continuitatea po
porului român în spațiul carpato- 
dunărean. Am putut urmări de 
la o săptămînă la alta creș
terea ritmică a interesului 
relui public, transformarea 
săli de cîteva sute de ascultători 
Intr-un singur tot, particlpînd activ 
la redescoperirea adevărului is
toric. După a patra prelegere, 
la Bacău, și la Piatra Neamț 
unde inițiasem același ciclu de 
conferințe, marele public reacționa 
interesat, inteligent, cu pasiune. 
Au urmat apoi ciclurile de confe
rințe despre „Istoria civiliza
țiilor’ și „Contribuții românești 
la tezaurul culturii universale*, 
în acele momente de deose
bită satisfacție pe care le tră-
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teatre PREMIERA ORIGINALA
• Filarmonica de «tat „George Enescu" (la Sala Mică a Pa
latului) : Seară de muzică contemporană. Interprețl : Mlhal 
Constantlnescu șl Marla Cardaș — 20.
• Opera Română : Prinț șl cerșetor — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Secretul lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : Becket
— 19,30 ; (sala Studio) : Orașul nostru — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : Sflntul Mitică Blajfnu — 20 ; (sala din str. 
Alex. Sahla) : Melodie varșovlanâ — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Călătorie eu scan
dal — 19.30 : (sala Studio) : Femei singure — 20.
• Teatrul
• Teatrul 

' • Teatrul
• Teatrul
ziana — 17 ; (sala din str. Academiei) : Vrăjitorul din Os
- 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Mexleo-Melody — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor (str. 
Lipscani) : Selecțluni ’W — 20.
• Circul de stat : Circul „Aeros* (R. D. Germană) — 15 ; 19,30.

Mie : Tango — 20.
„Barbu Delavrancea" : Ion — 20.
„Ion Creangă* : Năzdrăvăniile Ini Păcală 
„Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Ileana Sln-

10,00 — Curs de limb* franceză (reluarea lecției de luni).
10.30 — Curs de limb* engleză (reluare* lecției de marți). 
11,00 — TV pentru specialiștii din Industrie. Ciclu! :

bernetica". Dialogul om-mașlnă (reluare).
11.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.34 — Pentru elevi. Consultații la limba română (clasa

* VlII-a). Tema : Gramatică — verbul. Prezintă : prof. 
Gh. Șovu.

13,94 — Telecronlc* economică.
18,39 — Curs de limba germană (Lecția a 32-a).
19,00 — Club XX — emisiune pentru tineret. Tineretul, obiect 

de cercetare științifică.
19.34 — Telejurnalul de seară.
19,45 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
19,55 — Handbal feminin. Românla-U.R.S.S. (repriza * n-a).
20,20 — Ctntec șl joc. își dau concursul Ansamblul U.T.C., 

Ansamblul de ctntece șl jocuri din Tg-Mureș, Or
chestra de muzică populară a Radiotelevizlunil, echi
pele de dansuri din Secenl șl Bencec din Județul 
Timiș. Soliști : Irlna Loghin. Ștefanla Etegan. Aranka 
Bordi, Laura Lavric, Emil Gavriș, Ion Dolăncscu, 
Dumitru Constantin, Dorin Culbaru, Grigore Klazim, 
Nicu Moldovan. Dirijori : Radu Volnescu șl luliu 
Szarvadhy. Coregrafia : Teodor Vasllescu. Emlllan 
Dumitru, Ștefan Domokoș, Deneș Szekely «1 Nlcu 
Moldovan.
Lira : Plaiul Mioriței — versuri tn lectura autorilor : 
Zaharla Btancu, Victor Eftlmlu, Marla Banuș, Wer
ner Bossert, Drago» Vrtnceanu, Violeta Zamflrescu, 
Dragoș Vicol.

31,10 — Avanpremiera.
11.34 — Teleclnemateca : „Hlroșlma, dragostea mea* — un

film de Alaln Resnala cu Emmanuelle Riva șl Eljl 
Okada.

13,05 — Telejurnalul de noapte.
23,15 — închiderea emisiunii.

rea Iul Esop t TIMPURI NOI — » i 11,15 ; 13.30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,15.
a Prințesa : UNION — 10,30 ; 15,40 ; 18 ; 20,30.
a Fete în uniformă : FEROVIAR — 9—13,30 tn con
tinuare ; 18 ; 18,30 ; 20.45, EXCELSIOR - 9 ; 11.15 ■, 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Vera Cruz : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 | 
20,30.

cinema

• Neînțelesul : CIULEȘTI — 15,30 ; 15 ; 20,30.
• Hombre : AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 19,15 ) 
20,45, TOMIS - 9—15.45 tn continuare ; 18.15 ; 20,30. 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
• Lustragiul : BUZEȘTI - 15,30 ; 20,30.
• Autorizație de căsătorie : BUZEȘTI — 18.
• Căderea Imperiului roman : DACIA — 8,45—19.30 
fn continuare.
• Heroina : BUCEG1 — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 15 ; 18,15 | 
20.30.
e Marysla șl Napoleon : UNIREA — 15,30 ; 20.30.

public atît de 
îmi aminteam

iam, alături de un 
puțin „provincial', 
de experiența dobîndită ca muzeo
graf, cînd asistasem timp de 10 ani 
la nașterea unei instituții muzeale 
și treptat, treptat, expoziția cu ex
poziție, la formarea unui public 
tot mai capabil să fructifice inte
lectual contactul cu tînăra institu
ție culturală.

Ne-am obișnuit, de la un an la 
altul, să mobilizăm, de multe 
ori mecanic, intelectualitatea din 
centrele urbane fn formula or-

i

LA TEA TRUL DIN ARAD
Prozator apreciat, Ion Băieșu se 

impune în dramaturgie prin noua 
sa piesă „Iertarea". Observăm, de 
altfel, că în ultimul timp unele in
teresante texte originale 
torează unor poeți sau 
tori : Marin Sorescu, D. 
pescu, Paul Anghel, Iosif 
Această comuniune a domeniilor se 
dovedește a fi o sursă de înviorare 
a dramaturgiei. Multe momente cul
turale care s-au înscris în istoria 
secolului se definesc printr-o aseme
nea corelare a tuturor ramurilor ar
tei. Noi nu putem vorbi încă despre 
un astfel de fenomen, dar germenii 
săi par să iasă la iveală.

„Iertarea" e rezultatul prelucrării 
de către Băieșu a nuvelei sale „Ac
celeratorul". Cu talent, autorul re
structurează întreg materialul și nu 
se reduce la o anostă adaptare sce
nică. Elementele epice dispar în în
tregime, încît. de la început, remar
căm consistenta dramatică a con
flictului. „Iertarea" nu conține rezi
duuri străine scenei. l

„Iertarea" e o piesă despre respon
sabilitate și pericolul pervertirii a- 
cestei noțiuni. Peste întreaga piesă 
planează o întrebare : unde începe 
șl unde se termină responsabilitatea 
față de semenul nostru, căci inter
venția în viata acestuia poate con
ține în ea sîmburele salvării, ca șl 
pe acela al distrugerii. Ce putem 
întreprinde fără a jigni sau tulbura 
personalitatea celuilalt 7

George șl Lia sînt termenii conflic
tului (Băieșu menține și celelalte 
personaje pentru a nu transforma 
textul într-o prea evidentă și rigidă 
construcție). George a suportat odată 
un accident grav, o arestare fără 
vină datorită indiferentei sale la va
nitatea Liei. Eliberat, el se des
coperă absolut singur. Anișoara, 
Iubita din tinerețe, nu rezistase spai
mei și o căsătorie grăbită, contractată 
prin părinți, închide lui George orice 
șansă de continuare a vechii legă
turi. In acest moment începe ieșirea 
sa din lume. El se izolează de foș
netul lumii, dar nu își rezumă exis
tența la funcțiile biologice, ci caută 
răspunsuri la întrebările fundamen
tale. George trăiește fanatic, posedat 
de credința în adevărul său.

în liniștea încordată la care ajun
sese reapare Lia. Băieșu urmărește 
atent cum treptat sare în aer planeta 
lui George. Lia aparține acelei ca
tegorii de femei virile, cu predispo
ziții despotice, care își propune orgo
lios ca țel al existenței să se ocupe 
de construcția fericirii celorlalți, dar 
pentru ea acesta este în fond un 
mod perfid de a-și înlănțuf partene
rul. In această operație ea ti răpește 
energiile. îl face inapt de a trăi pe 
propriile picioare. Cornel, soțul pă-

răsit, imploră reîntoarcerea Liei. El 
însă n-o mai interesează, căci e un 
teritoriu cucerit. „Misionar caritabil", 
Lia se aruncă devorator asupra lui 
George. Repulsia acestuia e evidentă, 
căci ea întrebuințează instrumente de 
imixtiune ce i se par oribile.

Unde se află eroarea Liei ? Spun 
eroarea, pentru că piesa atacă o 
dilemă etică ce are un răspuns. Lia 
nu cunoaște decît o singură măsură 
a oamenilor. In concepția sa despre 
existenta unui prototip uman sin
gular de care trebuie să se apropie 
oricine, descoperim unul din mo
tivele eșecului. Ea nu îi propune lui 
George adevăruri superioare, nu îl 
scoate din lumea lui închisă pentru

a-1 antrena tntr-o mișcare de afir
mare a energiilor proprii. Lia îm
prumută doar ticurile unei educații 
autoritare a cărei semnificație e a- 
nulată atît de lipsa de înțelegere a 
universului lăuntric al lui George, 
cît și de absența unor valori etice 
marcante. Personajul desfășoară un 
proces brutal de mutilare datorită 
incapacității de a oferi stimulente 
utile celui pe care pretinde a-1 ajuta. 
Prin 
cheie 
ideea 
firmă
de sensul 
oameni.

Finalul o
rapidă desfășurare. Anișoara 
pentru a susține' un monolog fra
gil despre obligații conjugale, fe
ricire. Lia acceptă prea expli
cativ solicitarea soțului de
reîntoarce. Dincolo de aceste incon
secvente. „Iertarea" aparține acelor 
opere care vorbesc deschis despre 
obligația de a ne situa față de oa
meni într-un raport plin de înțelegere. 
E o piesă în care destinul eroilor 
trezește frămîntările cititorului sau 
ale spectatorului, cerîndu-1 să desco
pere răspunsul său.

• unchiul meu : UNIREA — 1B.
• Viață la castel : LIRA — 15,30 ; 18.
• Eu te-am Iubit : LIRA — 20.
• Regele suedez : VIITORUL - 15,30 ; 20,30.
• Gustul mierli : VIITORUL — 18.
• Mărturisirile unul domn cu cameră mobilată 1 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17.30 ; 20, RAHOVA — 15,30 î 
20,30.
• Colivie pentru doi : RAHOVA — 18.
• Sfîntul la pîndă : MOȘILOR — 15.30 ; 20,30.
• Țar șl general : MOȘILOR — 18.
a Veșnicul tnttrzlat : COTROCENI - 15 ; 20,30.
a Maica Ioana a Îngerilor : COTROCENI
a Tarzan, omul-malmuță : PACEA — 15,45 ; 18 ; 
20,15.
a Tarzan, omul maimuță șl Fiul Iul Tarzan: VOLGA 
— 9,30—16 tn continuare ; 19,15.
a Operațiunea San Gennaro : POPULAR — 15,30 î 
20,30.
a Soare șl umbră : POPULAR — 18.
a Viva Marla : MUNCA — 15,30 ; 20,30.
a Romanță pentru trompetă : MUNCA — 18.
a Șapte oameni de aur : FLACĂRA — 15,30 ; 18 î 
20,30.
• Duelul lung : VITAN — 15,30 ; 20,30.
a Lady Macbeth din Siberia : VITAN — 18.
a Roata vieții : PROGRESUL — 15.30 ; 20.30.
a Bela : PROGRESUL - 18.
• Suflete tari : CRINGAȘI — 15,30 ; 19.
• Fratele doctorului Homer : FERENTARI — 15,30 ; 
20,30.

17,45.

cerințelor spirituale ale întregii in
telectualități orășenești. Ne-am 
propus, tn această ordine de idei, 
să organizam tn luna ianuarie 1969 
o discuție tn orașul Gh. Gheorghiu- 
Deț pe tema „Stimularea și dirija
rea activității culturale tn tinerele 
orașe ale socialismului’ Vrem să 
găsim răspuns la unele probleme 
legate de combaterea inerției și 
lipsei de Interes, să găsim mițloa- 
cele cele mai potrivite pentru a 
dărui suflet, impuls, Inițiativă, ora
șelor cărora le-am dăruit, deocam-

Marele public
se află pretutindeni

ganlzatorlcă a brigăzilor științific* 
pentru sate, șl să distribuim frîn- 
turi de frumos și adevăr științific 
în lumea satului. Acum a venit 
vremea, și lucrul acesta tl încer
căm și noi în județul Bacău, să tra
tăm procesul cultural în metabolis
mul spiritual oraș-sat, la un orizont 
mult mai larg, cu o solicitare me
todică a tuturor forțelor. Se Impune, 
în primul rînd, o substanțială hră- 
nire spirituală, mai întîi a intelec
tualității orășenești. înainte de a-1 
cere eficienta sa deplasare în me
diul rural. Ciclurile de conferințe, 
activitatea bine dirijată a universi
tății populare, lectoratele cu ca
drele didactice de specialitate, sînt 
doar o parte din mijloacele ce vor 
trebui folosite pentru satisfacerea

dată, trup de beton, sticlă șl cără
midă. Avem nevoie de o vie acti
vitate culturală, de o autentică via
ță spirituală In aceste centre noi 
«au în vechile centre urbane che
mate să împlinească funcții noi tn 
viata țarii noastre Orașul are ne
voie el Însuși de vitamină sufle
tească. pentru a contribui cu elan 
și competență la ridicarea nivelu
lui intelectual în mediul sătesc. De
pinde de intelectualii acestor ora
șe. ei înșiși mult mai numeroși de- 
cît în trecut, cu mult mai man po 
sibilități, să folosească din plin 
condițiile materiale oferite cu atîta 
generozitate de statul socialist.

La Săucesti, o comună din apro
pierea centrului nostru de țudeț, 
am transformat căminul cultural

într-un centru special de aplicație, 
la nivelul căruia specialiștii comi
tetului județean pentru cultură șl 
artă, personalul instituțiilor cultu
rale vor experimenta direct cele 
mal eficiente forme de activitate 
culturală, sondînd opinia publică, 
posibilitățile de antrenare a inte
lectualității sătești. Intenționăm să 
organizăm astfel de cămine cultu- 
rale-laborator tn tnai multe centre 
comunale,
scena 
de la Institutul pedagogic și elevii 
de Ia Liceul pedagogic, viitoarele 
cadre 
cultural de la sate.

Mal presus de orice Insă, și tn 
viața de provincie cu precădere, 
cred că munca culturală solicită 
continuitate, competentă, pricepere 
și pasiune. Oamenii de cultură, nu 
numai la nivelul instituțiilor cultu
rale profesioniste, ci mai ales din 
rîndurile activului obștesc, trebuie 
să trăiască din plin spiritul vremu
rilor noastre de azi, să fie, fiecare 
un pasionat al frumosului șl a- 
devărului, un aprig și neostenit 
propagator al cunoașterii, al idea
lurilor societății noastre socialiste 
Rosturile Instituțiilor culturale din 
provincie mi se par a fi condițio
nate tocmai de această activizare 
a intelectualității.

Tn viața de provincie, la oraș șl 
sat, valorile socialismului, Be- 
colul XX au pătruns năvalnic, 
spărgînd tiparele învechite Avem 
obligația de a veghea ca acest 
proces să fie organic asimilat, fără 
snobism, fără pripeală, promovînd 
noul cu respectul tradiției, cu res
pectul oriqinalitătii, într-un cuvînt, 
clădind pentru viitor pe temelia de 
bazalt a trecutului

Si în această delicată operă de 
sistematizare spirituală, provincia, 
păstrtndu-și coordonatele tradițio
nale, va continua să rodească bu
nuri spirituale neprețuite, va dărui 
intelectuali de valoare va pro
mova. inteligent si creator, PToare- 
Bul, cultura, civilizația socialistă.

vrem Bă aducem pe 
lor și in sălile lor studenții

ale procesului didactic ți

Teatrul de Stat din Arad pare n 
deveni o rampă de lansare a 
unor texte originale. După „Camu
flaj’ de Mirodan, urmează acum, tot 
în premieră pe tară, piesa lui Băieșu. 
Regizorul Dan Alecsandrescu sem
nează un spectacol sobru, fără mari 
intuiții, dar și fără mari greșeli. 
Dacă lectura textului se face cu 
exactitate, ea nu se face și cu ten
siune. Datorită lipsei de expresivi
tate a mișcării, discursul vizual 
sfîrșește uneori în monotonie. Ab
sența încordării se datorează și de
corului. Scenografa Eva Gyorffy 
concepe un perete circular ce suge
rează redusa conversație a eroilor 
cu lumea, dar, în actele următoare 
el este o prezentă inertă. In special 
în actul II, ceea ce trebuia să fie 
sufocantă teroare a pereților e largă 
deschidere unde lupta își pierde in
tensitatea arderii.

Calitatea spectacolului se datorează 
în bună măsură interpreților. George 
(Iulian Copacea) e un personaj 
epuizat, straniu. Gesturile lente, exe
cutate cu indiferentă, tonurile înalte, 
speriate, dau mister aparițiilor sale. 
O anume accentuare a maladiei îi 
răpește însă, aproape integral, vita
litatea, și de aceea însăși gravitato* 
situației nu atinge întotdeauna pro
funzimea necesară. La Zoe Muscan 
(Lia) efortul de compoziție, indica
țiile regizorale apar mult mai evi
dent 
preta 
lurii. 
tate,
nuanțare. Elena Drăgoi (bătrîna) con
struiește cu delicatețe și sensibilitate 
sinceră un personaj la fel de singur 
ea George. De aceea, doar între el 
dialogul e posibil. Cristina Stamate, 
Ion Petrache își îndeplinesc cu pre
cizie obligațiile reduse în economia 
spectacolului. Alex. Fierăscu (Cor
nel) nu caută însă și nici nu desco
peră o modalitate de integrare în sti
lul de joc al colegilor săi. Declarati- 
vismul fiecărei apariții transformă
interpretarea sa într-un balast al-ft 
spectacolului. Această regretabilă l-
stridență nu ne împiedică să remar
căm acuratețea generală a

„Iertarea" și-a început cu 
cariera scenică. Aparițiile ei 
rioare vor contribui desigur 
mai profundă analiză a acestei 
captivante.

/ir prime audiții

fată, putem 
promovarea 

compozitori- 
se realizea- 

lar

Rămîne intr-adevăr 
îmbucurător faptul că 
după o stagiune relativ 
săracă în prime audiții 
de muzică simfonică a- 
parținînd celor mai ti
nere forțe creatoare ale 
școlii românești de com
poziție, cele două im
portante colective ar
tistice ale Capitalei, or
chestra Radioteleviziu- 
nii și Filarmonica „G. 
Enescu", au prezentat 
în timpul din urmă, suc
cesiv, creații recente ale 
tinerilor noștri compo
zitori, talente aflate în 
pragul afirmării lor în 
viața noastră muzicală. 
Căci, deși problema di
fuzării în concerte a 
creației românești nu 
constituie obiectul rîn- 
durilor de 
afirma că 
lucrărilor 
lor noștri
ză încă anevoios, 
problema repertoriilor, 
a alcătuirii programe
lor, ca și cea a inter
pretării propriu-zise nu 
prezintă numai un in
teres de ordin 
estetic. ci 
concomitent 
ducativ de 
gustului și 
blice.

Integrîndu-se alături 
de „Texturi" și „Poe
me pentru orchestră de 
cameră", într-un ciclu 
mai larg de creații re
cente, lucrarea „Vitra
lii" — prezentată sub ba
gheta lui Emanoil Ele- 
nescu în concertul Or
chestrei Radiotelevi- 
ziunii — atestă interesul 
și căutările 
rului Mihai 
în vederea 
cu mijloace 
tice specifice, a unei a- 
titudini creatoare, a u- 
net tehnici artizanale, 
proprii artei seculare și 
anonime a meșterilor 
medievali. Fără a 
mări realizarea de 
respondențe sonore 
imaginilor plastice, 
crarea „Vitralii" 
zintă o superioară în
țelegere și interpretare 
a unor vechi principii 
de creație ; juxtapune
rea sau suprapunerea 
spațiilor de sunet, și tă
cere are un caracter 
laborios, intim, reali- 
zîndu-se firesc, asemeni 
acelei nobile adiționări 
și îmbinări a petelor de 
culoare și lumină, din 
vitraliile evului me
diu. Privită din acest 
punct de vedere, lucra
rea poate constitui un 
semnificativ omagiu a- 
dus geniului creatoru
lui anonim, elementul 
vital al perpetuării în

strict 
constituie 

un act e- 
formare a 

opiniei pu-

compozito- 
Moldovanu 
reevaluării 
componis-

ur- 
co- 
ale 
lu- 

pre-

timp a spiritualității și 
înțelepciunii populare, 
într-una din secțiunile 
centrale, cîntul solist al 
cornilor aduce un mo
ment evocator de o a- 
leasă frumusețe : su
netul tulnicelor respiră 
gravitate și liniște, ai
doma unui smerit 
magiu adus 
creator al generațiilor 
de .artiști populari, no
bilei 
tor a.

In 
tura 
levă 
zime 
sobră a fiorului 
țional se realizează 
ansamblul lucrării 
tr-un climat de o 
marcabilă distincție 
terioară. Fără a 
mări etalarea unui 
fiu simfonic de largă 
respirație, compozitorul 
Mihai Moldovanu pre
zintă succesiv momen
tele unei deveniri, de 
la monodia colorată 
timbral în sonorități 
camerale a începutu
lui. la acel amplu tutti 
final, exprimat elocvent 
și lapidar de grupul 
corzilor și al instru
mentelor de alamă

în mod cu totul deo
sebit, execuția orches
trală meritorie a aces
tei prime audiții bucu- 
reștene o datorăm a- 
tenției și scrupulozității- 
remarcabile a dirijoru
lui Emanoil Elenescu, 
secondat cu multă în
țelegere și receptivita
te de membrii orches
trei simfonice a Radio- 
televiziunii.

După cum aminteam 
în primele rînduri, zi
lele imediat următoare 
ne rezervau — de data 
aceasta în marea sală 
a Ateneului Român — 
o nouă primă audiție în 
Capitală, un nou și re
velator contact cu arta 
tinerei generații de 
compozitori români. 
„Cantata festivă pentru 
cor și orchestră" rele
vă în George Draga 
un talent dramatic in
tens, potențat de < 
siderabile resurse 
terioare.

Compusă în anul . 
Cantata se inspiră 
sugestia versurilor lui 
St. Aug. Doinaș 
actul istoric al 
Revoluții Socialiste din 
Octombrie. metafora 
muzicală, alături de 
cea poetică, conlucrând 
la alcătuirea acelei co
pleșitoare atmosfere, 
proprii procesului re-

a
curs

o-
efortului

activități a aces-

consecință, 
orchestrală 
clară, de o 
cristalină.

scrii- 
se re- 
limpe- 
Ținuta 

emo- 
P? 
în- 
re- 
in- 
ur- 
su-

con- 
in-

1967 
la

din
Marii

voluționar destinat 
deschide un nou 
istoriei umane.

Noi

„Mi-am propus — 
mi-a declarat compo
zitorul — să scriu o 
muzică a cărei expre
sie, strîns ’epata de a- 
ceea a textului, să co
respundă cît mai mult 
temei, o muzică, care 
fără a aborda soluții 
facile, să se caracteri
zeze printr-o anumită 
accesibilitate potrivită 
și necesară genului vo
cal simfonic de largă 
adresare".

Expresia muzicală di
rectă. sinceră, se în
cheagă în imagini sta
tuare, de o trăire liri
că intensă și gravă : 
„Noi stîlpii universului 
Noi ce dormeam în pîclă 

șl tristețe 
sîntem astăzi vul

turii pe care
Octombrie ne-a smuls 

din nemișcare".
Recitativul corului de 

bărbați, care proclamă 
momentul suprem, de
curge impresionant, în 
spiritul unor pagini de 
austeră elevație și so
lemnitate din secțiunile 
finale ale Oedip-ului e- 
nescian. Secțiunile co
rale etalează riguros și 
distinct trei modalități 
aparte de expresie — 
stilul recitativ, cel po
lifonic și cel omofon, 
— fiind iluminate și 
puse în valoare succe
siv, de secțiuni instru
mentale ce evoluează 
treptat între o scriitură 
orchestrală 
una discret

Regretăm 
sens faptul 
ziasmul mobilizator al 
dirijorului Mihai Bre- 
diceanu nu a fost în
totdeauna întâmpinat de 
membrii orchestrei, al 
corului, cu egală 
promptitudine profe
sională și atenție. In 
plus, timpii prea lenți 
adoptați în Coral și 
Postludiu au condus în 
mare porte la diluarea 
sentimentului drama
tic. la accentuarea fi
nei atmosfere statice 
pe care de altfel mu
zica ultimelor secțiuni 
ale lucrării nu o evită

Apreciind gestul 
tor al celor doi 
pocitori — Mihai 
dovanu și Georne 
ga. ne exprimăm, 
asemenea, speranța că 
tn cadrul actualei, sta
giuni bucureștene de 
concerte simfonice, vom 
putea beneficia în spo
rită măsură de o pro
gramare mai ritmică, 
mai eficientă, a lucră
rilor celor mai tineri 
reprezentanți al școlii 
noastre de compoziție.

amplă și 
camerală.
în acest 
că entu-

crea- 
com- 
Mol- 
Dra- 

de

Dumiîru AVAKIAN



SClNTEIA — miercuri 27 noiembrie 1968

1

PAGINA 5

Temerile conform cărora 
„vom ține partea" ingine
rului Rău sînt nejustifica
te. Există vini de ambele

noastră, un reporter al 
pășind la primele cer- 

vrut să culeagă o- 
la lucrătorii uzinelor 

El a fost îm-

de

INVOLUȚIEcare evocă atmosfera ca-

Nicolae Ț1CCriza
Institutul politehnic sau la 
proiectare auto.

totul a 
apoi a 
cu su- 
firește, 

ca

măi, incorup- 
ce ești, că

Cercetarea dramei trăite 
de inginerul Clement Rău 
ne-a obligat să stăm 
vorbă cu cîteva zeci de 

oameni. în faza inițială a anche
tei s-a petrecut un fapt greu de 
imaginat, 
xului.

înaintea 
redacției, 
eetări, a 
pinii de 
de autocamioane, 
piedicat să intre în întreprindere. 
E drept că meleagurile Brașovului 
cunosc minunate castele medievale, 
cu ziduri groase și podețe, dar vre
mea feudelor a trecut. A fost ne
cesară intervenția telefonică a unul 
secretar al comitetului județean de 
partid — tov. Ștefan Antoniu — 
pentru ca directorul general al uzi
nelor „Steagul Roșu", tov. Gheorghe 
Trică, să „consimtă" a reveni la 
practicile normale existente în via
ța noastră socială și să revoce dis
poziția

Lul Rău 1 se oferă două slujba 
unde poate să-și fructifice cunoștin
țele : la ...................   - ■
cel de

4— Re! 
posturi, 
® nînă nil

Refuz să accept alte 
, răspunde Rău, 

pînă nu mi se face drepta
te și nu sînt reîncadrat, 
ai doi copii, ai o boală ln- 
serioasă : nu crezi că ai

— Dar 
testinală 
o răspundere față de familia dumi- 
tale ?

— Cer dreptate șl reîncadrarea în 
uzină.

Sesizat de' comitetul Județean, di
rectorul uzinelor răspunde că nu va 
anula desfacerea contractului, dar 
că este dispus să-1 angajeze din nou

„ambele studii sînt utile uzinei șl 
aduc o anumită contribuție la îmbu
nătățirea calității motoarelor și auto
camioanelor românești".

— Cum vă explicați — îl întrebăm 
pe inginerul Cornel Popescu — deo
sebirea dintre aprecierile dumnea
voastră total negative și cele cate
goric pozitive ale institutului 7

— Bănuiesc — răspunde ing. Po
pescu făcînd pauze mari între cu- 

’ vinte, pentru- a-și cîntări bine formu
lările — nu pot decît să bănuiesc că 
referenții n-au vrut să aibă discuții 
cu autorul.

— Credeți că toată lumea are ase
menea spaimă de „discuții", îneît se 
abate de la obiectivitate 7

— Autorul le era cunoscut. Nu

derăm și azi că studiile sînt lipsite 
de valoare.

— O parte din propuneri au 
fost însă introduse în producție și au 
dus la îmbunătățiri.

— Nu e așa. Studiile sintetizau u- 
nele lucrări ale inginerilor care stu
diaseră problema înaintea lui Rău.

— Aici ar fi mult de discutat. Avem 
temeiuri să nu fim de acord cu dum
neavoastră, Ne interesează însă cau
zele acestei „alergii" față de discu
ții, alergie care generează într-un co
lectiv grave crize de încredere.

— Nu aveam ce discuta cu Rău, 
socotindu-1 urmărit de mania perse
cuției.

— Dv. Insă, care nu suferiți de a- 
ceastă manie, contestați obiectivitatea

dată portarilor.

2.
Părți.

Spre 
snent Rău primește sarcina de 
face un studiu asupra cauzelor care 
produc ruperea pîrghiilor de fuzetă 
Ia unele autocamioane. Cînd pri
mești o asemenea însărcinare, ai în 
fată — schematic vorbind — două 
căi : cea științifică și cea diploma
tică. Prima dintre căi îți cere 
stabilești adevărul, 
persoanele călcate pe bătătură, 
doua îți cere să ții seama că 
crezi în serviciul constructor-șef, 
alături de colegi care s-ar putea să 
fie „coautori" al unor defecte. Com
promisul e comod : nu-ți bați capul 
să faci un studiu prea profund — 
șeful s-ar putea să te laude că l-ai 
făcut repede — rostești la o șe
dință cîteva fraze despre realizări 
și lipsuri ; oamenii se uită la ceas, 
unii pleacă mulțumiți acasă, iar de
fectele se remediază cu vremea.

Clement Rău are azi 42 de ani și 
probabil copilăria lui n-a fost u- 
șoară, de vreme ce taică-său avea 
doar vreo două hectare și zece co
pii. Inginerul e un om cu fizicul 
șubrezit de boală, iritabil ; la da
tele temperamentale se adaugă fap
tul că a lucrat ca mecanic, maistru 
și inginer la bazele auto, ceea ce 
i-a lăsat — alături de experiență — 
o cumplită antipatie față de cusu
rurile unor camioane.

în locul unui raport rapid și ne
ted, Rău, depășind diferite terme
ne, se apucă de o lucrare amplă și 
viu contestată de colegii și de șeful 
său. Studiul următor (despre dete
riorarea camelor și tacheților) este 
de proporții și mai vaste și este 
negat total. Șeful de atunci al ser
viciului, ing. Cornel Popescu, îi în- 
mînează o notă scrisă : primul stu
diu are „premise false sau nejustifi
cate" ducînd la „rezultate eronate", 
cuprlnzînd un material neutilizabil, 
iar al doilea nu face decît să reia 
lucrările „realizate anterior în ca
drul serviciului" ; e drept că cu
prinde șl o parte originală, dar a- 
ceasta „nu concordă cu unele date 
publicate în literatura 
ta te".

Aceeași notă internă 
că „nu 
acestui 
vedere 
Rău va

tnceputul anului 196B, Cle-
a

indiferent
să 
de 
A 

lll-

de speciali-

(227) anunță 
continuarea 
„avînd în

este oportună 
studiu" și că 
pregătirea dv.", inginerul 
trece la documentare.

3 Rău, în cursul discuții
lor, contestă obiectivitatea 
și competența celor ce l-au 
contrazis. El cere o dezba

tere și cu specialiști din alte secții 
sau chiar din afara uzinei. Este refu
zat. Deoarece s-au invocat „publi
cațiile de specialitate", cere apro
bare să-și publice studiul. Este re
fuzat. îi cere o dezbatere publică 
tovarășului Constantin Șuțu, secre
tarul comitetului de partid. Acesta 
îi propune afișarea lucrării în u- 
zină. Rău răspunde că mai nimeni 
nu va sta să citească pe pereți sute 
de pagini. Pe măsură ce-i crește 
Iritarea, Rău recurge la cuvinte tari, 
jignitoare ; după declarațiile unor 

în conflict, 
un om rela-

ingineri neamestecați 
pînă atunci el fusese 
tiv liniștit.

De la acest punct, 
ților în conflict nu se mai potri
vesc. Responsabilul colectivului de 
documentare afirmă că Rău, nemul
țumit, nu și-a îndeplinit sarcinile 
pe luna ianuarie 1967. Rău contestă 
afirmația. E un fapt însă că pe fișa 
personală menită să-i indice activi
tatea pe luna în curs, Rău, în loc 
să dea cont de munca lui, presează 
conducerea uzinei să răspundă 
șapte cereri mai vechi ale sale 
protestează împotriva „stării de 
menlnțări, abuzuri și represalii", 
mintindu-le șefilor săi că „puterea 
administrativă de care dispuneți 
mai presupune și anumite limite și 
obligații, fără să mai vorbim de 
răspunderea morală". /

Descurajat și bolnav, Rău cere un 
tratament peste hotare și afirmă că 
numai continuarea studiului său i-ar 
da puterea să-și amîne tratamentul. 
El recurge la presiuni nedemne : în 
caz că nu se acceptă condițiile sale, 
se va inspira din metodele călugări
lor budiști, pășind la un autodafe. 
Aceste declarații le-a făcut și în 
scris.

în felul cum Rău a completat fișa, 
directorul general Gh. Trică gă
sește o dovadă scrisă de inactivi
tate, dispunînd desfacerea contrac
tului de muncă. Directorul consi
deră — afirmație de principiu, cu 
care nu putem fi decît de acord — 
că într-o uzină disciplina le cere 
salariaților să nu se ocupe numai 
de ce vor sau ce le place. în cursul 
procesului ce a urmat, Rău neagă 
că ar fi avut sarcini neîndeplinite. 
Judecătoria Brașov confirmă ca le
gală desfacerea contractului de 
muncă și apoi respinge revizuirea 
procesului.

Rămas fără 
Rău trăiește 
grafă a soției 
morii vehemente în toate direcțiile. 
Activiștii comitetului județean de 
partid au un sentiment de rușine. 
Omul e impulsiv, folosește cuvinte 
insultătoare, se face antipatic bă
nuind pe toți cei din jur că n-ar fi 
obiectivi — nici ei, activiștii, nu-1 
simpatizează din această cauză — 
dar nu trebuie lovit iremediabil in 
pîinea sa : e un om muncitor, bine 
intenționat în producție și capabil 
de a aduce un aport în specialita
tea ta.

spusele păr-

la 
Și 
a- 
a-

slujbă, cu doi copil, 
din leafa de dactilo- 
sale și expediază me-

Pe Rău, DACĂ acesta face o cerere 
scrisă și consimte să se interneze la 
„un spital de specialitate" ; anga
jarea — precizează directorul — 
s-ar face din motive de „umanita
te", „în principal" pentru interna
re. Deci o angajare din compasiu
ne pentru un om bolnav — com
pasiune cam ciudată, de vreme ce 
i se cere lui Rău să recunoască 
prin însăși petiția sa că a fost dat 
afară pe drept și că apelează la 
bunăvoința uzinei. Umllește-te 
să-mi fie milă de tine.

Rău refuză.
El depășește însă granițele 

revolte legitime. Ajunge să 
fuze orice fel de muncă : ori să se 
procedeze cum vrea el, ori va ră- 
mîne șomer voluntar. Propunerea pe 
care i-a făcut-o tov. Bordaș, secre
tar al comitetului județean — re
petată și de alți activiști — ni se 
pare foarte rezonabilă.

— Noi nu-ți cerem să renunți la 
luptă. îți propunem numai să lu
crezi la un institut, în specialitatea 
dumitale, iar de acolo poți conti
nua să întreprinzi acțiunile pe care ■ 
le vei considera necesare pentru a 
ți se face dreptate în conflictul de 
la „Steagul Roșu".

Rău 
neri.

5

șl o

unei
re-

știu dacă legătura dintre el s-a sta
bilit înainte sau după izbucnirea con
flictului.

— Rău afirmă că inginerii pe care 
i-ați pus să analizeze studiul lui erau 
chiar aceia vizați de lipsurile sem
nalate.

— Parte din ei, da.
— De ce i-ați pus tocmai pe el î
— Tocmai pentru că se ocupaseră 

de aceste chestiuni șl 
competențl.

— Rău însă le nega
— Exista un consens 

multora din membrii colectivului. Co
misia de analiză a fost creată toc- 
n\ni pentru a da o motivare tehnică 
acestei hotărîri de a se sista lu
crarea lui Rău

— Cu alte cuvinte, s-a pornit de 
la un punct de vedere dinainte sta
bilit ?

— Da. Am fost de acord și consl-

erau cei mai

competența, 
în cadrul mal

a refuzat șl aceste propu-

Din confruntări șl 
proces nu a reieșit 
desfacerea contractului de 
muncă a fost motivată de

fapte reale, dacă Rău a muncit ■ sau 
nu pe luna ianuarie. Mesajul scris 
pe fișa de activitate este o dovadă 
de indisciplină, dar nu neapărat șl 
de neîndeplinire a sarcinilor de 
producție.

— Aceste sarcini — declară Rău — 
nu mi s-au comunicat și n-au fost 
trecute în fișa de lucru.

— Responsabilul colectivului a stat 
de vorbă cu dumneata, răspunde 
ing. Viorel Coandă, actualul șef al 
serviciului constructor șef.

— Nu îmi amintesc de așa ceva. 
Regula este ca sarcinile să fie tre
cute în fișa de lucru.

— Pe parcurs s-au ivit sarcini mal 
noi și mai urgente, răspunde Coan
dă. Ele ți-au fost transmise verbal.

— Dovediți-mi că au existat ase
menea sarcini, răspunde Rău. Eu am 
fost de față la trasarea sarcinilor și, 
știind că vreți să scăpați de mine, 
nu aș fi lăsat vreo sarcină neînde
plinită.

Discuția înregistrată în scris de șe
ful personalului nu ne convinge că 
împotriva lui Rău au existat dovezi 
categorice. Oricum însă, nu această 
latură e esențială. Esențialul e fap
tul că în serviciul unde lucra el s-a 
ivit o criză de încredere.

Aici e miezul. Dragoste cu sila nu 
se face. Mai devreme sau mai tîr
ziu s-ar fi găsit un pretext de con
cediere. Oricum ne-am învîrti, chiar 
dacă ne-am substitui juriștilor și 
am da în aceste pagini un verdict 
propriu, e clar că desnodămîntul 
— concedierea — nu e decît rezul
tatul acestei crize de încredere. De 
ce s-a ajuns aci și oare putea fi ea 
evitată 7

6 între mai mulți ingineri 
se ivește un dezacord.

Ca să-1 soluționăm, se 
pune o primă întrebare :

— Este vorba de o chestiune teh
nică importantă 7

— Vitală, ne răspund specialiștii. 
Firme de renume au cheltuit sume 
uriașe pentru a descoperi cauzele 
lipsurilor cercetate de Rău. Studiul 
întreprins de el răspundea la un 
apel făcut de conducerea uzinei că
tre toți salariații.

în acest caz, de ce 1 s-a refuzat 
lui Rău o discuție mai largă ?

— Studiile lui Rău, ne răspunde 
tov. Cornel Popescu, sînt lipsite de 
valoare. Nota prin care îi comuni
cam acest fapt nu avea intenții Jig
nitoare. Discuția cu el a fost de fapt 
mai largă ; nota nu i-am dat-o decît 
la cererea lui, pentru că dorea do
vezi scrise. Dacă nu l-aș fi trecut la 
documentare, s-ar fi creat în colectiv 
discuții.

— Credeți că orice discuție e dău
nătoare 7

— Aici era vorba de lucrări ero
nate și inutilizabile.

— Comitetul județean de partid 
le-a trimis — împreună cu referatele 
de oponență ale constructorului șef 
al uzinelor — la o expertiză în 
afară : le-a trimis la catedra de au- 
to-tractoare a Institutului politehnic 
Brașov.

Ii reamintim tovarășului Popes
cu cuprinsul referatului scris de 
inginerii Ivan Erlitz șl Gheorghe 
Bobescu, experți ai catedrei respec
tive. Ei apreciază categoric „caracte
rul analitic", „meticulozitatea" și „se
riozitatea" primei lucrări, respingînd 
tot atît de categoric obiecțiile con
structorului șef și mai ales „conclu
ziile privind respingerea studiului".

Să vedem cum stau lucrurile pri
vind cel de-al doilea studiu. El „re
prezintă o lucrare laborioasă de mare 
amnloare, cu unele observații foarte 
utile. Printre acestea amintim una 
rar întîlnită în asemenea studii (...) 
Observațiile constructorului șef... 
(constituie) o afirmație arbitrară". 
Referatul arată și unele lipsuri ale 
studiilor lui Rău, dar conchidă că

unor cadre didactice din afara uzi
nei — care nu aveau nici un interes 
propriu în acest conflict — iar toc
mai în cazul unor oameni personal 
interesați susțineți că obiectivitatea 
lor nu trebuia în nici un fel contro
lată.

— Da, pentru că lucrau de mulți 
ani în aceste probleme.

Răspunsurile actualului șef al ser
viciului — Viorel Coandă — caută 
justificări asemănătoare.

7 Ne aflăm la catedra
auto-tractoare.

• — în referat,
ne spune 

tov. Bobescu, am analizat 
mai mult latura tehnică, 
fi însă ceva de 
cum e 
vreo 360

Ar mai 
în uzine 
(care are 

__  ... _ ___ , proporțio
nal mai mulți ingineri în producție 
decît firme de tradiție în acest dome
niu) cadrele inginerești sînt folosite

spus.
„Steagul Roșu" 

de ingineri,

adesea sub capacitatea lor, la treburi 
organizatorice și de dispecerat. în 
toată lumea se pune accent pe cer
cetare. E trist că tocmai inginerul 
care s-a smuls din condițiile curente 
și a făcut o cercetare voluminoasă, 
necesitînd vreo 6—8 luni de studiu, 
dacă nu mai mult, — s-a pomenit 
dat afară.

— Expertiza v-a fost cerută de 
comitetul județean de partid după 
concedierea lui Rău. Nu credeți că 
ar fi fost mai firesc ca uzina să vă 
ceară asta, înainte de a se ajunge la 
conflict ?

Aceeași întrebare i-am adresat-o 
tovarășului C-tin Șuțu, secretarul co
mitetului de partid al uzinelor 
„Steagul Roșu" Tov. Șuțu, după a- 
tîtea anchete și confruntări, a rămas 
cu un obicei: orice problemă de 
principiu i-ai pune, el îți răspunde 
înșirînd păcatele lui Rău. Cum a în
curajat comitetul de partid dezbate
rea colectivă a problemelor ? Ce me
todologie se cere folosită atunci cînd 
între membrii unui colectiv se ivește 
un dezacord 7 Tov. Șuțu ne răspunde 
că Rău l-a amenințat că o să-și dea 
foc. Rău și defectele sale au ajuns o 
obsesie. Sau poate un mijloc de a 
abate ■ atenția de la esențial.

în ultimii ani, uzinele de auto
camioane au avut succese impor
tante, la baza cărora stă mai ales 
întărirea disciplinei în muncă. Disci
plina însă nu poate fi opusă dezba
terii colective. Studiul documentelor 
de partid și realitatea arată că în
fruntarea părerilor — mai ales în 
știință — e neapărat necesară pen
tru progres.

Soarta lui Rău depinde de el în
suși și de voința lui de a-și folosi 
capacitatea. Sperăm că va înțelege și 
că va mai găsi puteri în el însuși. 
Dar Rău nu e numai Rău. Există nu
meroși oameni care se bat serios 
pentru dezbaterea colectivă a proble
melor cu adevărat importante. în 
timp ce indiferenții și blazații trăiesc 
comod, oamenii mai combativi 
fruntă uneori riscuri, supărări, 
plăceri. Ei se cer apărați 
rajați. Nu pentru a insulta, 
tru a se preta copilărește 
provocările. Dar pentru a 
drul organizat care să facă 
confruntarea civilizată
Fără mizerii și fără represalii. Acolo 
unde nu se face asta, se ivește o 
criză a încrederii, iar disciplina de
vine simplă ascultare pasivă.

Sergiu FARCAȘAN

în- 
ne- 

și încu- 
nu. pen- 
la toate 
găsi ca- 
posibilă 

a părerilor.

Analizarea, oricît de 
succintă, a unui caz 
de delapidare, judecat 
nu demult la un tri
bunal bucureștean, mi 
s-a părut că ar pre
zenta oarecare interes 
pentru opinia publică, 
și iată de ce : pînă în 
urmă cu vreo patru 
ani, inculpatul (azi, 
om trecut de cincizeci, 
cu nurori și nepoți), 
trăise — și există do
vezi în această privin
ță — în limitele stric
tei corectitudini mora
le și sociale (deși i se 
propusese din cînd în 
cînd cîte un serviciu 
contra 
Consecvent, 
diferite 
fiindcă 
nevoie 
ales că 
destul de 
se iviseră 
curcături), 
vingerea 
pînă la urmă nelegiui
rile de orice fel vor fi 
descoperite și supuse 
oprobriului public. Ni
meni din neamul lui 
nu urcase treptele tri
bunalului. Purta opi
niei publice, severe — 
respectul cuvenit. Și 
totuși, cum s-a întîm- 
plat ?...

Intrarea în rîndul 
lucrătorilor comerțului 
de stat nu înseamnă 
nicidecum că ai apu- 
cat-o pe drumul pier
zaniei, cum, țin minte, 
insinua un responsabil 
de restaurant, în do
rința de a-și apăra doi 
subalterni necinstiți. 
Dacă am admite o ast
fel de judecată ar fi 
să jignim majoritatea 
lucrătorilor din co
merț. oameni corecți, 
nu o data cu multă 
răbdare, și care prac
tică o meserie la fel 
de onorabilă ca ori
care alta. De ce n-am 
recunoaște însă că u- 
neori vina nu este nu
mai a celui care ajun
ge, mai devreme sau 
mai tîrziu în boxa a- 
cuzaților, ci și a celor 
care, într-un fel sau 
altul și de la o zi la 
alta l-au împins, încet- 
încet, spre această 
boxă 7

Deci, acum patru 
ani, într-o seară, in- 

■ culpatul de azi pri
mește telefoane de la 
foștii săi colegi dintr-o 
altă instituție, care îl 
roagă frumos să le re
țină pentru a doua zi 
la prînz cîteva exem
plare dintr-un nou ar
ticol vestimentar
atunci apărut, și de 
mare succes pe piață. 
In ziua următoare se 
pomenește niște

serviciu etc.), 
refuzase 

oferte, nu 
n-ar fi avut 
de 
în

bani (mai 
familia lui, 
numeroasă, 
mereu în- 
ci din con- 
intimă că

de a-l face morală u- 
nei doamne care l-a 
„jignit" cu cinci lei — 
și asta, de față cu zeci 
de cumpărători. In a- 
cea zi n-a mal încasat 
nimic,_ și.
rău.

i-a părut 
După o vreme, 

schimbat judeca- 
„Dacă tot o fac, 
fac ca lumea.' 

ales clienți pe 
sprinceană, Ic-a reți
nut mărfuri și ' 
mers strună, 
vîndut mărfuri 
pra-preț. Nu, 
nu fără spaime: 
fost om corect se te
mea de o judecată 
dreaptă și fără apel ; 
cunoștea demnitatea și 
forța opiniei publice. 
Dar tot timpul se mîn- 
gîia cu ideea că el nu 
înfruntă, nu jignește 
opinia publică, ci tra
tează, pur și simplu 
tratează cu diverși, la 
propunerea lor, ori
cum, oameni siguri, 
care n-o să-i facă fi
gura. Căci, observase 
el: sînt destui care nu 
se uită la bani, pe lîn
gă cinci sute îți mai 
dau și ție cincisprezece 
lei; mai sînt, apoi, cei 
care n-au timp să se 
deplaseze la magazin, 
să aștepte la rînd — 
ăstora chiar că le faci 
un serviciu; și, în 
sfîrșit, alții care vor 
să te cîștige pentru vi
itoarele cumpărături, 
să vină la sigur...

Simțind că asupra 
lui planează bănuieli, 
a mai refuzat mici 
bacșișuri, în gura 
mare, și s-a apucat să 
adune dovezi împotri
va celorlalți lucrători 
ca să-i aibă la mînă. 
De cîte ori avea prile
jul, se asocia cu fer
mitate opiniei publice, 
rostind sentințe împo
triva delapidatorilor, 
și a tuturor afaceriș
tilor, și avea dreptate : 
„Adică, spunea el, să-l 
jecmănesc pe tovară
șul meu, care munceș
te ca și mine, poate 
chiar mai mult ?" Așa 
vorbea, întrebîndu-se 
de unde și cum să mai 
scoată niște bani, pre
tențiile sale și ale fa
miliei fiind din ce în 
ce mai mari (dacă 
tot a făcut și pasul 
ăsta !). A dat o lovitură 
chiar în magazinul 
unde lucra. A pus în 
joc întreaga dibăcie și, 
totuși, l-au prins. A 
cerșit înțelegere, un 
pic de înțelegere, dar 
nu s-au arătat înțele
gători nici măcar cel 
pe care îi „servise cu 
credință" și care pur
tau o parte din vină.

mici „atenții". La tele
fon, omul își exprimă 
indignarea față de 
foștii lui colegi — a- 
ceștia rîd cu poftă: 
„Lasă, măi, incorup
tibil 
nu-i vorba de mituia- 
lă, ci de-o atenție care 
ți se cuvine". „Dar nu 
v-am făcut nici un 
serviciu!“ Degeaba... 
Alte telefoane, din 
partea altora, și alte 
atenții. începutul a 
fost greu, cu nopți ne
dormite, cu spaime. 
Pînă cînd într-o zi n-a 
mai opus nici un fel 
de rezistență. Nu pre
tindea, dar nici nu re
fuza. Și atunci a băgat 
de. seamă că există o 
categorie de oameni 
care oferă bacșiș fără 
să le fi făcut cel mai 
mic serviciu : oameni 
care, după ce au tre
cut pe la casă, îți res
tituie bonul ștampilat 
împreună cu cîțiva lei, 
acolo. Au prea mulți 
bani ? Vor cu orice 
preț să te umilească 7 
Sau au cumva convin
gerea că așa e civili
zat ? ! ?...

Ca vînzător, luase a- 
titudine împotriva u- 
nor astfel de cumpă
rători. Exista o opinie 
publică demnă, care 
își spunea cuvîntul 
răspicat, chiar în rîn
dul vînzătorilor din 
magazin. Omul nostru 
cumpăra și el diverse, 
de la alte magazine. 
Niciodată nu dădea un 
leu în plus, avînd ur
mătoarea justificare : 
„Mie nimeni nu-mi dă 
un salariu în plus 
pentru bacșiș !“ Dar 
acum, primea — de la 
alții, care nici ei nu 
primeau salarii în 
plus... Și chiar îl amu
za prostia omenească : 
din cînd în cînd re
pezea cîte-un cumpă
rător, ori îl servea în 
scîrbă, și totuși — o- 
mul îi întindea doi- 
trei lei, acolo. Banii 
se adunau și tot nu-i 
ajungeau, își dublase, 
își triplase veniturile, 
făcîndu-și următoarea 
socoteală : nu am fă
cut nimănui nici un 
serviciu deosebit, am 
muncit doar pentru 
leafa mea — și n-am 
întins mina, n-am ce
rut nici un leu, nu 
există nici un singur 
om care să-mi poată 
reproșa ceva... O dată 
și-a permis chiar luxul

s-o 
Și-a

în familie,

confirmate

Paul DIACONESCU

Scena ml se pare pur și simplu incredi
bilă : doi oameni, doi bărbați în toată fi
rea se privesc cu ochi răi și încearcă 
să-și arunce invective chiar și aici, în fața 
comisiei de Împăciuire, comisie prezidată 
de o femeie în vîrstă. Cum, pentru ce mo
tive grave au ajuns în această situație 7

Iată ce declară reclamantul : „în ziua 
de 29 octombrie a.c„ M.B. a întins rufele 
pe sîrma mea în curte și i-am spus să și 
le ia ca să le întind pe ale mele. Dar el a 
sărit la mine, m-a strîns de gît, trîntin- 
du-mă și lovindu-mă... Iar în ziua de 6.XI, 
păsările mele dueîndu-se la ușa lui le-a 
gonit. Eu l-am întrebat cu ce l-au deran
jat și din nou am fost lovit cu un ciomag 
în umăr și în mînă..." Reclamația e înso
țită de certificatul medico-legal : „Leziuni 
produse prin lovire cu un corp dur. Ne
cesită 2—3 zile îngrijiri medicale de la 
producere, dacă nu survin complicații". 
Dar „complicațiile" survin. După un ceas 
de discuții, după numeroase apeluri la lu
ciditate șl rațiune, după argumente în
temeiate pe înțelepciune și bun simț, păr
țile nu se împacă. Brutalitatea va con
tinua să se manifeste sub alte forme, cu 
dosare și martori, cu avocați și timp pier
dut pe sălile tribunalului.

★
Ne aflăm, așadar, în fața unul act re

probabil și dezonorant, care contravine 
celor mai elementare norme de conviețuire 
socială, însăși ideii de civilizație. Cine și 
cum poate îndreptăți lovirea unui om de 
către altul 7 Indiferent că e vorba de rude, 
prieteni, yecini sau necunoscut!, indife
rent că prin vorbele sau actele lui un 
individ a comis o greșeală, o impolitețe 
sau chiar o grosolănie de neiertat, nimeni 
și nimic nu poate justifica recurgerea la 
gesturi brutale, la primitiva și nedemna 
„pedeapsă corporală".

Am ascultat și am citit, in cursul acestei 
anchete, diverse „explicații" oferite de 
bătăuși (cuvîntul e, poate, dur, dar este 
singurul care exprimă realitatea) : „am 
temperament, mă înfierbînt repede...", 
„m-a călcat pe nervi", „eram sub influența 
alcoolului"... Dar, știm cu toții că tem
peramentul ie educă, nervii se tratează 
atunci cînd a cazul, pornirile de moment 
se pot înfrîna, iar consumarea alcoolului 
nu înseamnă neapărat inconștiență și, mai 
ales, nu înseamnă violență. Munci, cum 
se explică, totuși, existența ici și colo 
a unor rstfel de atitudini antisociale care 
știrbesc noțiunea de demnitate, trăsătură 
esențială, intrinsecă ființei și spiritului 
uman 7

— Violența, brutalitatea sînt expresii 
ale unui deficit de personalitate — e de 
părere conf. univ. Paul Popescu-Neveanu. 
în lipsa unor mijloace evoluate — de gîn- 
dire, în primul rînd — unii recurg la pri
mitivism, la forță. Am auzit de la bătrînii 
mei și de la alți oameni, depozitari 
ai unei înțelepciuni strămoșești, 
o expresie care sună așa : „pe cutare (un 
bătăuș, un agresiv) nu l-a dus mintea 
mai departe". Cu alte cuvinte este un 
individ care nu se lasă călăuzit de minte, 
de rațiune, ei de porniri rudimentare, de 
puterea oarbă a instinctelor și astfel, tot 
poporul zice : ..acolo unde nu ajunge cu 
capul, dă cu bîta". Sînt proverbe care, 
alături de alte pilde ale înțelepciunii co
lective, ilustrează o trăsătură caracte
ristică a poporului nostru: respingerea

și condamnarea violenței, strădania con
secventă de a rezolva conflictele cu calm, 
chibzuință și luciditate, de a supune 
forța necontrolată cu armele gîndirii și 
ale spiritului. Cu atît mai mult azi, în 
condițiile civilizației noastre socialiste în 
care guvernează normele echității și ale 
umanismului, manifestările de violență fi
zică au semnificația unui fenomen deviat, 
a unui comportament restrîns la zone mo
rale periferice, din ce în ce mai izolate. 
Acolo unde aceste fenomene apar, e un 
reflex al paupertății culturale.

Pornind de la aceste premise am încer
cat să depistăm, pe terenul concret al 
faptelor, unele modalități de manifestare 
a violentei, acele condiții care îi favori-

al doilea aspect, continuă 
nostru, comentariile mi se 
Este evident că în anumite 

odihna, relaxarea, dis-

Cît privește 
interlocutorul 
par de prisos, 
medii restrînse 
tracția sînt confundate cu petreceri zgo
motoase, 
sau, ceea 
odihnă e 
un prilej 
rea unor 
cumulate 
între vecini etc.

Observațiile medicului sînt 
și completate de învățătoarea Lidia Di- 
nescu, președinta unei comisii de împă
ciuire de pe lîngă Consiliul popular pro
vizoriu al sectorului 4.

stropite din belșug cu alcool, 
ce este la fel de grav, ziua de 
considerată de unii indivizi ca 
foarte nimerit pentru rezolva- 

neînțelegeri, șicane, conflicte a- 
în cursul săptămîniiREPLICA

Bmi!
zează, într-un loc sau altul, într-un mo
ment sau altul, apariția. Ne-am adresat 
unui martor tăcut dar... elocvent : regis
trul de consultații al serviciului medico- 
legal al municipiului București. După o 
sumară privire de ansamblu am surprins 
două aspecte ce se impun în mod preg
nant : 1) curba actelor de brutalitate a- 
tinge punctul maxim în lunile de vară ; 
2) cel mai mare număr de consultații se 
înregistrează după sărbători și zilele de 
odihnă. L-am rugat pe dr. George Rafa, 
medic legist, să comenteze aceste consta
tări.

— Primul aspect se datorează unor 
factori naturali la care se adaugă 
și posibilitatea ca grupuri mai mari sau 
mai mici de indivizi să se întîlnească și 
să stea mai mult în aer liber, în locuri de 
mare aglomerație publică — ștranduri, 
parcuri, stadioane — or. dimpotrivă. în 
colțuri izolate, unde se pot comite, ferite 
de ochii lumii, acte reprobabile.

— Am observat că și în unele cartiere 
noi, în care oamenii trăiesc în blocuri mo
derne, în apartamente separate Și con
fortabile, se mai păstrează încă unele 
mentalități ale periferiei de odinioară. 
Am constatat, de asemenea, că o parte din 
copiii lăsați acasă fără supraveghere pro
voacă discuții și conflicte între familii. 
Lipsa de control a copiilor are însă efecte 
tardive cu mult mai grave. De regulă, din 
rîndurile acestora se ivesc mai tîrziu de- 
lincvenți minori, adolescenți și tineri cu 
tulburări de comportament, care ajung ei 
înșiși în fața noastră sau a instanțelor 
de judecată.

— Gesturile, actele de brutalitate se 
plătesc scump, afirmă juristul Justin Con- 
stantinescu, șef de serviciu la Consiliul 
popular provizoriu al sectorului 4. Din 
păcate însă nu plătesc numai autorii lor, 
ci mulți alții, s-ar putea spune întreaga 
societate. De ce 7 Pentru că lovirile, 
traumatismele se soldează cu concedii

mcdicale care însumează, în cursul unul 
an, mii de zile absentate din producție. 
Apoi, procesele cu care se încheie o 
parte din aceste acte nedemne atrag pe 
sălile tribunalului nu numai pe Împrici
nați ci și numeroși martori — deci alte 
ore și zile pierdute, împovărînd totodată 
activitatea justiției noastre. Atribuțiile 
lărgite ce vor fi acordate în viitor co
misiilor de judecată vor face posibilă 
abordarea mai directă și mal promp
tă a unor astfel de pricini, cu con
diția ca aceste consilii să aibă la înde- 
mînă unele instrumente de constrîngere 
morală și materială, fără de care efi
ciența lor ar rămîne într-o anume mă
sură îngrădită. Or, eficiența ar avea toc
mai un caracter profilactic, educativ, 
menit să restrîngă și să stîrpească în 
timp asemenea acte dezonorante.

— Consider — ne spune dr. George 
Rafa — că se impun unele măsuri care să 
premeargă activității noastre, măsuri cu 
un caracter social-educativ foarte preg
nant. Dar, totodată, mă declar împotriva 
unor acțiuni pripite, desfășurate sub 
semnul întîmplării și al improvizației. 
Arhivele institutului medico-legal conțin 
un însemnat volum de date și informa
ții în baza cărora se poate alcătui un 
studiu științific profund, edificator asu
pra condițiilor și situațiilor în care apar 
asemenea erupții instinctive.

— Bineînțeles că astfel de studii sînt 
necesare, intervine conf. univ. Paul Po- 

■ pescu-Neveanu, aș sublinia că ele au un 
caracter foarte complex și presupun co
laborarea mai multor specialiști. însă 
chiar și pînă la efectuarea acestor studii 
rămîne suficient loc pentru acțiunea des
fășurată de factorii educativi principali i 
familia, școala, colectivele de muncă. 
Profilaxia actelor antisociale începe aici, 
în aceste medii pedagogice bine constitui
te, începe o dată cu sădirea în conștiința 
adolescenților și a adulților a regulilor 
elementare de conviețuire, a normelor de 
civilizație.

îrutr-adevăr, e un fapt îndeobște cunos
cut că noțiunea de civilizație nu înseamnă 
numai producție de bunuri materiale ci, 
mai ales, o atmosferă etică, un peisaj so
cial armonios și echilibrat. în acest sens, 
orice brutalitate, orice gest agresiv în- 
cepînd chiar cu vorba răstită în tramvai, 
cu comportarea zgomotoasă pe stradă și 
în localuri publice, constituie un atentat 
la civilizație. Un om civilizat are inoculat 
în conștiința sa un profund sentiment de 
solidaritate cetățenească, el se simte lezat, 
lovit personal atunci cînd altcineva din 
jurul său este lezat ori lovit. Nimic nu 
poate fi mai regretabil decît acel spec
tacol dezolant în care un act de violență 
e privit cu dezinteres, fără ripostă, de că
tre un grup de cetățeni pasivi. A fi civi
lizat înseamnă a sancționa brutalitatea 
oriunde și sub orice formă apare ea : ci
vilizație înseamnă, printre altele, o repli
că solidară, un curent de opinie prompt 
și ferm împotriva tuturor celor ce tulbură 
climatul sănătos al conviețuirii sociale, 
normele scrise sau nescrise aid omeniei 
și moralei noastre.
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Așezarea orășenească — acest loc al unor „mari aglomerații umane**, 
cum i se mai spune — constituie un teritoriu ce se remarcă prin densitatea 
construcțiilor ți a amenajărilor. Urbanismul, ca sferă de preocupare și 
disciplină ce înglobează deopotrivă teoria și practica sistematizării terito
riale, orășenești, a arhitecturii și a construcțiilor de toate genurile — locuin
țe, zone industriale, localuri publice sau spații de recreare — cunoaște as
tăzi prefaceri și înnoiri continue pentru a ține pasul cu cerințele progresu
lui social-economic, al» impresionantei revoluții științific» și tehnice mon
diale. Căutările și cercetările ei, vizînd soluționarea unor aspecte extrem de 
complexe, string legate de viața omului contemporan — ce trebui» făcut 
pentru ca locuința, hala sau biroul în care lucrează acesta, sala de teatru 
sau parcul în care se odihnește, să nu se artificializeze în dauna echili
brului armonios om-natură, și în general cum va arăta citadela viitorului — 
au condus în ultimii ani nu numai la interesante studii și viziuni teoretico, 
dar și la surprinzătoare rezolvări practico, în genul acelui inedit „experi
ment" arhitectural, Brasilia, sau al machetelor feluritelor orașe-proiect, su
praetajate sau subpămîntene.

în dorința de a prezenta cititorilor cîteva din elementele esențiale al» 
confruntărilor actuale din amplul teren al urbanismului, redacția ziarului 
nostru s-a adresat unor cunoscuți specialiști, oameni de laborator sau d» 
șantier, viu preocupați de dezbaterea aspectelor în cauză.

Spre dispariția marilor 
aglomerații citadine?

Arh. Gorazd CELECHOWSKY
Institutul da proiectare din Praga — Cehoslovacia

șinile sintetice — aproape neutilizate 
înainte de 1940, — s-au impus suc
cesiv în diverse sectoare ale construcțiilor 
(pardoseli, vopsele, accesorii ale instalații
lor electrice, conducte, mobilier). Apariția 
cea mai recentă sub acest aspect este cea 
a adezivilor: amestec al rășinei lichide, 
cu un catalizator, tot lichid, adăugîn- 
du-se o masă minerală în formă de praf 
— care, prin întărire, lipește piesele în 
contact, de metal, lemn, piatră, ciment, 
pentru care trebuie să aibă o anumită 
afinitate. Din domeniul aeronauticii și al 
tehnicii spațiale, adezivii intră acum tot 
mai mult în construcții, la lipirea tîmpjă- 
riei, a șarpantelor de lemn sau metalice, 
la asamblarea pieselor beton-metal, ce- 
ramică-zidărie, pentru fațade, sau țevării- 
armături, în instalații. Practic, cu acești 
adezivi se poate lipi tot ceea ce se dorește, 
și pe orice.

In ceea ce mă privește, legat de pre
ocupările pe care le am în domeniul 
cercetării betoanelor, am făcut nu de 
mult încercări de a folosi adezivii drept 
lianți, obținînd la betoane rezistența fon
tei. Această realizare, adezivul-liant res
pectiv, este produs însă, deocamdată, ne
economic, fiind necesar să mai treacă 
cițiva ani pină să Intre In practica cu
rentă a construcțiilor. Astfel de cercetări 
ne conduc inevitabil la problema ma
terialului „pe măsură", (taylor-made, cum 
spun anglo-saxonii), cînd, în loc de a 
alege din materialele existente sau nou 
create pe cele ce par a corespunde ce
rințelor — nu întotdeauna potrivite ca 
rezistență mecanică sau la coroziune, izo
lare fonică și termică — se stabilesc 
mai întîi condițiile complexe pe care tre
buie să Ie îndeplinească noul material și 
apoi se întreprind cercetări menite să-1 
creeze sau sintetizeze. Pe această cale s-a

ajuns astfel la aluminiu — pentru greutate 
redusă — armat cu fire de oțel pentru a-i 
spori rigiditatea sau la utilizarea „sandvi- 
ciuri“-lor cu material izolant (între două 
foi metalice, plăci subțiri de beton s'au 
material plastic).

O altă problemă importantă este și cea 
a duratei construcțiilor, căci pe baza bi
lanțului cheltuielilor de investiție, între
ținere, reparații șl ameliorări — inerente 
pe măsură ce societatea evoluează — 
trebuie să ne întrebăm dacă este necesar 
să construim pentru „veșnicie" sau numai 
pentru 20—30 ani. Este normal ca 
îmbătrînirea să se producă simultan la 
toate elementele construcției, lucru de 
care trebuie să se tină seama la indus
trializarea construcțiilor. E o eroare și o 
risipă a face prefabricare grea prin pa
nouri de lungă durată, dacă nu se a- 
sigură șl la restul elementelor de cons
trucție aceeași longevitate. De asemenea, 
diversele instalații din construcții evolu
ează 
tate 
rînd 
care 
aparate de mărunțire a deșeurilor pentru 
evacuarea lor rapidă prin rețeaua de 
canalizare, canalizațil de vacuum pentru 
aspiratoare, că se vor generaliza instala
țiile de aer condiționat. In ceea ce pri
vește iluminatul se va trece de la tuburi 
Ia plafoane întregi luminoase — existînd 
de acum materiale ce devin luminoase 
sub o radiație electromagnetică și altele 
care, în mod analog, devin opace, ceea ce 
ar elimina jaluzelele.

Viitorul este deci în laboratoarele, în 
cercetările noastre. Trebuie să știm a 
folosi ceea ce ele ne promit, pentru scopul 
pe care îl urmărim, îmbunătățirea con
dițiilor de locuit ale omului.

foarte repede, cercetarea de speciali- 
asigurindu-ne că vom vedea în cu- 
în clădiri rețelt de fluide reci la 
se vor branșa direct frigiderele,

Prof. Dr. Yoshikatsu ȚUBOI 
președintele Institutului de Arhitectură din Japonia

„EXPO 1970“, Osaka- I 

în viziunea 
„arhitecturii dinamice**

Dezvoltarea tehnicii exercită o Influ
ență pozitivă crescîndă asupra mediului 
do viață al oamenilor — epoca noastră 
constituind abia începutul unor vaste po
sibilități deschise omenirii din acest punct 
de vedere — dar care, nu exclude ca în 
interiorul orașelor, de pildă, ea să aibă 
și unele efecte negative deosebite. în 
mediul artificial creat de om — în cazul 
de față, orașul — ca șl în natură, apar, 
coexistă și se lnterinfluențează anumite 
sistem». Dar dacă în natură influențele 
șl echilibrul acestora sînt păzite cu rigu- 
irositate de legile echilibrului biologic, în 
sistemei» artificiale pot apărea dispro
porții șl tulburări grave ale condițiilor de 
trai. O serie de tehnologii Industriale pro- 
due astăzi Imense cantități de deșeuri care 
tulbură compoziția bio-chimlcă a aeru
lui si a apei. De asemenea, un fenomen 
«um «st» mărirea exagerată a imul oraș 
poate fi un indiciu de tulburare a echi
librului dintre mediul natural și cel arti
ficial. D» aceea, exploatarea de către om a 
mediului natural are anumite limite, ac
tivitatea sa incluzindu-se șl ea In com
plexul legilor naturale.

Astfel, in așa-numita soeletat» d» con- 
Ș®aa se semnalează în prezent apariția 
®nor contradicții Ireductibile, e» nu ar 
put»* fi Înlăturat» declt prin modificarea 
propriului nostru comportament Dacă, d» 
pildă, cel 200 000 spectatori ai unui stadion 
d» 10 ha ar veni toți In propriile auto
turism», ar fi necesare circa 500 ha de 
parcaje, plus căile lor de acces ; de altfel 
o soluție „ideală" propusă pentru centrul 
orașului Detroit ajunsese <să consume tot 
terenul acestuia, nemairămînînd loc nici 
pentru clădiri. Din asemenea cauze, în 
S.U.A. marile magazine și hoteluri sînt 
amplasate acum frecvent în afara orașe
lor, pe căile radiale de acces. Dar dacă 
s-ar proceda astfel șl cu teatrele sau alte 
clădiri de interes public, aceasta ar con
duce la o dezagregare a orașului — 
fenomen ce a șl început să se facă simțit 
In unele orașe americane. Mergînd pe 
aceeași linie, dacă jumătate din numărul 
familiilor din viitor ar avea o a doua 
locuință, în afara orașului, s-ar putea 
ajunge la distrugerea naturii — sau dacă 
toți locuitorii Europei ar dori să-și pe
treacă o dată la trei ani concediul la 
mare sau la munte, s-ar ajunge la com
pleta degradare a acestor zone.

Orlcît de mari succese a obținut urba
nismul, noi nu sîntem încă pregătiți, 
cred, pentru a trage concluziile defini
tive în legătură cu aceste situații șl stabi
lirea căilor de urmat. Informația deținută 
este parțială, diversele fenomene exami- 
nîndu-se cel mai frecvent izolat și nu în 
complexitatea lor. Cu toate acestea, astfel 
de fenomene vor trebui soluționate totuși 
cu timpul, mergîndu-se pe direcții ca : 
asigurarea unor imense cantități de ener
gie, eliminarea poluării aerului, aprovizio
narea cu apă potabilă șl industrială, res
tabilirea echilibrului biologic pe anumite 
teritorii etc.

Cu prilejul Congresului Uniunii Inter
naționale a Arhltecților și la Ex
poziția Mondială de la Montreal (1967) 
au fost expuse două planuri luate în stu
diu de Institutul cehoslovac de planificare

regională și urbanism : unul cu aplicație 
directă asupra orașului Brno cu teritoriul 
său, celălalt, proiectul, încă în curs de 
elaborare, al localității Etarea (cuvînt de
rivat din greacă — „vîrsta de aur") — un 
fel de oraș al viitorului, gîndlt pen
tru a fi situat la sud de Praga. El a fost 
realizat după planuri elaborate atît de 
amănunțit ca și cum construcția ar trebui 
să înceapă imediat. Lucrarea definitivă 
va ține însă seama de tendințele de dez
voltare ale factorilor sociali, tehnici șl 
economici, de impetuoasa dezvoltare a 
științei, precum și de Influențele lor a- 
supra planificării și construirii orașelor.

Autorii proiectelor au pornit de Ia ldeea 
că este inadmisibilă o dezvoltare tehnică 
ce ar duce la înrobirea omului de către 
tehnică șl că, dimpotrivă, tocmai tehnica 
va contribui la apropierea omului de na
tură. In cadrul lucrărilor preliminare au 
fost elaborate studii asupra psihologiei 
citadine, asupra vieții și nevoilor copilu
lui în oraș, asupra regimului cotidian al 
populației urbane etc.

Capacitățile creatoare ale omului pot 
duce deci spre crearea unul nou mediu 
de viață artificial,,din care să fie în
lăturate dezechiiibrurile dintre valorile 
create de el și legile naturii în care se 
încadrează. Aceasta ar fi- treapta viitoare 
a unui proces istoric logic, a cărui încoro
nare trebuie să o constituie echilibrul 
dintre om, natură șl valorile create de el 
și în folosul lui.

și aer

Conectare la rețeaua

industria construcției
de locuințe își așteaptă

revoluția tehnică
• I

Prof. arh. Mario
președintele Departamentului de tehnologie arhitecturală al Universității 

Columbia — S.U.A.

G. SALVADORI

în linii mari, nevoile constructive ale 
omenirii' pot' fi exprimate prin dezidera
tul de a se asigură âdăpostirea in condiții 
corespunzătoare a unei* populații mereu 
crescînde.

Constatăm că în epoca noastră, de 
dezvoltare rapidă a civilizației, 80—90 
la sută din populația globului tră
iește încă în locuințe total inacceptabile 
din punct de vedere sanitar, social, econo
mic ; ele trebuie deci să fie înlocuite, ,

rea construcției. De «ceea, tocmai prin 
rezolvarea rațională a instalațiilor, se. pot 
realiza mari economii, chiar în condițiile 
de confort minimal. Pare de necrezut, dar 
este un fapt că inventarea chiar și • unui 
sistem sanitar care să funcționeze cu 
cantități minime de apă ar constitui o 
contribuție esențială la 
blemei locuinței pentru 
meni.

Grație tehnologiei

rezolvarea pro- 
milioane de oa-

avansat», ma-

Preocupați de îmbinarea armonioasă a cerințelor „artei de a construi" si a elementelor specifice tradiției diferitelor popoa
re, cercetătorii urbaniști din zilele noastre inițiază cele mai diverse și mai fertile sinteze. în imagine, floarea de lotus — ele- 

unui adevărat oraș 
an și va adăposti, în

Director general al Cercetării pentru Federațiile Naționale ale construcției 
și lucrărilor publice — Franța

Dr. Robert L’HERMITE

Ca șl pe vremea grecilor antici, arhitec
tura modernă folosește încă cu precădere 
suprafețele plane și unghiurile drepte, 
căci, desigur, pardoselile trebuie să fie 
plane și orizontale. Dar astăzi suprafețele 
curbe și pînzele subțiri oferă și ele mari 
avantaje (în special pentru structurile 
portante și de acoperire) în ceea ce pri
vește rezistența sporită, greutatea redusă, 
soldate cu economii de material — lucruri 
cunoscute de acum, pe bază de calcul și 
experiment ingineresc, dar nu încă și 
folosite în suficientă măsură de imaginația 
arhltecților. Aceasta cu toate că astfel de 
auprafețe nu sînt mai greu de cofrat de
alt cele plane, obișnuite. în fapt, în pro
porție de nouă zecimi se folosesc încă 
jnatcrlalele uzuale la începutul secolului

acesta — cărămida, betonul, oțelul — care, 
desigur, și ele, au evoluat considerabil și 
vor mai evolua. Se obțin azi betoane cu 
rezistență sporită la compresiune (ce 
depășește 500 kg/cm p.), fire de oțel 
cu rezistență la tracțiune de peste 
20 t/cm p. S-a generalizat 
betonului precomprimat, a 
rie, experimentată, este azi bine pusă 
la punct și se poate conta că vom 
avea curînd „cimenturi fără contracție", 
cu priză rapidă fără încălzire și aburire, 
sau cu mare rezistență la tracțiune și 
durabilitate care să suprime fisurarea. 
Totodată pe lingă materialele tradiționale 
de construcție apar și se dezvoltă și altele 
noi, ceea ce deschide noi posibilități 
arhltecților șl constructorilor. Astfel, ră-

Arhitectura nu poate evita coexistența 
elementelor statice și dinamice, îmbinarea 
lor realizîndu-se într-un mod cu totul 
specific. Formele dinamice ale automo
bilelor, avioanelor sau rachetelor, de 
pildă, nu pot fi, se înțelege, adoptate fără 
modificări. Izvorîte din viziunea arhitec
turii dinamice a viitorului, apărute într-o 
perioadă istorică relativ scurtă, căutările 
unor arhitect! celebri — ca Frank Lloyd 
Wright, Eero Saarinen, Pier Luigi Nervi, 
Minoru Yamasaki, Kenzo Tange și alții — 
au arătat că, de fapt, „arhitectura dina
mică" este Imaginea sau ordinea epocii 
contemporane în construcții. Pentru a 
face mai înțeles punctul meu de vedere 
asupra relației dintre „arhitectura di
namică" și construcții, doresc să amintesc 
din domeniul aerodinamicii relația dintre 
vînt șl conceptul de formă a clădirilor, 
în Japonia, clădirile trebuie să reziste 
nu numai cutremurelor, dar șl taifunuri
lor — ambele foarte frecvente — ceea ce 
face ca acum să se depună eforturi susți
nute pentru promovarea formelor ascu
țite. în acest sens, cred că aripa avio
nului în poziție de zbor nu este cea mal 
potrivită formă arhitecturală pentru clă
dirile terestre, ci mal degrabă poziția ei 
inversă.

Astăzi se Impune ea inginerii construc
tori să fie mult mal activi în a prezenta 
arhltecților tehnica și mijloacele el dez
voltate pentru construirea de spații 
noi. La rindul lor arhitecțli trebuie să fie 
conștiențl de utilitatea socială a ordonării 
spațiului pe care ei doresc să-l reconstru
iască. Le Corbusier a propus o nouă 
ordine (pămlnt-spațiu-clădire-spațiu) în 
locul celei convenționale; (pămînt-clădire- 
■ r _ Li::'
ordine a spațiului dublu, ceea ce duce — 
în conceptul despre noul urbanism — la 
o nouă tehnică a infrastructurilor, a ele
mentelor esențiale care susțin întreaga 
construcție. Eero Saarinen a Insistat în 
creațiile sale asupra armoniei clădirilor 
cu mediul înconjurător șl înțeleg această 
precauție față de abuzul structurilor spa
țiale.

Caracterul original al unei construcții 
în ansamblu, poate consta în repetarea

formelor acesteia cu scopul de a produce 
un spațiu interior prin succesiunea unor 
simple structuri de bază, ceea ce face ca 
pericolul succesiunii monotone să poată 
fi înlăturat cu variațlunile aceleiași forme 
în jurul punctelor de sprijin ale clădirii. 
Apliclnd acest principiu am elaborat, în 
colaborare cu Kenzo Tange, proiectul con
strucției pentru Expoziția mondială din 
Osaka-1970, convingîndu-ne încă odată că 
este necesar ca arhitectul să fie liber în 
crearea de noi spații, iar inginerul să fie 
destul de înzestrat cu noi metode tehno
logice de realizare a acestor spații. Și unii 
și alții trebuie să conlucreze pentru cei 
mai important lucru care, ml se pare, 
este crearea de spații adecvate nevoilor 
sociale, spre a le satisface cit mal com
plet.

în Institutul de cercetări în construcții 
din Tokio se fac acum încercări pe mo
dele pentru stabilirea vibrațiilor solu
lui foarte slab și ale terenurilor recupera- ) >, 
bile din ocean, precum șl de rezistență a 
clădirilor Ia foc, cutremure, apă, furtuni, 
surpăturl de terenuri etc. în ultimul timp 
cercetătorii institutului au trecut și la 
studiul influențelor distructive cauzate de 
calamitățile naturale menționate (îndeo
sebi cutremure șl surpări de terenuri) a- 
supra unor modele de mărimea viitoare
lor clădiri. Astfel, într-una din clădirii» 
de beton ale institutului o structură cu 
cinci etaje pentru locuințe abia se mai 
ține în picioare datorită crăpăturilor pro
vocate de acțiunile seismice provocate cu 
aparate speciale. Pereții clădirii sînt stu- 
diațl pe fiecare metru pătrat pentru a 
stabili direcția de acționare a forțelor 

. .. ■ -j—'cutremurului, intensitatea lor, raportul
spațiu) șl areușit^ să realizeze o nouă dintre. vibrațiile . solului șl cele 

ale clădirii. Rezultatele experimentărilor 
sînt extrem de valoroase pentru a stabili 
materialele, tehnologia de construcție, 
precum șl forma arhitecturală adecvată 
anumitor caracteristici seismice ale solu
lui dintr-o regiune dată.

Pentru construcțiile orașului viitorului, 
problema este spațiul, care se va cîștiga 
numai prin construcții solicitînd, mai ales 
în cazul Japoniei, mici suprafețe de teren.

a sociologiei
Colaborarea directă

(India), ale cârui lucrări au fost inaugurate la începutul acestui

folosirea 
cărui teo-

prin noi pro- 
pină acum în 
dus încă la o 
de locuințe,

în localități și 
este rezultanta 
din care pre-

rezistențe pe care 
cunoștințelor noastre 

construcțiilor. —

ment esențial In practicile de cult și gîndirea străveche indiană — plantată de autori în centrul 
al viitorului: Auroville, din statul Madras (India), ale cărui lucrări au fost inaugurate la 
final, circa 50 000 de locuitori.

Conf. arh. Dumitru VERNESCU
Institutul de Construcții din București

mai numeroase

concomitent cu satisfacerea necesităților 
ce cresc continuu. Vechile metode de con
strucție, prea lente și limitate la materiale 
depășite, ce avantajează doar anumite 
clase ale societății, au devenit, evident, 
necorespunzătoare. Pentru a folosi în
tregii populații, ele ar trebui mai întîi 
suplimentate, apoi înlocuite 
cedee. Ceea ce s-a încercat 
acest domeniu, cred că nu a 
revoluționare a producției 
situație oarecum surprinzătoare pentru 
era noastră tehnologică, care a dat exem
ple grandioase de aplicare a unor noi 
procedee de construcție.

Elementele fundamentale ce stau la 
baza cercetărilor în domeniul locuințelor 
pentru societatea viitorului sînt încă in
certe ! Nu știm ce populație va avea glo
bul peste 50 sau 100 ani, nici în ce fel de 
organizare a familiei sau orașului 
va trăi. Locuința viitorului va trebui to
tuși să satisfacă cel puțin cerințele mini
male și să asigure o elasticitate a or
ganizării sale interioare, permițînd o 
amortizare rapidă și totodată transformări 
în distribuția spațiului. în acest sens, 
consider că trebuie să se treacă la teh
nici și materiale noi pentru a se asigura 
satisfacerea tuturor cerințelor locuinței, 
de la iluminare la lmpermeabilizare, de 
la rezistență la demontabilitate. Folosirea 
materialelor plastice este incă limitată, 
în locuințe, din cauza costului lor ridicat 
față de metal și celelalte materiale cla
sice, ignorîndu-se că tocmai utilizarea lor 
în mai mari cantități le-ar putea face e- 
conomice.

Pe de altă parte, o casă modernă este, - 
de fapt, un complex de instalații înglobat 
într-un înveliș, acestei „mașinării" reve- 
nindu-i cel puțin 20—40 la sută din valoa-

Dezvoltarea localităților nu poate fi de- 
cît inclusă și. determinată de sistematiza
rea teritorială, în- contextul căreia apare 
ca un element component. Localități ale 
căror planuri de sistematizare să se poată 
elabora independent de dezvoltarea teri
toriului înconjurător, considerat pe o arie 
mai vastă — sînt acum foarte puține și 
în viitor nu vor mai fi deloc. Factorul 
motor al sistematizării teritoriale îl for
mează dezvoltarea planificată a economiei, 
cuprinsă în planul cincinal șl îndeosebi 
în cel de perspectivă — la care trebuie 
să se adauge unele prezumări bazate pe 
cercetări științifice și informații certe.

Astfel, planul de stat prevede o mai 
justă repartiție a .unităților de producție, 
ceea ce impune ca planurile de sistemati
zare să fie încă de pe acum în
cepute, pentru a putea, prin studiile do
cumentare asupra diferitelor resurse, să 
se dea indicații utile încă înainte de preci
zarea temelor economice. Așa. de pildă, 
dacă 90 la sută din rezervele de lignit

terialelor foarte 
le producem, 
despre comportarea 
cunoștințe perfecționate prin folosirea 
calculatoarelor electronice — au progresat 
construcțiile destinate unor mari adunări 
de oameni, politice, religioase, sportive 
sau teatrale. De pe acum sînt clădiri în 
care se string laolaltă, sub același a- 
coperiș, pînă la 100 000 oameni și chiar 
mai mult. în viitorul apropiat se va a- 
junge la deschideri de 300—1 000 m, prin 
sporirea rezistenței aliajelor ușoare, prin 
folosirea învelitorilor suspendate (de tip ____  ______ __  ___ ___ __
cort-sau balon), din,materiale plastice ex- ale țării se află în Oltenia, și dacă jumă

tate din această rezervă de 1 400 milioane 
tone este, efectiv exploatabilă la zi, atunci 
ar trebui ca încă de pe acum, — folosind 
experiența noastră de la Rovinari și de 
la Racoșul de Sus, precum și cea acu
mulată în alte țări — să se înceapă 
studii teoretice șl aplicative asupra pro
blemelor teritoriale complexe pe care le 
pun aceste exploatări, pentru ca deschide
rea noilor cariere să nu ne găsească ne
pregătiți.

Bistrița, Argeșul, Lotrul sînt în diferite 
stadii de realizare a unor amenajări inte
grale de cursuri de apă ; Dunărea, Șiretul 
și altele sînt încă de pe acum în pre
ocupările inginerilor hidrotehnicieni. Dar 
aceste ansambluri de lucrări nu cuprind 
numai aspectele lor tehnice : pe de o 
parte determină implicații în teritorii, ce 
merg pînă Ia mutări de localități impor
tante, iar pe de alta, creează mari posibili
tăți de dezvoltare. Ele trebuie să fie prinse 
în planuri complexe de sistematizare teri
torială și, efectiv, acestea se elaborează. 
Lipsește însă • sintetizare cuprinzătoare

trem de ușoare. Construcții pneumatice 
cu deschideri de sute de metri, cîntărind 
doar extrem de puțin, au și fost realizate, 
ele nu necesită suporturile rigide ale în- 
velitorilor de tip cort ; sub o asemenea 
invelitoare ar putea să fie cuprinse zone 
întregi din orașe, ceea ce ar constitui o 
revoluție hotărîtoare în istoria construc
țiilor. Soluția s-ar dovedi foarte econo
mică pentru cazarea a mii de oa
meni. Nu este exclus ca în epoca 
noastră, a apropiatei aselenizări a oame
nilor și creării unor cantități nelimitate 
de energie pe cale nucleară, să poată de
veni realitate șl un proiect de felul înveli- 
torilor mari, susținute electromagnetic.

Accelerarea evoluției procesului de 
construcție presupune întrunirea a trei 
factori : 1) colaborarea celor mai buni 
specialiști, indiferent de • (ara lor sau de 
locul lor de muncă ; 2) cuprinderea in 
preocupările lor a unor domenii încă ne- 
rccunoscute ca esențiale în construcții și 
3) elaborarea unei liste de priorități care 
să semnaleze lumii cit de urgentă este 
problema locuințelor pe glob,

• experienței cîștigate, teoretizarea pro
blemei la specificul și scara tării noastre, 
— care să ne fie de folos la viitoarele lu
crări, ce vor apare mereu 
șl de mai mare amploare.

Repartizarea populației 
a localităților în teritorii 
unei mulțimi de factori,
dominant este cel economic. In prezent 
problemele majore noi, care se cer eluci
date pe bază de studii teoretice privesc 
sistemele urbane și reamenajarea sate
lor. Petroșani cu bazinul său carbonifer, 
Constanta cu litoralul, de extins în Nord, 
formează sisteme care îșl au mai de mult 
planurile lor de sistematizare, mereu ac
tualizate. Hunedoara, Deva, Simeria și 
Călan, gîndite înainte izolat, formează a- 
cum un sistem, ce se prinde într-un plan 
teritorial unitar; cuprinzînd relațiile lor 
reciproce. Brașovul, cu localitățile din de
presiunea sa formînd o entitate geogra
fică, și București, cu suburbanele sale șl 
o serie de alte localități, din cuprinsul 
județului Ilfov, formează sisteme urbane 
încă neordonate, ce se cer clarificate. 
Locuri de muncă noi, localități satelite, 
amenajări de agrement și, mai ales, mij
loacele de transport rapide și de mare 
capacitate, toate acestea trebuie să for
meze obiectul unor studii teoretice și pro
iecte experimentale, în variante (pe axe 
preferențiale sau alte sisteme).

Structurarea în unități urbanistice de tip 
nou constituie de asemenea un impera
tiv de stringentă actualitate. S-a acumulat 
în această privință o bogată experiență, 
dar lipsesc încă concluziile luate pe viu. 
Aici ar trebui să intervină în primul rînd 
sociologii, din concluziile cărora să tra
gem învățăminte. Deși sporirea densității 
populației urbane este caracteristică epo
cii prezente, lucrăm încă destul de empi
ric, în această privință, se simte nevoia e- 
laborării unei teorii științifice. în sfîrșit, 
este necesar să se definească mai exact 
caracterele proprii ale fiecărui oraș, mo
dalitatea de a-i păstra și accentua indivi
dualitatea prin noile ansambluri pe care 
le construim.
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Manifestări consacrate Cronica zilei vremea
semicentenarului unirii

Transilvaniei
Comitetul de Stat pentru Cultură 

și Artă și Uniunea scriitorilor au 
organizat marți, la Ateneul Român, 
o seară de poezie cu tema „Omagiul 
scriitorilor : 1918—1968“, consacrată 
semicentenarului unirii Transilva
niei cu România.

Cu acest prilej, acad. Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii scrii
torilor, a relevat semnificațiile ac
tului istoric de la 1 decembrie 1918, 
care a marcat împlinirea unei ce
rințe fundamentale a procesului 
obiectiv de dezvoltare a societății 
românești.

în continuare, cunoscuți poeți 
bucureșteni au citit din versurile 
lor închinate unirii și patriei.

A urmat un concert adecvat, 
susținut de corul Filarmonicii 
„George Enescu".

♦

Apropiata sărbătorire a semi
centenarului unirii Transilvaniei 
cu România a prilejuit desfășura
rea, în județul Bacău, a numeroa
se manifestări culturale, științifice, 
literare și artistice. Printre aces
tea, de un larg interes s-a bucu
rat sesiunea de comunicări știin
țifice organizată la Bacău, la care 
numeroși cercetători șl cadre di
dactice au înfățișat aspecte inedite 
din acțiunile pentru unitate națio
nală. La clubul petroliștilor din 
Momești, profesori de istorie au 
vorbit, în cadrul unui simpozion, 
despre figurile de miiitanți români 
care au luptat pentru făurirea u- 
nirii. Cu prilejul acestor manifes
tări, artiști amatori au susținut re
citaluri de versuri inspirate din 
lirica poeților ardeleni de acum 
50 de ani, montaje muzical-litera- 
re etc.

cu România
pesta. La conferință au participat 
ziariști maghiari și corespondenți 
ai presei străine.

BONN. — Seminarul de roma
nistică al Universității din KOln 
a organizat o seară culturală ro
mânească dedicată semicentenaru
lui unirii Transilvaniei cu Româ
nia. Conf. Mircea Zaciu a vorbit 
în fața studenților și cadrelor di
dactice de specialitate de la uni
versitățile din Bonn și K61n, des
pre însemnătatea zilei de 1 decem
brie în istoria și cultura poporu
lui român. în cadrul manifestării, 
studenți ai lectoratului de limbă și 
literatură română au citit poezii de 
autori români dedicate unirii, după 
care au avut loc o audiție de mu
zică românească,

HAVANA. — în saloanele Am
basadei române din Havana a 
fost organizată o conferință de pre
să consacrată semicentenarului 
unirii Transilvaniei cu România. 
Au participat numeroși ziariști, 
precum și reprezentanți ai Comi
siei de orientare a revoluției de pe 
lîngă C.C. al PC. din Cuba.

TEHERAN. La Ambasada Re
publicii Socialiste România din Te
heran a avut loc o 'Conferință de 
presă. Ambasadorul Pavel Silard 
a vorbit ziariștilor despre însem
nătatea unirii Transilvaniei cu Ro
mânia. în saloanele ambasadei a 
fost organizată o gală de filme ro
mânești.

SOSIREA
MINISTRULUI INDUSTRIEI 

AL NORVEGIEI

La invitația ministrului comer
țului exterior al Republicii Socia
liste România, Gheorghe Cioară, 
marți după-amiază a sosit în Ca
pitală ministrul industriei al Nor
vegiei, Sverre Walter Rostoft, în
soțit de consilieri și experți.

Ministrul norvegian va purta 
convorbiri privind posibilitățile de 
lărgire a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări.

Printre persoanele oficiale pre
zente pe aeroportul Băneasa, la so
sirea oaspetelui, se aflau Gheorghe 
Cioară și membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior, 
precum și Egil Ulstein, ambasado
rul Norvegiei la București.

*

La invitația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, marți seara a sosit în Ca
pitală o delegație a Partidului de 
Centru din Finlanda, formată din 
■Nestdri Kaasalainen, președintele 
grupului parlamentar al Partidu
lui de Centru, Ahti Pekkala, mem
bru al . Consiliului de conducere al 
Partidului, și Jouko Tyyri, scriitor, 
redactor al ziarului „Savon Sano- 
mat“.

*

La Clubul artelor de Ia Casa de 
cultură a tineretului din Iași, un 
numeros public a participat marți 
la o manifestare consacrată come
morării a 75 de ani de la moartea 
marelui compozitor rus Ceaikov- 
ski. Și-au dat concursul soliști ai 
Operei de stat din localitate, care 
au interpretat lucrări reprezentati
ve de Ceaikovski.

Marți la amiază, în piața Consi
liului popular al orașului Slatina 
a avut loc solemnitatea dezvelirii 
unei statui a lui Tudor Vladimi- 
rescu — operă a sculptorului Va- 
sile Blîndea. Statuia imortalizează 
figura marelui luptător revoluțio
nar, aflat în zilele de 6—10 martie 
1821 în această localitate, unde 
și-a regrupat forțele, pentru a-și 
continua drumul spre București.

★
Marți au început în Capitală 

„Zilele filmului canadian" acțiune 
organizată între 26 noiembrie și 
1 decembrie de Arhiva națională 
de filme și Asociația cineaștilor din 
România în colaborare cu Arhiva 
canadiană de filme din Ottawa 
și Conservatorul de artă cinema
tografică din Montreal.

Cu acest prilej, vor fl prezen
tate în sala Cinematecii filmele 
artistice „Nimeni n-a fluturat ba
tista", „Pisica în sac", „Manta de 
vreme rea", „Vikingul", precum și 
o antologie cinematografică rea
lizată de regizorul Guy Glover, 
cuprinzind fragmente din cele mai 
bune filme canadiene dintre anii 
1939—1960.

Un program de filme documen
tare și unul de filme de animație 
vor completa imaginea unei cine
matografii mai puțin cunoscute la 
noi.

*
Colectivul Teatrului de Come

die s-a înapoiat marți în Capi
tală, din turneul de zece zile în
treprins în R. P. Polonă.

★
între 25 și 26 noiembrie a avut 

loc în Capitală sesiunea de comu
nicări tehnico-știirițifice a Institu
tului de cercetări al Mmisterului 
Poștelor și Telecomunicațiilor.

(Agerpres)

Ieri In tară : Vremea a-a încălzit, 
cerul a devenit variabil In cea mal 
mare parte a țării, excepttnd Moldova, 
Dobrogea șl sudul Munteniei, unde a 
rămas mal mult acoperit și pe alocuri 
a plouat slab. Vintul a suflat slab, 
pînă la potrivit, cu Intensificări pînă 
la tare în Dobrogea. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între 2 grade la 
Bolța șl Oravtța șl 11 grade la Tr. Se
verin. In Banat șl Transilvania, local, 
s-a produs ceață, Iar în zona mun
toasă ceața a persistat toată ziua și, izo
lat, a nins. In București i Vremea s-a 
încălzit ușor. Cerul a fost variabil. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit 
Temperatura maximă a atins 10 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 28, 
20 șl 30 noiembrie. In țară : Vreme 
relativ călduroasă, cu cerul mal mult 
noros în jumătatea de nord-vest ■ 
țării șl variabilă în rest. Vor cădea 
precipitații slabe, sub formă de ploaie 
șl burniță. Vîntul va sufla slab, pînă 
la potrivit predomlnînd din sectorul 
vestic. Temperatura în creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
4 șl 6 grade, Iar maximele între 8 
șl 18 grade. Dimineața șl seara ceață. 
In București : Vreme relativ călduroa
să. Cerul se va înnora treptat. Vînt 
slab pînă la potrivit predomlnînd din 
sectorul vestic. Temperatura în creș
tere ușoară. Dimineața șl seara ceață.

CUTREMUR DE PĂMÎNT
Marți la ora 11,54, stațiile Secției de 

seismologie a Centrului de cercetări 
geofizice al Academiei au înregistrat un 
cutremur de pămînt în regiunea Vran- 
cei, cu focarul în scoarța terestră. Cu
tremurul a avut o intensitate de 5—6 
grade, fiind mai puternic simțit la 
Focșani, Nu au fost înregistrate pa
gube.

SPORT

SUCCESUL TEATRULUI

DE COMEDIE IN POLONIA
Prezența relativ 

scurtă în Polonia a 
Teatrului de Comedie 
din București, „teatru 
tînăr, care însă și-a cîș
tigat un loc de frunte 
în România și un bun 
renume în lume, da
torită în primul rînd 
faptului că este cu a- 
devărat un teatru con
temporan" — după cum 
nota cunoscutul critic 
teatral polonez A. 
Grodzicki în ziarul 
„Zycie Warszawy" — a 
stîrnlt un interes deo
sebit atît la Varșovia, 
cît și la Cracovia. Să
lile au fost pline la 
toate cele 4 specta
cole prezentate de 
actorii bucureșteni cu 
piesele „Opinia publi
că" de A. Baranga și 
„Ucigaș fără simbrie" 
de E. Ionescu,

După reprezentarea, 
la Varșovia, a „Opi
niei publice", în ziarul 
de după-amiază „Ku- 
rier polski" a apărut 
o cronică intitulată de 
J. Zagorski „Artiști cu 
temperament",.. Auto
rul notează că „des
pre ansamblul ro
mânesc se poate spune 
că leagă într-un mod 
plăcut spontaneitatea 
jocului cu naturalețea". 
Presa și radioul polo
nez au numai cuvinte 
de laudă pentru specta
colele de înaltă ținută 
artistică oferite de ac
torii români. Peste tot, 
colectivul teatrului bu- 
cureștean a fost primit 
cu o deosebită căldură 
și prietenie.

Apreciatul cronicar 
teatral al ziarului „Try- 
buna Ludu", R. Szy- 
dlowski semnează — 
sub titlul „Românii la

Varșovia" — o elogioa
să cronică la primele 
două spectacole pre
zentate la Varșovia 
de Teatrul de 'Comedie. 
El releva „jocul foarte 
bun al colectivului de 
actori, care dispune de 
o tehnică perfectă de 
comedie" și căruia îi 
sînt proprii „ușurința 
și farmecul, eleganța 
în mișcări șl gesturi, 
capacitatea pantomimi
că, măsura și tactul 
chiar și cele mai 
riscante situații". „în 
pofida faptului că lim
ba nu a fost înțeleasă, 
scrie A. Grodzicki în 
cronica amintită din 
„Zycie Warszawy", 
semnificația fundamen
tală a întregului a re
zultat cu claritate da
torită înscenării foarte 
expresive și jocului ex
celent al actorilor. E- 
fectele sînt dozate foar
te economicos pentru a 
prezenta o situație sau 
pentru a reliefa sensul 
piesei".

„Captivant, exaltant", 
„prima vioară o repre
zintă Radu Beligan în 
rolul ziaristului Chitla- 
ru, actor remarcabil și 
multilateral, care însă 
nu este o stea, cl doar 
primul dintr-un grup 
de egali" — notează 
cronicarul de la „Try- 
buna Ludu", dînd ast
fel o înaltă apreciere 
omogenității întregului 
colectiv de actori ai 
Teatrului de Comedie. 
Mi se pare deosebit de 
semnificativă părerea 
exprimată de R. Szyd- 
lowski în „Trybuna 
Ludu". El admiră „cul
tura scenică a lui Radu 
Beligan în rolul lui 
Chitlaru", subliniind că 
s-a creat impresia că

„de altfel toți actorii, 
fără excepție, și-au 
creat personajele cu 
precizie și în toate de
taliile. Omiterea vreu
nuia dintre ei ar fi o 
nedreptate, întregul an
samblu ni s-a prezentat 
sub latura sa cea mai 
bună".

După spectacolul cu 
„Ucigaș fără simbrie" 
de la Cracovia, specta
torii prezenți în sală 
au ovaționat îndelung 
pe artiștii români. în 
ce privește spectacolul 
dat cu această piesă 
Ia Varșovia, A. Grod
zicki apreciază că 
„Românii au prezen
tat-o cu mult mai bine 
și mai interesant", de- 
cît în spectacolul cu 
aceeași piesă văzut 
de' el la Paris. Un 
rol de seamă revine în 
conturarea unui succes 
atît de mare pe scene
le poloneze „talentatu
lui regizor Lucian Giur- 
chescu, care a făcut to
tul pentru a scoate din 
piesa lui Ionescu valo
rile pozitive". („Trybu
na Ludu"). Ca și — 
după cum s-a relevat 
— originalității sceno
grafiei semnate do 
Dan Nemțeanu. „Zy
cie Warszawy" scria
într-una din cele
două cronici ale
sale la reprezentațiile 
cu piesele Teatrului de 
Comedie la Varșovia că 
„este vorba de actori 
foarte buni și cu expe
riență, de un foarte 
bun teatru de comedie 
din București. întregul 
colectiv joacă ireproșa
bil".

Iosif DUMITRASCU 
Varșovia, 26 noiembria

A apărut nr. 11/1968 al revistei

*

La facultatea de istorie-filozofie 
a Universității „Al. I. Cuza" din 
Iași a avut loc marți o sesiune de 
comunicări a cercurilor științifice 
de istorie modernă universală și 
istorie contemporană a României. 
Comunicările, expuse de cadre di
dactice și studenți, au evocat as
pecte ale luptei populației din 
Transilvania pentru unire, împre
jurările internaționale în care a 
avut loc acest act important din 
istoria poporului nostru.

Tot marți a avut loc la Craiova 
un simpozion organizat de So
cietatea literar-artistică „Ion Ma- 
iorescu" de la liceul „Nicolae Băl- 
cescu".

(Agerpres)

PESTE HOTARE
BUDAPESTA. — Marți la amba

sada Republicii Socialiste România 
din Budapesta a avut loc o con
ferință de presă consacrată săr
bătoririi semicentenarului unirii 
Transilvaniei cu România. Despre 
însemnătatea acestui eveniment is
toric a vorbit Dumitru Turcuș. 
ambasadorul României la Buda-

„Cupa Bucureștiului" 
la handbal (feminin)

în sala sporturilor Floreasca din 
Capitală a început competiția in
ternațională de handbal (feminin) 
pentru „Cupa orașului București'. 
In prima zi de întreceri au fost în
registrate următoarele rezultate: 
Iugoslavia — Ungaria 10—8 (6—5); 
România — România tineret 17—-8 
(9—4); U.R.S.S. — R. D. Germană 
îi—ii (6—6). ' ■ . : . '

FOTBAL

RAPID 1
I. F. L GOTEBORG 1

Echipa suedeză de, fotbal I.F.K. 
Găteborg și-a încheiat turneul în 
țara noastră, Jucînd ieri, în Capi
tală, pe stadionul Giulești, cu for
mația Rapid. Partida s-a încheiat 
la egalitate : 1—1 (0—0). Au mar
cat Sward (min. 67) și Nâsturescu 
(min. 77).

Handbaliștii români din nou învingători 
in fața campionilor mondiali

(Prin telefon). — Sala sporturilor 
din Cluj a găzduit aseară cea de-a 
doua întîlnire de handbal între re
prezentativele României și Cehoslova
ciei, Intr-o atmosferă electrizantă, 
creată de un public spectator care 
a umplut pînă la refuz sala, hand
baliștii.. români au realizat o nonă 
victorie .(22—16), la capătul unei 
partide desfășurată intr-un ritm in
fernal. Am asistat la o suită 
de faze de mare spectacol, crea
te de handbaliștii români, la care 
și-au adus contribuția din plin 
și handbaliștii cehoslovaci. Acțiu
nile în viteză, schimburile de
rutante, caruselul vijelios organizat în 
fața semicercului echipei cehoslova
ce, bombele puternic expediate spre 
poartă, totul a contribuit la un meci 
frumos cum rar le-a fost dat să vadă

La manifestările sportive

spectatorilor clujeni. Echipa ceho
slovacă a încercat să tempereze ac
țiunile handbaliștilor români, dar a- 
părarea noastră a constituit un zid 
foarte greu de străpuns. Doar spre 
sfîrșitul întîlnirii, cînd echipa româ
nă și-a îngăduit unele momente de 
relaxare, handbaliștii cehoslovaci au 
reușit să mai reducă din handicap.

Echipa, noastră a început vijelios 
conducînd cu 6—0, 7—1, 11—3, re
priza încheindu-se cu 12—5. Re
priza secundă a fost ceva mai c- 
cliilibrată. Iată și autorii punctelor: 
pentru echipa română : Moldovan 7, 
Gunesch 4, Chicid 3, Goran 2, Sa- 
mungi 2, Marinescu, Gruia, Gațu și 
Lieu cite 1. Pentru cehoslovaci au 
înscris Greno 5, Klimcik 3, Kranat 2, 
Mareș 2, Gregor 1, Dorcsak 2, Duda 1.

8. M.

„PROBLEME
Semicentenarul 

unirii Transilvaniei cu România

Dr. ILIE RĂDULESCU : „Progre
sul economic și dezvoltarea nați
unii" ; TOADER IONESCU (Cluj) : 
„Ideca făuririi statului național uni
tar în gindirea social-economică ro
mânească" ; IOAN TIBERIAN : „Le
găturile economice dintre țările ro
mâne în perioada 1867—1875“.

★

Dr. VA.SILE M. POPESCU : „Ca
racterizarea eficientei economice a 
utilizării fondurilor fixe în indus
trie"; Dr. FIODOR A. ANGHELI 
(U.R.S.S.) : „Avîntul industriei con
structoare de mașini a U.R.S.S. 
in perioada de după Marcs 
Revoluție Socialistă din Octom-

ECONOMICE"
brie" ; Dr. H. FALCON : „Or
ganizarea științifică a controlului teh
nic al calității produselor" ; M. 
WEINTRAUB : „Rezultate ale expe
rimentării unor măsuri privind spo
rirea eficienței economice în con
strucții" ; Dr. NICOLAE GIOSAN, 
membru corespondent al Acade
miei : „Planificarea — mijloc im
portant de orientare și organizare 
a producției agricole" ; Dr. GHEOR
GHE ALFIRI : „Normarea experi
mentală a stocurilor in comerț : con
statări șl remedii" ; S. SAVA : „Di
namici naționale și Internationale ale 
productivității muncii în capitalism".

Revista mai cuprinde rubricile : 
Dezbateri, Sociologie economică, Fo
losirea matematicii în economie, în
semnări.

într-o
ceașcă 
de ceai"

(Urmare din pag. I)

ACCESUL ZIARIȘTILOR
1

PE TRASEELE 
TURISTICE GORJENE

I

(Urmare din pag. I)

CU AVIZUL UȘIERILOR?

evalua șansele și elabora tactica 
în timpul lucrărilor convenției. 
Partizanii lui'Sato manifestă în
credere în. realegerea acestuia, 
afirmînd că va obține’ ușor majo
ritatea necesară de 229 de voturi 
din totalul de 456. în ce îi privește, 
Miki și Maeo pretind că sînt asi
gurați de 120 sau 130 de voturi 
fiecare. întrucît fracțiunea Kawa- 
shima, cea mai intluentă dintre 
grupurile mici, a hotărît ..dumini
că să-l sprijine pe Sato, șansele 
actualului premier au crescut. De 
altfel și cercurile de afaceri spri
jină alegerea lui Sato pentru a 
treia oară, dat fiind că activita
tea economică a arătat o îmbu
nătățire, în ciuda unor prevederi 
nefavorabile făcute de anumiți e- 
conomiști la începutul acestui an. 
Cu toate acestea, actualul pre
mier este deranjat de așa-numila 
mișcare „Stop-Sato° sprijinită de 
două fracțiuni neutre importante, 
care la un loc întrunesc peste 50 
de voturi. în aceste condiții, rea
legerea lui nu poate fi conside
rată totuși certă. în cazul cînd 
Sato nu va obține majoritatea la 
primul sejutin, nu este exclus un 
aranjament, de ultim moment, fie 
cu Miki, fie cu Maeo, pentru a 
dobîndl voturile necesare.

Oricum, se apreciază că siste
mul de desemnare a președinte
lui P.L.D. este necorespunzător, a- 
tîta timp cît la alegeri participă 
doar 456 persoane, avînd fiecare 
cite un vot. Mai mult, alegerea 
președintelui P.L.D; nu este regle
mentată de legea electorală pu
blică și, prin urmare, eventualele 
neregularități nu pot fi criticate 
decît din punct de vedere moral.

Potrivit aprecierilor generale do 
aici, alegerile din sala „Hibiya* 
prezintă importanță nu prin rezul
tatul lor imediat, ci prin efectul pe 
care îl vor avea în viitor asupra 
evoluției forțelor conservatoare. A- 
legerile privite ca luptă de idei în
tre candidați nu apar, scrie revista 
„Sekai" (Lumea), decît ca „o fur
tună într-o ceașcă de ceai’. Maeo 
și Miki dau o însemnătate secun
dară părerilor lor politice — care 
nu se deosebesc decît prin unele 
nuanțe de cele ale actualului pre
mier — socotindu-le, se pare, aoar 
simple accesorii în lupta pentru a 
determina o schimbare în conduce
rea partidului. Cei mai mulți ob
servatori afirmă că ceea ce Miki 
și Maeo urmăresc nu este răstur. 
narea politicii lui Sato, ci doar afir. 
marea propriei lor supremații în 
partid.

Indiferent de rezultatele scruti
nului, încă de pe acum în sînul 
partidului se conturează noi regru
pări de forțe,. care, au în vedere 
viitoarea confruntare, din 1970, pen
tru postul de lider. Deosebit de 
activ în această privință se dove
dește grupul tinerilor (Fukuda, 
Ohira, Tanaka și Nakasone), care 
urmăresc să-și extindă iniluența, 
intrînd astfel în conflict cu grupu
rile lui Maeo și Miki, care, în caz 
cînd anul acesta victorios va ieși 
tot Sato, doresc să-și mențină po
zițiile pentru viitoarele alegeri din 
1970.

în viitoarea luptă, decisivă va 
fl atitudinea pe care diteritele gru
puri o vor adopta față de cele 
două mari probleme care con
fruntă în prezent națiunea — re
trocedarea Okinawei și soarta tra
tatului de securitate japono-ameri- 
can, care expiră în 1970.

Sînt bine cunoscute frumoasele 
locuri subcarpatice gorjene, vesti
giile monumentale ale municipiu
lui Tîrgu Jiu. In această zonă de
servirea turiștilor este asigurată de 
unități de alimentație publică — 
restaurante și bufete — ale Uni
unii județene a cooperației de con
sum Gorj. Pe traseul Țtnțăreni — 
Tg. Jiu sînt deschise bufetul din 
centrul comunei Țtnțăreni care o- 
feră preparate calde, minuturl, 
grătar special cu mici, frigărui, 
băuturi alese; bufetul „Izvoarele" 
— după numele localității și al 
fîntinii cu 7 izvoare — si
tuat la poalele dealului, cu 
locuri de parcare a auto
vehiculelor pe ambele părți 
ale șoselei ți unde se pot servi di
ferite preparate calde, grătar, bău
turi, precum și specialitatea bucă
tarului „tocăniță oltenească"; 
restaurantul „Peșteana Jiu" ampla

sat în localitatea cu același nume; 
bufetul „Bîlteni"; restaurantul 
„Rovinari" ; unitățile de alimenta
ție publică din Capu Dealului, 
Plopșoru, Moi etc., care oferă pre
parate de bufet, minuturi și bău
turi.

Pe traseul Tg. Jiu — Apa 
Neagră turiștii pot beneficia de 
serviciile unităților de alimentație 
publică din Bîrsești, Sănătești, 
Peștișani, Apa Neagră, Tismana. 
Îndeosebi unitățile din Tismana 
Gară și Tismana Sat oferă agrea
bile locuri de popas și recreare cu 
pui la frigare, grătar, băuturi a- 
lese.

Și traseul Tg. Jiu-Novaci-Baia 
de Fier-Polovraci dispune, între 
altele, de restaurantul Baia de 
Fier și de unitatea de alimenta
ție publică din Novaci, care ser
vesc preparate delicioase.
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noi la fabricarea a- 
cestui produs. Cei
lalți membri al co
lectivului său se preo
cupă de reproiecta- 
rea agregatului de 
pompare pentru iriga
ții, de îmbunătățirea 
instalației de inter
venție etc. — pentru a 
spicui doar dintr-o lis
tă veșnic deschisă.

Am stat de vorba, 
printre alțl creatori

solicitate la export în
14 țări.

— Dar cel mai mare 
succes — continuă in
terlocutorul nostru — 
îl obținem cu un pro
dus nou, mîndria noas
tră : instalația de fo
rat puțuri de apă, 
F.A. 12. Demn de sub
liniat că acest produs 
este expresia unei -. — ---------
concepții proprii. Pro- din uzină, cu maistrul 
iectată în întregime de 
specialiștii Institutului 
de proiectare pentru 
utilaj petrolier din 
Capitală, instalația 
F.A. 12 întrunește ca
racteristici superioare: 
are o greutate minimă 
și este mobilă, fiind 
instalată pe o remorcă 
platformă ; ea permite 
o forare pînă la 
1 300 m adîncime.

Pretutindeni, de la 
serviciile de concepție 
pînă la atelierele sec
toarelor de fabricație, 
te rețin nenumărate 
aspecte legate de in
teresul viu și compe
tența cu care este tra
tată problema ridică
rii performanțelor, a 
perfecționării produ
selor. Se reproiectează 
unele utilaje, se di
versifică în mai multe 
variante unele insta
lații, în scopul de a se 
realiza o reducere a 
greutății nete și a con
sumului de metal în 
condițiile unor îmbu
nătățiri calitative. In
ginerul Marcu Ion, șe
ful serviciului con
structor sef. este ab
sorbit de reproiecta- 
rea remorcii de 12 
tone, aducînd soluții

Săndulescu Marin, șe
ful atelierului de fos- 
fatare din sectorul ra
corduri speciale. Ino
vator care a adus uzi
nei economii de peste 
o jumătate de milion 
de lei anual, folosind 
o instalație de concep
ție proprie pentru re- 
conditionarea degre- 
santului utilizat în pro
cesul de fosfatare. No
tabil este și numărul 
mare al muncitorilor 
fruntași, al evidentia- 
tilor în întrecerile so
cialiste (în acest an, 
aproape o mie se men
țin în această situație), 
al celor care au primit 
Medalia Muncii și 
signa jubiliară a 
trecerii socialiste 
5 ani.

Perspectivele uzinei, 
văzute prin prisma 
planului de investiții, 
atestă accentuarea di
namicii industriale. 
Astfel, se vor construi 
o nouă forjă uzinală și 
o nouă hală de trata
ment termic. Se pre
vede. de asemenea, 
extinderea turnătoriei 
d" oțe1. care va 
mite în viitor 
hiarea anroape a 
ductiei din acest

tor. Alte construcții < 
și creșteri de capaci
tăți vor contribui și 
ele la realizarea unei 
înalte eficiente econo
mice. Iată numai două 
puncte de reper, dar 
extrem de semnifica- ■ 
tive : în 1970 se va 
realiza în numai 25 de 
zile producția globală 
a anului 1950, iar cea 
a anului 1959 în mal 
puțin de 100 de zile. 
La aceste elemente de 
ordin cantitativ se a- 
daugă importante mo
dificări pe planul ca
lității, privind com
plexitatea produselor. 
Așadar, se prevede 
un profil modem, 
modelat după cerințe
le de „ultimă oră“ ale 
industriei de utilaj 
petrolier, ce-șl vor 
găsi expresia în lărgi
rea continuă a no
menclatorului de pro
duse și în special al 
celor destinate expor
tului.

...La capătul unei 
călătorii documentare 
în fosta „cetate de 
scaun" a Tării Româ
nești, rămîi cu impre
sia puternică a unei 
continuități de presti
giu a Tîrgoviștei, a 
unui prezent domi
nat de efervescentă 
creatoare. Din umbra 
așezămintelor 
dorm măreții 
vozi, se înaltă ferm, 
țintind cu încredere 
viitorul, construcțiile 
impozante ale uzinei 
de uțilaj petrolier, 
care certifică dina
mismul industrial al 
acestor locuri și ates
tă prestigiul nedez
mințit al Tîrgoviștei.

în baza unor reglementări cores
punzătoare stabilite de Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, redactorii rubricilor de sport 
au acces liber la toate manifestă
rile sportive. Un permis spe
cial atestă acest drept. Lucrurile sînt 
atît de clare, îneît poate n-ar mai fi 
nevoie să discutăm despre ele. Ne 
vedem totuși in situația de a aduce 
în discuție această problemă întrucît 
de la o Vreme, ziariștii sportivi se 
văd în dificultate cînd vor să uzeze 
de legitimație la meciurile mai im
portante, pe stadioane ca și în sălile 
de sport. Anomaliile .de acest gen au 
măi fost arătate în presă ; cei în 
cauză și-au făcut o smerită auto
critică — precizînd că doar 
„greșita interpretare a dispozițiilor 
de către oamenii de ordine gene
rează aceste încurcături" — și 
au dat asigurări că „regretabilele 
neînțelegeri" nu se vor mai re
peta.

La cuplajul internațional de hand
bal, care a, avut loc duminică seara 
la sala Floreasca, majoritatea zia
riștilor sportivi au fost nevoiți să 
suporte din nou refuzul categoric al 
„cerberilor" de la intrare, pentru

că direcțiunea I.E.B.S. a dispus sis
tarea valabilității permiselor (vezi 
anunțul din ziarul „Sportul"). A fost 
nevoie de îndelungi și penibile discu
ții, de fel de fel de intervenții, 
pentru ca ziariștii să poată pătrun
de în sală.

Este de-a dreptul scandalos ca 
ziariștilor în exercițiul funcțiunii, 
care posedă în plus și o legitimație 
eliberată de însuși forul de condu
cere al mișcării sportive (șl purtînd 
semnătura președintelui C.N.E.F.S.), 
să nu 11 se poată garanta accesul pe 
terenurile și in sălile de sport. Ex
plicațiile directorului I.E.A.B.S., cum 
că „încurcăturile se datoresc unor 
regretabile neînțelegeri", nu dau de
loc asigurări că asemenea situații cu 
totul anormale nu se vor mai în- 
tîmpla. Rămîne ca însăși conducerea 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică $1 Sport gă ia acele măsuri 
care să asigure respectarea propriei 
sale semnături și, totodată, o com
portare civilizată din partea „oame
nilor de ordine" pentru a da ziariș
tilor sportivi posibilitatea să-și des
fășoare activitatea profesională în 
interesul milioanelor de cititori.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
LA ZAGREB AU. LUAT SFÎRȘIT 

ÎNTRECERILE GRUPEI PRELI
MINARE ALE „CUPEI CAMPIO
NILOR EUROPENI" LA POLO PE 
APA. Pentru faza următoare a com
petiției s-au calificat formațiile 
MLADOST ZAGREB, DYNAMO 
MAGDEBURG și DINAMO MOS
COVA.

IN RUNDA A DOUA A TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL DE ȘAH 
DE LA PALMA DE MALLORCA, 
marele maestru international ro
mân FLORIN GHEORGHIU a în
trerupt partida sa cu spaniolul. Vi- 
șier. Korcinoi (U.R.S.S.) a cîștigat Ia 
Lehmann. (R.F. a Germaniei), Iar 
Petrosian (U.R.S.S.) l-a învins pe 
Byrne (S.U.A.). A fost consemnată 
remiza în partidele : Medina (Spa- 
nla)-Toran (Spania); Matanovicl 
(Iugoslavla)-Pomar (Spania); Ivkov 
(Iugoslaviaj-Larsen (Danemarca); 
Boris Spasski (U.R.S.S.) a întrerupt 
cu Juan Diaz del Corral (Spania).

VINERI 29 NOIEMBRIE, în sala 
Steaua din Capitală, se va desfășura 
INTÎLNIREA INTERNAȚIONALA 
DE LUPTE LIBERE ȘI GRECO- 
ROMANE, DINTRE ECHIPELE 
STEAUA ȘI Ț.S.K.A. CERVENO

ZNAME SOFIA. întîlnirea va începe 
la ora 17,00.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
FOTBAL DESFĂȘURAT LA KIN
SHASA a fost cîștigat de formația 
locală „Leopards", care în ultimul 
joc a Învins cu scorul de 1—0 (0—0) 
selecționata Tunisiei. într-un alt joc, 
Eonsucceso Rio de Janeiro a dispus 
cu 2—1 de formația „Ismailia" (Re
publica Arabă Unită).

LA AMSTERDAM, IN CADRUL 
„CUPEI CAMPIONILOR EURO
PENI" LA BASCHET FEMININ 
(primul joc), echipa poloneză Wisla 
Cracovia a învins cu scorul de 69—47 
(30—18) formația olandeză A.M.V.J. 
Amsterdam.

CURSA CICLISTA DE ȘASE ZILE 
DESFĂȘURATĂ PE VELODROMUL 
DIN GÂND (BELGIA) a fost cîști- • 
gată de CUPLUL OLANDEZ POST- 
DAUYNDAM care a totalizat 386 de 
puncte. Locurile următoare au fost 
ocupate de perechile : Sercu-Văn 
Looy (Belgia) — 290 puncte ; Fritz și 
Louis Pfenninger (Elveția) — 256 
puncte ; Schulze (R. F. a Germaniel)- 
Seeuws (Belgia) — 210 puncte ; Be- 
ghetto (Italia)-Porter (Anglia) — 174 
puncte etc.

LA „DANUBIANA»
Anvelopele ce poartă marca 

„Danubiana' sînt binecunos
cute atît în țară cît șl pe piața 
externă, amprentele stilizate 
în matrițele preselor de vul
canizare desfășurîndu-se pe 
drumurile a zeci de țări. De 
menționat că Ia „Danubiana* 
se fabrică anvelope ale căror 
performanțe tehnice le permit 
să intre în competiție pe piața 
externă, cu anvelopele unor 
firme producătoare de presti
giu ca Pirelli, Michelin, Dun
lop etc. Din datele statistice 
culese de la marii beneficiari 
rezultă că rulajul mediu al 
anvelopelor de camion mijlo
ciu a crescut cu 10 la sută iar 
al anvelopelor de camion 
greu cu 50 la sută în intervalul 
1965—1967.

Uzina a obținut recent și alte 
rezultate îmbucurătoare în 
diversificarea producției prin 
asimilarea de noi tipodimen-

sluni tn profile variate, ceea 
ce a permis satisfacerea unor 
comenzi suplimentare de 
anvelope pentru echiparea 
autoturismelor cîtorva firme 
străine.

A intrat In producția de se
rie, la toate tipodimensiunile, 
rețeaua de cord poliamidlc, 
asigurîndu-se o sporire a 
randamentului acestora in 
exploatare.

în scopul satisfacerii ce
rințelor economiei naționale și 
exportului au fost asimilata 
și alte noi sortimente, în pro
file variate, întreprinderile de 
transport avînd astfel posibi
litatea să opteze pentru 
pneurile cele mai potrivite 
condițiilor lor specifice.

De asemenea, este în curs 
de asimilare in producția de 
serie pneul 900/230-16 pentru 
echiparea unor utilaje agri
cole.



viața internațională
monetare occidentale

PREMIER într-o declarație

In Iugoslavia
a delegației de

activiști ai P.C.R

împotriva R. D. Vietnam

șapte avioane americane au l 
bardat și mitraliat o regiune

colecția de o- 
arme care au 
sultani ai im-

Noi acte de război ale S.U.A.

După seismele de pe piețele

fructe și legume 
prelucrate, diverse bu- 
consum etc.
livra în România ma- 
mașini de ridicat șl

Cursul francului și lirei sterline a cunoscut marți pe piețele financiare 
din Occident o ameliorare și s-a înregistrat o scădere sensibilă a cursului 
aurului. Simultan, a continuat refluxul capitalurilor care părăsiseră în 
ultima vreme Franța pentru a fi depuse în R.F.G.

Cine seamănă vînt...

DESEMNAREA

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA 

DE LA NICOLAE PUICEA

Ziua de marți « clarificat 
doar parțial perspectivele re
glementării crizei de guvern 
in care se află Italia de o săp
tămână : Mariano Rumor, se
cretarul național al Partidu
lui democrat-creștin, a fost
convocat marți seara la Pa
lazzo Quirinale, unde pre
ședintele republicii, Giuseppe 
Saragat, l-a însărcinat cu for
marea noului cabinet.

Vn alt element, de impor
tanță evidentă pentru înche
ierea perioadei de criză, se 
așteaptă să vină de la Direc
țiunea Partidului socialist, 
care ți-a încheiat lucrările cu 
puțin timp înainte de sosirea 
lui Rumor la Quirinale. Răs
punsul dat tntr-un comunicat 
oficial amină, însă, exprima
rea ultimului cuvînt al socia
liștilor. Astfel, Direcțiunea 
P.S.I., întrunită pentru a-și 
fixa poziția față de orientarea 
politică și componența viito
rului guvern după dezbateri 
vii și deseori controversate, a 
stabilit doar că „dată fiind 
actuala situație, Partidul so
cialist consideră că împreună 
cu democrat-creștinii și repu
blicanii, trebuie să analizeze 
situația politică pentru a se 
clarifica concluziile consiliu
lui național al Partidului de
mocrat-creștin și apoi să veri
fice posibilitățile de consti
tuire a unui guvern organic 
de centru-stinga, care să dea 
garanția de stabilitate ți forță 
politică reformatoare, cores
punzător cerințelor țării și aș
teptărilor muncitorilor".

O primă interpretare a fap
telor noi ce au survenit marți 
în evoluția crizei de guvern 
din Italia conduce spre con
cluzia că situația politică este 
încă susceptibilă de noi evo
luții. In sprijinul acestei afir
mații se citează faptul că Ru
mor va trebui curind — la a- 
propiatul congres al P.D.C. — 
să înfrunte din nou asaltul re
prezentanților acelor curente 
din consiliul național al par
tidului, care — cu numai cîte- 
va zile în urmă — l-au obligat 
să-și prezinte demisia din 
funcția de secretar național al 
Partidului democrat-creștin fi 
apoi să revină asupra ei.

Revenind la socialiști, nu se 
poate subestima importanța 
faptului că documentul adop
tat de Direcțiunea P.S.I. re
prezintă doar expresia „ma
jorității de 52 la sută", expri
mată 
trucît 
tanții 
nul 
precum și liderul 
„Angajamentul socialist", Gio- 
litti, s-au abținut de la vota
rea comunicatului, iar „stingă 
socialistă" a votat împotrivă.

Așadar, criza de guvern din 
Italia, deși îmbracă forme noi 
in evoluția sa, elementele 
fundamentale care i-au dat 
naștere — după rezultatele a- 
legerilor generale de la 19 mai 
— nu par a fi suferit trans
formări radicale.

la recentul congres, in- 
De Martino fi reprezen- 
curentului său în orga- 

de conducere socialist, 
curentului

H

„Programul de urgență" al Franței 
explicat de premierul Couve de Murville

PARIS. — Primul ministru fran
cez, Couve de Murville, a prezen
tat marți după-amiază în Aduna
rea Națională programul de ur
gență elaborat de guvern în vede
rea apărării francului. „Programul 
de acțiune al guvornulul, a spus 
premierul, se rezumă în trei for
mule simple : asigurarea protec
ției imediate a monedei, restabili
rea echilibrului, continuarea dez
voltării economiei'.

Primul ministru a relevat faptul 
că actuala criză are un caracter 
Internațional, înscriindu-se In defi
ciențele generale ale sistemului 
monetar occidental.

Programul de urgență anunțat 
de premier ar urma să intre în vi
goare la 1 decembrie. El prevede 
o aplicare riguroasă a controlului 
asupra schimburilor valutare. „Ca
lea nu mai este deschisă decît 
pentru intrarea capitalurilor', a 
declarat Couve de Murville. Tot
odată, este suprimată taxa asupra 
salariilor (impozitul plătit de so
cietăți șl întreprinderi asupra fon
dului de salarii) care, în opinia 
guvernului francez, grevează pro
ducția și prețul de cost, favorizînd 
șomajul. în program se prevede 
reducerea cheltuielilor bugetare 
ale statului, deficitul bugetar mic- 
șorîndu-se în raport cu cifrele sta
bilite în primul proiect de buget 
pe anul 1969 cu 6,3 miliarde franci. 
Se reduc împrumuturile și subven
țiile acordate industriei, în primul

rfnd întreprinderilor statului. Alte 
economii sînt prevăzute la bugetul 
militar, ceea ce va avea ca prin
cipală consecință anularea expe
riențelor atomice prevăzute pentru 
anul 1969.

BONN. — Marți după-amiază au 
început în Bundestag dezbaterile 
asupra măsurilor de taxare a ex
porturilor și de detaxare a impor
turilor vest-germane propuse de 
guvern pentru a face față crizei 
monetare occidentale. Dezbaterile 
au fost inaugurate de cancelarul 
Kiesinger, care a justificat hotă
rârea guvernului de la Bonn de 
a nu reevalua marca. Cancelarul 
a afirmat că măsurile în domeniul 
comerțului exterior „vor impune 
sacrificii serioase" economiei vest- 
germane.

GENEVA. — Cercurile bancare oc
cidentale sînt mai conviDse acum de
cît oricînd de necesitatea urgentă a 
unei operații de însănătoșire a sis
temului monetar internațional, rela
tează corespondentul din Geneva ai 
Agenției U.P.I. Ele apreciază că gu
vernele țărilor occidentale trebuie să 
se hotărască la o revizuire generală 
a actualelor cote de schimb ale va
lutelor lor.

Spre un nou 
Bretton Woods?
LONDRA. — 

făcută în fața grupului parlamen
tar laburist, primul ministru al 
Marii Britanii, Harold Wilson, a 
arătat că ar fi de preferat să se 
aștepte ca noua administrație a- 
mericană să intre în funcțiune 
înainte de convocarea unei confe
rințe monetare interoccidentale, 
asemănătoare celei de la Bretton 
Woods din 1944, cînd au fost puse 
bazele actualului sistem monetar. 
Premierul englez a adăugat că o 
asemenea conferință va trebui pre
gătită cu cea mai mare grijă pen
tru a se evita vreun eventual eșec, 
ale cărui consecințe ar fi extrem 
de grele. Referindu-se la măsurile 
de austeritate luate de guvern vi
nerea trecută, H. Wilson a subli
niat că aceste măsuri au fost ho- 
tărîte ținîndu-se seama de criza 
monetară.

HANOI 26 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
în care se arată că în ziua de 25 
noiembrie două avioane americane 
au violat spațiul aerian ah R. D. 
Vietnam, iar la 26 noiembrie alte 
".apte avioane americane au bom- 
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Mali președintele
ii ir 7

guvernului provizoriu
despre politica internă

v «a

și externă a țării
26 (Agerpres).BAMAKO

Președintele guvernului provizo
riu malian, 
clarat, într-un mesaj radiodifuzat, 
că noua constituție a țării va fi su
pusă unui referendum, în cursul 
primului semestru al anului 1969, 
apoi vor fi organizate alegeri pen
tru viitoarea Adunare legislativă 
și probabil pentru desemnarea unui 
nou președinte al republicii.

Yoro Diakite a subliniat că prin
tre obiectivele principale ale noii 
conduceri din Mali se află îmbu
nătățirea situației financiare, dez
voltarea agriculturii, reorganizarea 
societăților și întreprinderilor de 
stat, precum și a comerțului exte
rior, menținerea bunelor relații cu 
statele vecine, sprijinirea acțiunilor 
pentru unitatea africană.

★
CONAKRY 26 (Agerpres). — 

Conferința la nivel înalt a orga
nizației statelor riverane ale flu
viului Senegal, care a examinat si
tuația creată în Mali în urma re
centei lovituri de stat, a hotărît să 
trimită marți la Bamako o dele
gație care să ducă tratative cu 
noile autorități militare maliene. 
Reprezentanții Republicii Mali nu 
au luat parte la această conferin
ță. După cum a anunțat postul de 
radio Konakry, din delegație fac 
parte Lansana Beavogui, ministrul 
guineez al afacerilor externe,

Yoro Diakite, a de-

presa transmit
Lucrările întîlnirii miniștrilor culturii și artei din 

unele țări socialiste europene au continuat marți la Palatul Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulgaria. în timpul ședinței a luat cuvîntul 
Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă 
al Republicii Socialiste România.

Un mesaj de protest In 
legătură cu prezența pe teritoriul ja
ponez a armelor nucleare americane 
a fost remis de președintele grupului 
de deputați comuniști din Dieta ja
poneză, Hyacyro Hayashi, ambasado
rului S.U.A. la Tokio, Alexis Johnson, 
în mesaj se cere lichidarea bazelor 
militare ale S U.A. situate în Japonia 
și retrocedarea neîntîrziată a Okinawei.

Demonstrate studențești 
în semn de protest împotriva arestării 
unor membri importanți ai opoziției, 
printre care fostul ministru de exter
ne, Aii Bhutto, au avut loc în orașele 
pakistaneze Rawalpindi, Caraci, Laho
re și Peshawar. La intervenția poliției, 
au avut loc incidente violenta.

Primul ministru a! Repu
blicii Srabe Yemen, Hassan E1 
Amri, a sosit marți la Cairo, într-o 
vizită oficială. Convorbirile pe care 
premierul le va avea în capitala 
egipteană cu reprezentanții guvernului 
R.A.U. vor prilejui un schimb de pă
reri în legătură cu actuala conjunctură 
din lumea arabă.

Poliția argentîniană a 
descoperii o bandă inter
națională specializată în 
falsificarea de cecuri ban
care» Banda acționa în Statele Unite, 
Uruguay, Panama și Argentina, reu- 

• șind să intre în posesia a peste 400 000 
ds dolari.

Deziderate ale progresului social

NEW YORK 26. — Trimisul spe
cial Agerpres, N. Ionescu, trans
mite : Dezbaterile din Comitetul 
pentru problemele sociale, umani
tare și culturale al Adunării Gene
rale a O.N.U. în legătură cu „si
tuația socială din lume" s-au în
cheiat prin adoptarea unui proiect 
de rezoluție în care se recomandă 
statelor membre să Includă obiec
tivele sociale în planurile lor na
ționale de dezvoltare.

Documentul subliniază necesita
tea concentrării atenției asupra e- 
liminării foametei și subnutriției, 
a analfabetismului, asupra îmbu
nătățirii educației și asistenței me
dicale, promovării unei politici vi- 
zînd o echitabilă distribuție a ve
nitului, elaborării de programe care 
să vină în întîmpinarea nevoilor 
tineretului în ce privește educația, 
pregătirii profesionale și posibili
tăților de angajare, intensificări, 
eforturilor privind asigurarea con
dițiilor unei participări depline a 
femeilor la procesul de 
economică și socială.

Totodată, documentul 
dă statelor membre să 
o politică îndreptată spre elimina
rea colonialismului, discriminării 
rasiale, apartheidului și oricărei 
forme de exploatare a omului — 
toate acestea împiedicînd progre
sul social și dezvoltarea" Rezolu
ția reafirmă, de asemenea, dreptul 
inalienabil al tuturor țărilor și po
poarelor de a-și exercita suvera
nitatea asupra resurselor și bogă
țiilor lor naturale în interesul pro-

dezvoltare

„recoman- 
promoveze

priei lor dezvoltări șociale șl eco
nomice.

Preocupările de ordin economic 
ale participanților la lucrările ac
tualei sesiuni a Adunării Generale 
sînt concentrate în aceste zile asu
pra raportului secretarului general 
al O.N.U. privitor la „creșterea pro
ducției și consumului de proteine 
comestibile". în ședința de marți 
au luat cuvîntul în cadrul dezba
terilor pe marginea acestei proble
me, care au loc în Comitetul eco
nomic și financiar, reprezentanții 
Mexicului, României, Turciei, 
U.R.S.S., Ghanei și ai altor țări.

★
NEW YORK 26 (Agerpres). — Co

misia O.N.U. pentru Africa de sud- 
vest a recomandat luni Adunării Ge
nerale să ceară Consiliului de Secu
ritate adoptarea unor „măsuri efec
tive", inclusiv a unor eventuale sanc
țiuni, în vederea „asigurării retra
gerii Republicii Sud-Africane din 
acest teritoriu". In raportul său 
anual, Comisia a solicitat Adunării 
Generale „să ceară tuturor statelor 
să continue relațiile de orice natură 
cu Africa de sud-vest numai prin 
intermediul Consiliului O.N.U. pen
tru Africa de sud-vest", toate legătu
rile efectuate prin intermediul Repu
blicii Sud-Africane fiind considerate 
Ilegale și neavenite".

Raportul subliniază că situația din 
Namibia (noua denumire a Africii 
de sud-vest) continuă să se înrăută
țească, constituind o amenințare Ia 
Rdresa păcii și securității în această 
regiune și recomandă adoptarea de 
sancțiuni economice și chiar a unor 
măsuri mai drastice împotriva state
lor membre ale O.N.U. care nu apli
că hotărîrile organizației.

într-o gară din 
New-York, tn lo
cul forfotei co
tidiene s-a aș
ternut liniștea, 
ca urmare a gre
vei feroviarilor

V

Hubert Humphrey, rtcepre- 
ședintele S.U.A., a declarat Ia Miami 
(Florida) că nu va accepta .lici o 
funcție în'viitoarea administrație repu
blicană a președintelui ales, Richard 
Nixon.

La un spital din JasPer (statui
Indiana), o femeie ta vîrstă de 36

de ani, Eleanora Hopkins, a născut 
două fetițe siameze, unite în zona 
toracică. Imediat după naștere ele 
au fost introduse într-o cameră izolată 
și sterilizată pentru a li se acorda 
asistență necesară.

Alfonso Rocha, ministrul eco
nomiei din Salvador, luînd cuvîntul în

Ministrul de externe jSemnarea 
al României la Istanbul j

privind schimbul 
de mărfuri dintre

ISTANBUL 26. — Trimisul spe
cial Agerpres, Simion Morcovescu, 
transmite : Ministrul afacerilor ex
terne al României, Corneliu Mă
nescu, care se află în vizită ofi
cială în Turcia, a făcut marți di
mineață o vizită guvernatorului o- 
rașului Istanbul, cu care s-a în
treținut cordial. Oaspetele român 
a vizitat apoi In partea veche a 
orașului moscheea sultanului Ah
med. în continuare a fost vizitată 
catedrala Sf. Sofia, capodoperă a 
arhitecturii bizantine, transforma
tă în muzeu după proclamarea re
publicii. Un alt obiectiv vizitat a 
fost Palatul Topkapi, reședința de 
odinioară a sultanilor turci, unde 
poate fi admirată 
biecte prețioase șl 
aparținut diferiților 
perlului otoman.

Oaspetele român a fost însoțit de 
ambasadorul României la Ankara, 
Grigore Geamănu, ambasadorul 
Turciei la București, Kâmiiran Gu- 
riin, funcționari superiori din Mi-

coastă din provincia Quang Binh. 
Forțele armate și populația R. D. 
Vietnam au doborît două avioane 
ale S.U.A. și i-au făcut prizonieri 
pe piloții care se aflau la bordul 
lor, precizează declarația. Aceste 
noi acte' de război ale Statelor U- 
nite constituie o violare grosolană 
a suveranității și securității Repu
blicii Democrate Vietnam și o sfi
dare la adresa opiniei publice mon
diale șl americane. Poziția neabă
tută a guvernului R. D. Vietnam 
este că guvernul S.U.A. trebuie să 
pună capăt necondiționat bombar
damentelor și tuturor celorlalte acte 
de război împotriva R. D. Vietnam. 
De cînd S.U.A. au anunțat înceta
rea necondiționată a bombardamen
telor, ele continuă totuși activită
țile de recunoaștere, violînd secu
ritatea și suveranitatea R. D. Viet
nam. Raidurile aeriene și bombar
damentele americane din zilele de 
25 și 26 noiembrie demonstrează 
că S.U.A. nu acționează în confor
mitate cu declarațiile președintelui 
Johnson din 31 octombrie 1968 și 
că nu renunță la actele lor de 
război împotriva R. D. Vietnam și 
la planurile agresive împotriva 
Vietnamului. Guvernul R. D. Viet
nam, se spune în declarație, pro
testează împotriva noilor acte de 
război ale S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam.

Plenara C. C.
al P.C. Bulgar

SOFIA 23 (Agerpres). — La So
fia s-au deschis marți lucrările 
Plenarei Comitetului Central al 
P.C. Bulgar, la care participă și 
reprezentanți ai Prezidiului Uniu
nii populare agrare bulgare, ai sfa
turilor populare regionale și oră
șenești, ai Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria. Plenara 
a fost deschisă de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar.

Stanko Todorov, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, a prezentat raportul 
„Cu privire la locul și rolul sfatu
rilor populare în sistemul condu
cerii socialiste".
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delegației. In | 
zile, delegația |

nisterul turc al Afacerilor Externe 
și reprezentanți ai oficialităților 
locale. Seara, Corneliu Mănescu a 
participat la un dineu oferit In 
onoarea sa de guvernatorul Istan- 
bulului.

BELGRAD 26. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Marți dimineața, delegația de acti
viști ai P.C.R., condusă de tovară
șul Constantin Dăscălescu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Galați al 
P.C.R., a avut o convorbire cu Al- | 
breht Roman, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. Au parti- I 
cipat : Luka Soldicl, adjunct al șe
fului secției pentru relații externe 
a C.C. al U.C.I., șl Aurel Mălnășan, I 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad.

După convorbire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, to
vărășească, Albreht Roman a oferit , 
un prînz în cinstea < 
după-amiaza aceleiași :__  __ ___
de activiști ai P.C.R. a părăsit Bel- « 
gradul, îndreptîndu-se spre patrie. H

BERLIN 26. — Corespondentul
Agerpres, St. Deju, transmite: In 
urma tratativelor care au avut loc 
între delegațiile guvernamentale ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Democrate Germane, desfă
șurate într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă, la 26 noiem
brie a fost semnat la Berlin proto
colul privind schimbul de mărfuri 
dintre cele două țări pe anul 1969.

Protocolul prevede o creștere im
portantă a livrărilor reciproce de 
mărfuri între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, atît în comparație cu vo
lumul stabilit pentru 1969 prin acor
dul comercial pe termen lung, cit șl 
în comparație cu nivelul atins în 
anul 1968.

România va livra în R.D.G. : Insta
lații pentru foraj de mare adîncime 
și alte echipamente petroliere, ma- 
șini-unelte, tractoare, mijloace de 
transport auto, vagoane de marfă, 
obiective foto, mașini și utilaje pen
tru industria alimentară, textilă șl 
pentru prelucrarea lemnului, rul
menți, armături, produse petroliere, 
produse chimice, produse ale indus
triei lemnului, 
proaspete și 
nuri de larg

R.D.G. va 
șini-unelte, 
transportat, mașini de construcții, 
mașini și instalații pentru industria 
metalurgică, industria textilă, indus
tria alimentară, industria poligrafi
că, utilaj minier, pompe și compre- 
soare, produse ale industriei de me
canică fină, armături, unele tipuri 
de rulmenți, laminate de oțel, pro
duse chimice, îngrășăminte potasice, 
material fotosensibil, diverse pro
duse de larg consum etc. Protocolul 
prevede, de asemenea, un schimb da 
laminate din oțel.

Protocolul a fost semnat din par
tea Republicii Socialiste Roy.jânia de 
Al. Albescu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și din partea 
R. D. Germane de F. Leucht, locții
tor al ministrului economiei externe.

■ ■■■■■ H
parlament, a declarat că „pentru des
facerea producției de cafea, princi
palul nostru articol de export, trebuie 
să căutăm noi piețe, printre care cele 
ale țărilor socialiste".

în apropierea liniei de 
demarcație dintre R.P.D. 
Coreeană și Coreea de sud 
au început marți importante 
manevre americano-sud- 
COreene “«“tă agenția Kyodo Țu- 

șta. Iau parte unități de infanterie, 
desant, artilerie și forțe navale și ae
riene. Manevrele sînt denumite „Ope
rațiunea tigrul zburător".

din 
au 

asupra

Ziarele britanica 
ultimele zile 
fost unanime 
unui eveniment intern, 
fapt care se tntîmplă 
destul, de rar. Ele au 
fost unanime în a con
damna poziția expri
mată de liderul conser
vator Enoch Powell, la 
o întrunire din East- 
borne. Powell, ale că
rui vederi rasiste sînt 
bine cunoscute, a cerut 
„încetarea imediată și 
totală a imigrării oa
menilor de culoare în 
Anglia", crearea unui 
minister al „repatrie
rii", care să organize
ze plecarea „voluntară" 
a imigranților din An
glia, adică expulzarea 
lor. „Propunerile" lui 
Powell au fost din bel
șug însoțite de diferite 
remarci și aprecieri in
jurioase la adresa popu
lației de culoare sta
bilită în Marea Brita
nie. Ziarele scriu că 
Powell a intenționat să 
obțină prin acest dis
curs sprijinul cercuri
lor celor mai de dreap
ta de pe scena politi
că engleză în speranța 
secretă ca acestea să-l 
sprijine în lupta pe 
care o duce pentru 
cîștigarea controlului 
asupra partidului con
servator, în dauna ac
tualului lider, Edward 
Heath, considerat de 
cercurile extremiste ca 
fiind „prea moale".

Cum era și firesc, 
declarațiile lui Powell 
au stîrnit o furtună de 
proteste în sinul opi
niei publice engleze. 
Cunoscutul cotidian 
„Times" a consacrat a- 
cestei cuvîntări incen-

ditire un editorial dras
tic, în care arată între 
altele că majoritatea 
parlamentarilor brita
nici condamnă fără re
zerve atitudinea lui Po
well; '

Discursul d« la East- 
borne a pus într-o 
încurcătură serioasă 
conducerea partidului 
conservator. Heath, pre
cum și Quintin Hogg, 
purtătorul de cuvînt al 
partidului, au ținut 
să-și exprime dezapro
barea față de declara
țiile lui Powell. De 
altfel, este știut că în 
urma unor declarații 
similare rostite de Po
well la Birmingham, in 
luna aprilie a acestui 
an. colegii săi conser
vatori s-au văzut ne- 
voiți să-l demită din 
„cabinetul de schimb".

Presa britanică tși ex
primă părerea că din 
cauza furtunii politica 
dezlănțuite de dis
cursul lui Enoch Po
well, conducerea con
servatoare i-ar putea 
retrage acum acestuia 
dreptul de a mai vorbi 
tn numele partidului.

Cu alte cuvinte, în
cercarea lui Powell da 
a răscoli pasiunile ra
siste, de a introduce in 
Marea Britanie o va-, 
riantă proprie de » 
partheid a dat greș.'
Teoriile rasiste sînt
atit de discreditate in
cit adepții și exponen
ta lor se găsesc intr-o 
poziție tot mai izolată, 
apărînd ca un profund 
anacronism al vremuri
lor noastre.

?. B,

Studenji demonstrînd împotriva prezenței rasistu
lui Enoch Powell Intr-d localitate din apropierea 

Londrei

Upton Sinclair a în
cetat din viață într-°clinică 
din New Jersey. Cunoscutul scrii
tor progresist american s-a năs
cut la 20 septembrie 1878 la Bal
timore. El a început să scrie de 
la vîrsta de 14 ani, publicînd în 
cursul activității sale peste 80 de 
romane, numeroase eseuri și a 
desfășurat totodată o bogată ac
tivitate publicistică.

Un protocol pe anul 1969 
privind schimbul de măr* 
furi și plăți între Polonia și 
Cehoslovacia • fost semnat la 
Praga. Se prevede o sporire cu 14 la 
sută a schimburilor față de 1968.

Cel de-al treilea Congres național al Partidului Neo
LaO HakSOt 8 avut 'oc recent m provincia eliberată laoțiană Sam Neua, 

transmite agenția de presă Khaosan Pathet Lao. în cursul lucrărilor, congresul 
a adoptat în unanimitate noul program politic prezentat de secretarul general 
al Comitetului Central al partidului, Fumi Vongvicit. Noul program trasează 
coordonatele luptei antiimperialiste tn viitor, al cărei obiectiv îl constituie 
construirea unei țări independente, neutre, democratice și prospere. în acest 
scop, se subliniază tn document, este necesară realizarea unității naționale 
depline, prin mobilizarea tuturor forțelor sociale, indiferent de naționalitate, 
convingeri politice sau religioase.
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Petrolul
din Alaska

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
De cîteva luni, in regiunile 
nordice din Alaska se desfă
șoară o adevărată .goană după 
aurul negru". Cele mai mari 
companii petroliere din S.U.A. 
își dispută acapararea terenuri
lor care, după cum au arătat 
cercetările geologice, conțin li
nele din cele mai mari zăcă
minte petroliere din lume. „Zo
na petrolului" se întinde de la 
punctul locuit Barrow pînă la 
granița cu Canada.

în lupta pentru acapararea 
petrolului cor '.urează marile so
cietăți „Standard Oil of Cali
fornia". „Mobil Oil Corp.", „Te
xaco", „Shell" și altele. Dato
rită condițiilor dificile de mun
că și de climă, lucrările de fo
raj sînt extrem de costisitoare, 
muncitorii fiind transportați la 
lucru pe calea aerului. Cu toa
te acestea, reprezentanții ma
rilor companii petroliere din 
S.U.A. sînt convinși că investi 
țiile făcute vor fi recuperate 
într-un termen relativ scurt.
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