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Stil șa metodă 
în munca 
de partid

ÎN INTIMPINAREA
A A

ALEGERILOR
Pe liniile de montaj — locomotiva Diesel-hidraulicd, unul dintre principalele produse ale uzinei „23 August*

A INTENSĂ ACTIVITATE CREATOARE
loachim MOGA

prim-secretar al Comitetului judejean Hunedoara al P.C.R.

Poporul nostru parcurge o etapă 
de bogată efervescență creatoare în 
toate domeniile de activitate, stimu
lată de suflul novator imprimat în
tregii vieți sociale de Congre
sul al IX-lea și Conferința Na
țională a P.C.R. Este o etapă de 
largă desfășurare de forțe care, im
plicit, solicită din partea organelor 
și organizațiilor de partid operativi
tate și dinamism, îmblnînd armonios 
imperativele prezentului cu eforturi
le vizînd perspectiva.

Noul cadru creat muncii de partid 
prin îmbunătățirea Împărțirii admi- 
nistrativ-teritoriale a țării a dus la 
lărgirea competenței comitetelor ju- 
dețenp de partid, la întărirea legă- 
turif viața, a determinat un con
tact Nemijlocit cu comitetele de 
partid și organizațiile de bază. In 
aceste condiții, comitetul județean a 
pornit de la ideea că asigurarea 
operativității în înfăptuirea unui 
obiectiv presupune cunoașterea te
meinică a acestuia, înlăturarea prac
ticilor formale în informarea și in
struirea activului de partid.

în prezent, cu prilejul instruirilor 
lunare, căutăm să îmbinăm studie
rea și aprofundarea hotărîrilor 
partidului, a legilor statului, a pro
priilor noastre hotărîri, cu stimula
rea contribuției membrilor comite
tului, activiștilor de partid la găsi
rea modalităților de a le duce cît 
mai bine la îndeplinire. Instruirile 
au devenit, implicit, dezbateri, schim
buri fructuoase de idei, urmărind 
cunoașterea temeinică a politicii 
partidului și, în același timp, apro
fundarea realităților județului. A- 
ceastă practică a informării a atras 
după sine și o altă metodă, după 
opinia noastră, cu bun efect. Fără 
a recurge la ședințe și consfătuiri 
Inutile, în urma instruirilor, mem
brii biroului comitetului județean de 
partid poartă discuții cu conducăto
rii unor întreprinderi sau organiza
ții județene, în legătură cu anumite 
neajunsuri ori probleme deosebite 
relevate cu prilejul instruirii. In 
acest tnod, se realizează o interven
ție j/*omptă care angajează direct pe 
cei c6‘ au datoria să se ocupe de 
bunul mers al respectivului domeniu. 
Dar efectul cel mai important al me
todelor pe care le folosim în infor
marea secretarilor comitetelor de 
partid, a instructorilor rezidă în fap
tul că, întoreîndu-se Ia locul lor de 
muncă, ei cunosc în amănunt, cu 
toate implicațiile, sarcinile stabilite 
de partid, dispun de jaloane care, în 
confruntarea cu practica, reprezintă 
un ajutor concret pentru organiza
țiile de partid, de stat șl organiza
țiile de masă.

Firește, instruirea nu rezolvă to
tul, nici în ceea ce privește infor
marea activului județean de partid 
asupra realităților locale, nici în ce

privește intervenția asupra cursului 
acestor realități. Aminteam, mai 
înainte, că unul din elementele- ca
racteristice ale structurii organizato
rice create prin noul cadru adminis- 
trativ-teritorial al țării este întă
rirea legăturii cu viața, posibilitatea 
contactului nemijlocit, fără verigi 
intermediare, cu comitetele și orga
nizațiile de partid. Pentru noi, aceas
ta constituie modalitatea principală 
de a cunoaște și interveni operativ, 
ne dă posibilitatea unui dialog per
manent cu membrii de partid, cu toți 
oamenii muncii. Metodele folosite în 
realizarea acestui contact sînt di
verse. Aș aminti aici participarea 
directă a membrilor biroului comi
tetului județean de partid la pregă
tirea aparatului de partid, la adu
nări generale ale organizațiilor de 
bază, la plenare ale comitetelor mu
nicipale, orășenești, comunale.

Legătura cu masa membrilor de 
partid nu se reduce însă la partici
pări la ședințe și consfătuiri. Noi 
punem un accent deosebit pe prezența 
secretarilor comitetului județean, a 
membrilor biroului în organizațiile 
de partid. Aceasta, atît cînd e vorba 
de sarcini și obiective deosebite, cît 
și în scopul perfecționării muncii 
de partid în general, a metodologiei, 
a eficacității ei. Intervenția are loc 
astfel imediat, prin organizația de 
partid, sau pe planul unor măsuri 
mai ample care antrenează întregul 
comitet județean de partid. In pri
mul caz, ca să exemplificăm, am pro
cedat în acest fel pentru a îmbună
tăți activitatea pe șantierul Centralei 
termoelectrice Deva, unde lucrările 
rămăseseră mult în urmă" față de ter
menele stabilite. Aici, biroul comite
tului județean de partid a ajutat 
direct, o perioadă mai îndelungată, 
organizația de partid și conducerea 
administrativă, determinînd mai 
buna organizare a muncii pe șantier, 
folosirea judicioasă a utilajelor.

Alteori, participarea directă la 
activitatea organizațiilor de partid 
ne dă posibilitatea să ajungem la 
concluzii generalizatoare și care, la 
rîndu-Ie, impun măsuri mai ample. 
De aici, din studierea realităților, a 
situației concrete din fiecare colec
tiv de muncă, au izvorît șirul de 
consfătuiri și dezbateri pe care le-am 
întreprins, la începutul lui ■ 1969, cu 
scopul concentrării tuturor energii
lor pentru realizarea sarcinilor de 
plan ale acestui an hotărîtor al cin
cinalului, a angajamentelor luate ca 
răspuns la chemările lansate cu pri
lejul conferințelor județene de 
partid, discuțiile purtate cu factorii 
de răspundere din unitățile econo
mice, eu secretarii comitetelor de 
partid pentru valorificarea tutu
ror rezervelor în scopul creșterii efi
cienței activității economice.

ÎN TOATE DOMENIILE CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE

electorală, au loc tot mai multe întîlniri electorale, cu prilejul cărora oamenii 
muncii trec în revistă marile realizări obținute de poporul nostru în cons
trucția socialistă, dezbat In spiritul unei înalte responsabilități cetățenești 
perspectivele de dezvoltare economică și socială a orașelor și satelor țării.

UZINELE „23 ÂUGUST"- 
un post înaintat 

pe frontul industrializării

<

(Continuare în pag. a II-a)

Alegătorii din comuna 
Moeciu, județul Brașov, 
s-au întîlnit cu tovară
șul Mihai Marinescu, 
membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul indus
triei construcțiilor de 
mașini, candidat în ale
gerile pentru Marea A- 
dunare Națională. Intîl- 
nirea a reflectat adînca 
preocupare a alegători
lor pentru progresul edi
litar al comunei. Alegă
torii ău formulat nume
roase propuneri și su
gestii privind extinderea 
spatiilor școlare în vede
rea generalizării învătă- 
mîntului de 10 ani. cons
truirea prin contribuție 
voluntară a unui nou lo
cal pentru căminul cul
tural. înființarea unei 
stații de radioficare etc. 
Candidatul a avut o în- 
tîlnire și cu alegătorii 
din comuna Sinea. în 
cuvîntul său. tov. Mihai 
Marinescu a expus mă
surile inițiate de partid 
și guvern pentru ridica
rea potențialului indus
trial al tării, pentru 
creșterea bunăstării ma
teriale și culturale a oa
menilor muncii si înflo
rirea patriei noastre so
cialiste.

★
Tovarășul Gheorghe 

Necula, prim-secretar al 
Comitetului județean de 
partid, președintele Co
mitetului executiv al

Consiliului popular ju
dețean Ilfov, candidat al 
Frontului Unității Socia
liste pentru alegerile de 
deputat! în Marea Adu
nare Națională, s-a în- 
tîlnit cu numeroși alegă
tori din circumscripția 
electorală nr. 4 Urzlceni. 
în comunele Jilavele.

Armășești. Manasia, Co- 
șereni, Ciocîrlia și altele 
candidatul a participat 
la adunări în care coo
peratorii au analizat ac
tivitatea desfășurată în

(Continuare 
în pag. a II-a)
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reportai d® Paul ANGHEL și Ștefan ZIDĂRIȚĂ

Piatra de hotar din istoria României so
cialiste poartă numele 23 August. Marca 
produselor unei mari uzine are încrustat în 
metal același semn simbolic: ,,23 August".

Un moment istoric, o realitate economi
că, un puternic și harnic colectiv uman, o 
treaptă a creației noastre industriale, un 
produs al iscusinței și fanteziei — de iapt 
mii de produse — poartă același nume : 23. 
August. La interferența acestor multiple 
realități ale epocii noastre de construcție 
socialistă a renăscut o uzină care a deve
nit, în cursul acestor ani, una dintre ma
rile unități industriale ale Capitalei, ale 
țării.

V
ați întrebat ce „cotă de participare" a 
avut și are fiecare dintre marile noastre 
uzine la acest proces istoric — determi
nant pentru civilizația și progresul tării 
noastre — care poartă numele de indus

trializare socialistă 7 Cum și cu cît participă Ia acest 
mare efort național, menit să ridice patria pe noi 
trepte de înflorire și prosperitate ?

Cu uzina „23 August" ne-am întîlnit, cu ani în urmă, 
la ...Bicaz. Am aflat atunci că uzina „23 August" pro
duce linii complete de ciment. După Bicaz, prima fa
brică înzestrată de uzina bucureșteană, a urmat Med
gidia, apoi Bîrsești, moderne citadele ale cimentului, 
apoi altele. Uzina a trimis acestor unități utilaje care 
s-au produs pentru întîia oară în țară, adică acele ele
mente care au făcut ca cimentul să fie românesc nu 
numai prin piatra scoasă din munte, ci mai ales prin 
instalațiile de fabricare.

Ne-am întîlnit apoi cu uzina „23 August" la Hune
doara iar prezența ei acolo a însemnat o contribuție 
de seamă la dezvoltarea siderurgiei și a metalurgiei.

ZIARUL

DE AZI

® Inițiativa în conflict cu îndărătnicia șabloa
nelor® O inaugurare formală cu girul ministerului 
® Răspunderea morală și socială a profesorului 
diriginte ® Punctul de sprijin al poeziei ® Cum 
sînt gospodărite bazele sportive ?

PROVIZORATUL DIMINUEAZĂ

A trecut mai bine de o 
jumătate de an de cînd 
în orașele din tară fondul 
locativ al statului a tre
cut în administrarea ce
tățenilor constituiți 
sociații de locatari, 
înființarea acestor 
ciații se urmărește 
buna gospodărire a . 
ților și instalațiilor de fo
losință comună ale clădi
rilor. încasarea la timp a 
cotelor de întreținere a 
blocurilor de locuit, pro
movarea unei atitudini 
juste față de avutul obș
tesc și respectarea nor
melor de conviețuire so
cială. Noua formă a găsit 
un larg ecou în rîndurile 
cetățenilor pentru că ea 
stimulează inițiativa, dă 
posibilitate locatarilor 
să-și gospodărească sin
guri mai bine fondurile

în a- 
Prin 
aso- 
mai 
păr-

ASOCIAȚIILOR DE LOCATARI
cesar că asociațiile, mai 
ales la început de drum, 
trebuie îndrumate ? — 
ne-am adresat tov. ing. 
Ion Alexandrescu, vice
președinte al comitetului 
executiv al consiliului 
popular municipal.

— Ba da, însă noi a- 
vem probleme foarte 
multe de rezolvat, de 
mare importantă, cărora 
le-am acordat prioritate. 
La urma urmei, asocia
țiile practic nu intră în 
atribuțiile noastre.

— Dar în atribuțiile 
cui 7_  ? ț ?

Același răspuns l-am 
primit și la Consiliul 
popular municipal Plo
iești, ca și la direcțiile 
de gospodărie comunală 
și de administrație locală 
din mai multe județe.

bănești destinate cheltuie
lilor de întreținere.

Dar, deși a trecut des
tul timp de Ia înființare, 
multe- asociații încă n-au 
intrat pe un făgaș nor
mal, nu-și cunosc atribu
țiile, în activitatea lor se 
petrec o serie de anoma
lii cu consecințe negative 
asupra eficientei muncii, 

în Pitești, de peste o 
jumătate de an de cînd 
ființează asociațiile de lo
catari, nimeni din co
mitetul executiv al con
siliului popular muni
cipal nu s-a interesat 
cum își desfășoară acestea 
activitatea. ce greutăți 
întîmpină. De fapt, la 
consiliul popular munici
pal nici nu se cunosc sau 
se cunosc foarte vag atri
buțiile acestor asociații.

— N-ați considerat ne-

Dar Ia nivel central ce 
a făcut pe această linie 
Comitetul pentru Pro
blemele Administrației 
Locale 7

„La consiliile populare 
— ne-a spus tov. Vladimir 
Danec, economist, con
sultant de specialitate în 
C.P.A.L. — au fost tri
mise îndrumări scrise 
privind modul de desfă
șurare a adunărilor ge
nerale de constituire a 
asociațiilor, instrucțiuni 
de calculare a chiriei etc. 
Altceva nu puteam face 
pentru că aceste asociații 
nu intră în atribuțiile 
noastre". Răspunsul este 
concludent. El explică 
în mare măsură lip
sa de interes fată de aces
te organe obștești, prin a 
căror înființare s-a urmă
rit un scop precis — an-

trenarea maselor de ce
tățeni la o mai judicioasă 
gospodărire a fondului lo
cativ. Așadar, asociațiile 
de locatari nu intră în 
atribuțiile nici unui or
gan de stat, nimeni nu se 
ocupă de îndrumarea lor, 
nu le sprijină și nu le 
apără interesele în liti
giile ce se ivesc — aces
tea fiind numeroase — cu 
întreprinderile cu care 
conlucrează (electrici
tate. gaz. apă. I.L.L. etc). 
Din această cauză, aso
ciațiile întîmpină o serie 
de greutăți din partea u- 
nităților cu care, în mod 
normal, trebuie să conlu-

Vasile MIHAI 
Gheorghe PÎRVAN

(Continuare 
în pag. a V-a)

Eram de față cînd se monta marele bluming de 1 300 
mm, pentru care uzina bucureșteană a livrat piese de 
primă importanță, utilaje care au însemnat mii și mii 
de tone de metal prelucrat, o participare care a mar
cat oțelul laminat la Hunedoara, cu un nume ce nu 
se poate uita — 23 August. Apoi participarea uzinei 
în siderurgie și metalurgie s-a extins, a devenit mai 
intensă și mal complexă. De cîțiva ani, uzina .',23 Au
gust" trimite regulat spre Galați, noua cetate a meta
lului românesc, însemnate cantități de utilaje. Prezența 
ei, alături de a altor uzine din țară, a însemnat pune
rea în funcțiune a furnalului de 1700 m.c., pe care 
l-a dotat cu numeroase elemente care au făcut ca acest 
gigant să irumpă metal incandescent. La fel, în ceea 
ce privește laminorul de tablă groasă de la Galați, 
laminorul de șase țoii de la uzinele „Republica", la
minorul de la Roman, la nașterea cărora uzina a par
ticipat din plin.

Ar fi de ajuns să ne oprim aici, pentru a măsura 
ponderea participării uzinei bucureștene la marele 
efort general al industrializării socialiste, dar vom 
vedea că la aceeași marcă de prestigiu s-au asociat 
în decursul anilor noi calități, noi însușiri. Am întîl— 
nit, astfel, uzina bucureșteană lîngă Dunăre, la Turnu 
Măgurele. Arătîndu-ni-se coloanele și marile rezer
voare sferice instalate la Combinatul chimic, ni s-a 
spus că provin de la „23 August" și că vom regăsi ace
lași recipient! și la Pitești, și la Craiova, și la Rîmnlcu- 
Vîlcea — pretutindeni unde chimia românească și-a 
înălțat turnurile argintii. Am descoperit apoi cuptoarele 
pentru fabrica de alumină de la Oradea, compresoarele 
cu cilindri opuși pentru rafinării, calandrii de calibrare 
pentru fabricile de hîrtie, o gamă variată de numeroase 
alte utilaje care extind participarea uzinei bucureștene 
în diferitele ramuri ale marelui sector al chimiei aflat 
în accelerată dezvoltare.

Dar petrolul 7 încă o ramură la care uzina bucures- 
teană se asociază. Motoarele Diesel de 450—1 000 C.P. 
fabricate aici sînt folosite și pentru grupurile de foraj 
răspîndite în toate cîmpurile noastre petrolifere, mo
toare, dintre care multe sînt destinate exportului. Ar 
mai trebui să adăugăm cuptoarele și podurile rulante 
pentru industria de mașini grele, presele cu 6 și 15 
etaje pentru fabricile de mobilă, subansamblele pentru 
locomotiva Diesel-electrică fabricată de „Electro- 
putere", ar trebui de fapt să înșirăm întregul nomen
clator de produse ale uzinei, desfășurîndu-1 pe ani sau, 
și mai bine, răspîndindu-1 teritorial, astfel îneît produ
sele ei să se asocieze în chip nemijlocit cu produsul 
industriilor noastre de bază.

Cu alte cuvinte, marea uzină bucureșteană începe.» 
de pretutindeni.

Faptele de mai sus. care măsoară participarea ra- 
diară a uzinei la un vast proces de construcție, implică 
ceea ce cu toții știm și simțim : muncă, dăruire, ab
negație, efort. Munca implică greutăți, probleme, sa
crificii. Creșterea însăși este un proces complex, difi
cil, adesea anevoios.

(Continuare în pag. a IV-a)

Experiment creator

in muzica modernă
Convorbire cu Martian NEGREA

pu-

pu- 
do-

— Cum apreciați relația 
blic-compozitor ?

— Eu vin în fața acestui 
blic cu inima deschisă, cu 
rința fierbinte ca muzica mea
să fie înțeleasă, să producă o 
satisfacție estetică. Avem multe 
obligații față de public și, dacă 
plecăm de la premisa că muzica 
înnobilează sufletele, atunci cu 
atît mai mult trebuie să avem în 
vedere pe acela pentru care 
scriem. Astăzi se cheltuiesc su
me importante pentru educația 
muzicală, cultivîndu-se astfel 
gustul și puterea de receptivi
tate a auditorilor. Publicul caută 
o desfătare în concertele noas
tre. Să i-o oferim ! Pentru mine, 
confruntarea cu marele public 
înseamnă confruntarea cu ideile 
mele, cu inspirația mea, în
seamnă bucuria mea.

— Ce părere aveți despre 
încercările de înnoire a fenome
nului muzical în secolul nostru ?

— Promotorul unui nou cu
rent, Arnold Schonberg, a apă
rut într-o lume dornică de 
inedit, care a primit noul val 
artistic cu însuflețire. Cu toate 
acestea nici însuși Schonberg nu 
a aprobat felul în care era prac
ticat sistemul său dodecafonic 
de către Alban Berg, Webern, 
Ernst Krenek și alți elevi mai

talentați ai școlii din Viena. 
Schonberg nu o dată le-a arătat 
pericolul de a merge prea de
parte cu îndrăzneala, de a com
pune o muzică neînțeleasă de 
nimeni.

— Se pare eă ați fost martor 
la înfiriparea acestei școli vie- 
neze ?

— Da, l-am cunoscut pe iniția
tor, pe Schonberg ; era un com
pozitor de mare talent, care a 
scris muzică bună pînă a pornit 
noul curent. De exemplu, 
„Pierrot Lunaire" e o compoziție 
splendidă. In creația lui se des
prind două etape, și lucrările de 
valoare au fost rodul primei, 
în care a abordat sistemul to
nal, funcțional; „Gurrelieder" 
are vizibile influențe wagne
riene. E semnificativ un dialog 
între Schonberg și alți profesori 
de la Academia de muzică din 
Viena. I s-a pus următoarea în
trebare : „Dumneavoastră ați 
scris pînă la un anumit moment 
foarte accesibil și deodată veniți 
cu niște compoziții mărunte pe 
care nu le înțelegem. Vă rugăm 
să ne explicați cum pot fi în
țelese". Iar Schonberg le-a răs
puns destul de trist că dacă 
muzica Iui nu le spune nimic,

★
în cei 25 de ani de istorie nouă, această zonă a Bucu- 

reștiului a devenit un vast ansamblu industrial al me
talurgiei, construcției de mașini, industriei electroteh
nice, Industriei ușoare, reprezentînd maî mult de o 
treime din producția industrială a Capitalei, numărind 
peste 40 000 angajați.

Lîngă „23 August". „Republica", I.O.R. — uzine 
de tradiție — au apărut în cursul anilor industrializării 
socialiste uzine șl fabrici noi. printre care, Fabrica de 
mașini unelte și agregate. Fabrica de cabluri și mate
riale electroizolante. întreprinderea de construcții me
canice și aparataj, o fabrică de medicamente, o fabrică 
de pîine. o termocentrală etc. — un adevărat oraș in
dustrial Fiecare dintre aceste fabrici șl uzine a parcuri

(Continuare în pag. a IlI-a)

e I egra ă
Alteței Sale
ȘEIC SABAH AL SALEM AL SABAH

Emirul Kuweitului
KUWEIT

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, al poporului român și al meu perso
nal am plăcerea de a adresa, cu ocazia zilei națio
nale, felicitări cordiale și cele mai bune urări de 
fericire Alteței Voastre, de prosperitate și progres 
pentru poporul kuweitian prieten,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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creatoare In toate domeniile CU

Inițiativa
în conflict cu
îndărătnicia răspuns rela-

(DIN MANIFESTUL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE)

șabloanelor
1 010(Urmare din pag. I)

de
cutremure

Borșa dili 
o înflorire

diferiti 
producă-

interne. 
greutatea, 

nu au voie 
un exem- 
s-a propus

lu- 
din

Candidatul a expus perspecti- 
de dezvoltare economică si so- 
a județului în viitor.

A
ultimii ani, orașul

VOTÎND CANDIDAȚI! FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE, VOTATI PENTRU 
CREȘTEREA FORȚEI INDUSTRIALE A PATRIEI, PENTRU PROGRESUL ECONO
MIE! NAȚIONALE Șl RIDICAREA ROMÂNIEI LA NIVELUL STATELOR AVANSATE 
DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC !

am coman- 
reprezentantii

Colecționar

tării noastre șl au dezbătut pe larg 
diverse probleme ale gospodăriei lo
cale.
vele 
cială

existenta 
ni le-a și 
un volum 
pînză 

.Norme

culoare neagră, 
admise : la di- 

— plus sau mi- 
Sută, la greutate 

10 la

construcției socialiste

„Cristalul" 
Responsa- 
Ecaterina 

primea

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!

intilniri între candidați și alegători
anul 1968 șl au aprobat planul pe 
1969. într-o atmosferă de profund 
atașament față de politica partidu
lui, numeroși vorbitori au dezbătut 
probleme locale de interes major 
pentru viața comunelor, exprimîn- 
du-și mulțumirea pentru ajutorul 
permanent dat de partid și de stat. 
In cuvîntul său, candidatul a vorbit 
despre activitatea politică șl econo- 

, mică a partidului și statului pusă în 
slujba intereselor supreme ale națiu
nii, pentru pace și înțelegere între 
popoare.

★
Interesul pe care țăranii coopera

tori din comunele Braniștea, Smîr- 
dan și Independenta din județul 
Galati îl manifestă pentru continua 
dezvoltare a economiei și culturii pa
triei noastre s-a făcut puternic simțit 
și cu prilejul întîlnirii cu poetul Eu
gen Jebeleanu, candidat al Frontului 
Unității Socialiste pentru alegerile de 
deputati în Marea Adunare Națională 
Candidatul și alegătorii săi au tre
cut în revistă marile realizări obți
nute de poporul nostru în anii con
strucției socialiste. Participanții la 
întîlniri s-au angajat să contribuie 
activ Ia realizarea vastului program 
de desăvîrșire a construcției socialis
te, elaborat de Congresul al IX-lea 
al partidului, program în care își gă
sesc expresie năzuințele întregului 
nostru popor.

★
Tovarășul Constantin Dăscălescn, 

prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Galați, s-a întîlnit cu 
alegătorii din circumscripția electo
rală nr. 5 Tecuci, unde candidează 
pentru alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională. Avînd un 
caracter de lucru, discuțiile au re
liefat căile de perfecționare a acti
vității edilitare și social-cu! turale a 
municipiului Tecuci. Evidențiind 
transformările intervenite în viața 
municipiului în anii socialismului, 
multi vorbitori au făcut în același 
timp judicioase propuneri vizînd în
tre altele construirea unui complex 
comercial în cartierul C.F.R., îndi
guirea rîului Bîrlad, executarea unor 
construcții social-culturale și altele, 
la a căror realizare s-au angajat să 
contribuie.

în 
Maramureș a cunoscut ... . 
continuă. Au fost date în folosință 
peste 700 de apartamente ; exploa
tarea minieră din localitate e Îb 
plină modernizare. La întîlnirea ale
gătorilor din Borșa cu tovarășul 
Gheorghe Blaj, prim-secretar al co
mitetului județean de partid Mara
mureș, președintele comitetului exe
cutiv al consiliului popular județean, 
candidat în alegerile pentru Marea 
Adunare Națională, vorbitorii au sub
liniat perspectivele luminoase ce se 
deschid localității prin înfăptuirea 
programului Frontului Unității So
cialiste. Candidatul a vorbit despre 
avîntuî creator al poporului, care 
întîmpină alegerile de la 2 martie cu 
noi victorii închinate socialismului.

*
în comunele Văleni și Dăneasa- 

Olt, alegătorii s-au întîlnit cu pro
fesoara Steliana Cazacu, de aseme
nea, candidată pentru Marea Adu
nare Națională. întîlnirea a oferit 
cadrul unor ample dezbateri asu
pra persoectivelor de dezvoltare ob
ștească a satelor. Alegătorii au for
mulat propuneri privind prelungirea 
traseului autobuzelor, construirea u- 
nui local de școală, reamenaiărea 
izlazului comunal, electrificarea si 
modernizarea morii din Văleni etc.

★
Alegătorii din comuna Mîrghita, 

Județul Argeș, s-au întîlnit cu ingi
nerul Constantin Popa, candidat în 
circumscripția electorală județeană 
nr. 204. Gazdele au înfățișat candi
datului lor unele dintre problemele 
principale legate de gospodărirea co
munei. cerîndu-i sprijinul pentru 
îmbunătățirea muncii în toate sec
toarele de activitate. Alegătorii Ni- 
colae Ana. Ilie Iulian. Ion Dina. Ion 
Rizea. au arătat că se simte mal a- 
les nevoia perfecționării deservirii 
în unitățile comerțului cooperatist, 
a înființării unor unități prestatoa
re de servicii. Toate problemele ri
dicate au 
candidat, 
activ al 
varea lor.

fost ne larg analizate de 
care a solicitat sprijinul 
cetățenilor pentru rezol-

*
Chimiștii de pe Valea Trotușului 

s-au. întîlnit cu academicianul Costin 
Nenițescu, candidat în alegerile pen
tru Marea Adunare Națională. Un loc 
important în dezbateri l-au ocupat 
problemele cercetării științifice. In
ginerul loan Boieșan a propus să 
se studieze posibilitatea dezvoltării 
în continuare a petrochimiei în ora
șul Gheorghiu-Dej. Inginerul doctor 
Teodor Crișan a subliniat necesita
tea formării la nivelul ministerului 
sau al economiei naționale a unui 
centru care să asigure piesele de 
schimb, ustensilele și aparatele nece
sare laboratoarelor de întreprinderi. 
Alegătorii și-au exprimat hotărîrea 
de a contribui la înfăptuirea progra
mului de desăvîrșire a construcției 
socialiste elaborat de partid.

★
Candidatul Frontului Unității So

cialiste în circumscripția electorală 
nr. 10 Turnu Măgurele pentru ale
gerile de deputați în Marea Adunare 
Națională, tovarășul Marin Drăgan, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Teleorman, președin
tele Comitetului executiv al consi
liului popular județean, a avut un 
șir de întîlnirl cu alegătorii din cir
cumscripția respectivă. La întîlnirea 
cu intelectualii din municipiul Turnu 
Măgurele a fost subliniat faptul că 
în anii socialismului în localitate au 
avut loc însemnate schimbări. O 
altă întîlnire entuziastă 'a avut loc 
la cooperativa agri.colă de producție 
Islaz, din comuna cu același nume, 
în cuvîntul său, candidatul a arătat 
că realizările de pînă acum se da- 
toresc politicii partidului de dezvol
tare a forțelor de producție în toate 
județele țării.

★
în județul Teleorman au avui 

loo pînă în prezent 4 635 de adu
nări populare In cadrul cărora 
peste 398 700 cetățeni de diverse 
vîrste și profesii s-au întîlnit cu 
candidați! Frontului Unității So
cialiste. într-o atmosferă de înal
tă conștiință șl răspundere cetă
țenească au luat cuvîntul 17 047 
participant!, care și-au exprimat 
hotărîrea de a realiza programul 
Frontului Unității Socialiste. Cu 
acest prilej au fost făcute peste 
750 propuneri de îmbunătățire a 
activității social-gospodărești.

★

La întîlnirile alegătorilor din cir
cumscripția nr. 9 Murgeni-Vaslui, 
cu tovarășul Gheorghe Tănase, prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid, președintele Comitetului exe
cutiv al consiliului popular iudetean 
Vaslui, candidat în alegerile de 
deputați pentru Marea Adunare Na
țională. vorbitorii și-au exprimat 
profundul lor atașament fată de po
litica internă și externă a partidului 
nostru. Alegătorii au trecut în re
vistă numeroasele realizări care au 
schimbat aspectul satelor si orașelor

ir
Tovarășul Simion DobrovicI, prim- 

secretar al Comitetului județean de 
partid Vrancea. președintele Consi
liului popular iudetean. care can
didează în circumscripția electorală 
nr. 2 Odobești. în alegerile de de
putat! pentru Marea Adunare 
tională. s-a întîlnit la căminul 
tural din comuna Andreiașu cu .__
te 300 de cetățeni. In centrul dis-

(Urmare din pag. I)

Na- 
cul- 
pes-

cutiei au stat o serie de probleme 
care-i preocupă pe țăranii din a- 
ceastă localitate. Numeroși cetățeni 
au făcut propuneri pentru sistema
tizarea satelor, pentru dezvoltarea 
fondului forestier, extinderea rețe
lei de drumuri și întreținerea ce
lor existente, crearea unor cabane 
pentru muncitori și aprovizionarea 
lor la punctele d» lucru

A
Muncitori, tehnicieni ingineri, 

crăton ai unităților economice 
comuna Dragalina și din satele apar
ținătoare, s-au întîlnit în sala de 
festivități a Uzinei de reparații din 
Ciulnița cu tovarășul Vasile Marin, 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean Ialomița, candidat în circum
scripția electorală nr. I Slobozia 
pentru alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională.

Atmosfera însuflețită în care au 
decurs discuțiile, propunerile făcute 
și angajamentele luate, evidențiază 
hărnicia locuitorilor Bărăganului, ho
tărîrea lor de a contribui la tradu
cerea în viață a programului con
strucției socialiste. In cuvîntul său 
candidatul a relevat succesele dobîn- 
dite de țara noastră în toate dome
niile de activitate ca urmare a în
țelepciunii de care dă dovadă parti
dul nostru în acțiunea măreață de 
edificare socialistă a patriei.

■ * 1’

Pînă la 20 februarie, în Jude
țul Dolj au avut loc 3 757 de în
tîlniri ale candidaților Frontului 
Unității Socialiste eu alegătorii. 
La aceste întîlniri, desfășurate 
sub semnul unei activități 
rioase, 
200 000 
făcute 
puneri privind înfăptuirea 
obiective de interes gospodăresc 
și social-cultural.

*
Alegătorii din comunele Lerești, 

Cetățeni, Stoenești-Argeș s-au întîl
nit cu tovarășul Gheorghe Năstase, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Argeș al P.C.R., președintele consi
liului popular județean, candidat în 
alegerile de deputati pentru Marea 
Adunare Națională. Vorbitorii au 
reliefat realizările obținute în dez
voltarea agriculturii și pe tărîm edi
litar și au propus numeroase măsuri 
cu caracter gospodăresc, printre care 
construirea unei școli în satul Slobo
zia, lărgirea capacității celor din sa
tele Stoenești și Piatra, extinderea 
electrificării în zonele mărginașe ale 
comunei etc. în cuvîntul său, candi
datul a înfățișat eforturile deosebite 
ale poporului nostru condus de par
tid pentru ridicarea țării spre noi 
trepte ale progresului și civilizației.

au participat 
de alegători. Aa 
peste 3 000 de

labo- 
peste 

fost 
pro- 
nnor

Pretextul alcătuirii aces
tui material a fost o vulpe. 
Nu una veritabilă ci un bi
belou. Cineva căuta să ne 
convingă că grațiosul bibe
lou este fabricat, ca ori
care alt obiect, conform u- 
nor riguroase prevederi 
din niște tot atît de rigu
roase normative 
Lungimea cozii, 
culoarea ochilor

• să difere de la 
plar la altul. Ni 
și o vizită la întreprinde
rea producătoare — „Por
țelanul" din Cluj. Intr-a
devăr. directorul acestei 
fabrici, inginerul Alexan
dru Șerban, nu numai că 
ne-a confirmat 
acestor acte, dar 
pus la dispoziție: 
frumos legat în 
culegerea de „Norme in
terne pentru obiecte deco
rative". L-am răsfoit. O 
întreagă literatură consa
crată parametrilor fiecărui 
obiect cu această destina
ție. Iată si un exemplu : 
norma internă nr. 6 957-66 
„Cățel zdreanță", model 
nr. 10 083. „Condiții tehni
ce : 1. Forma și dimensiu
nile, în milimetri, sînt in
dicate în desen. (Urmează 
desenul). 2. Greutatea — 
210 grame. 3. Aspect : arti
colul se prezintă glazurat 
și decorat cu culori cera
mice peste glazură. 4. 
Descrierea decoruluipe 
corpul cățelului se aplică 
prin pulverizare pete de 
culoare neagră-gri. Ochii, 
botul și mustățile se deco
rează cu 
Tolerante 
mensiuni 
nus 5 la _
— plus sau minus 
sută".

Și, desigur, Ia fel erau 
exprimate și celelalte „acte 
de naștere" ale motanului 
negru, rătuștej și ale celor
lalte animale stilizate din 
nomenclator. Fiecare din 
cele peste 200 de norme 
pentru articolele decorative 
este multiplicată în circa 
300 de exemplare și trimisă 
organizatiiloi comerciale 
din tară pentru recepție. 
Menționăm că este vorba 
de produse a căror serie 
este sub o mie de bucăți.

Ce efect au ele pe pia
nul calității ? O anumită 
bază comercială din tară 
a respins acum un an la 
recepție un lot de cate’ 
zdreanță. Motivul ? Distan
ta de la coadă Ia urechi 
era mai mică cu cîtiva mi
limetri decît prevedea nor
ma...

Cunoaștem că standarde
le, normele interne au fost 
create pentru a asigura ca
litatea produselor, pentru 
a-l feri pe cumpărător de 
eventualele erori ale pro
ducătorilor. Multe dintre 
ele îsi îndeplinesc această 
misiune și este departe de 
noi gîndul 
discuție 
ceasta 
însă să constatăm 
exagerări, 
domeniul 
runte de 
Exemplul de mai sus

de a pune în 
utilitatea lor. A- 

nu ne împiedică 
unele 

mai cu seamă în 
articolelor mă- 

uz gospodăresc.
> nu 

este unic, . După cum ne 
informa tovarășul Dumitru 
Ristea, președintele Uni
unii cooperativelor meș-

GALAȚI

teșugărești din municipiul 
București, în ramura metal, 
chimie, construcții, abso
lut toate produsele au nor
mă internă. Chiar șl stră
vechiul meșteșug al olări
tului are tiparele sale. Pe 
lîngă N.I.D. nr. 4 022 din 
1963, în care sînt prevăzute 
niște condiții generale, un 
adevărat tratat de 11 pa
gini, mărunt bătute la 
mașină, pe care ne îndoim 
că meșterii olari îl consul
tă înainte de a se așeza la 
roată, pentru fiecare obiect 
în parte se mai elaborează 
încă o normă.

— Producția cooperati
velor meșteșugărești — 
spunea interlocutorul nos
tru — se caracterizează, în

rece respectivele produse, 
neavînd normă internă, nu 
pot fi recepționate. I.C.S.- 
Cluj, de pildă, primind de 
la C.A.P. Tihău un trans
port de coșuri împletite 
din nuiele s-a aflat în di
lemă : dacă le primește. în
calcă instrucțiunile, dacă 
nu le primește, aceste o- 
biecte vor lipsi din maga
zine. Fiind în interesul a- 
provizionării populației, 
s-au încălcat Instrucțiunile, 
în asemenea cazuri, nu ar 
fi de-a.iuns contractele în- 

întreprinde- 
si

cheiate între 
rea comercială 
tivă?

în discuțiile 
reprezentanți ai 
toriior de articole de uz

cea mal mare parte, prin 
serii mici de obiecte lucra
te manual Diferentele de 
la un exemplar la altul 
sînt inerente si, aș îndrăzni 
să spun, tocmai ele dau o- 
rlginalitate produselor 
noastre, le deosebesc do 
cele turnate în tiparel. in
dustriei. Pe de altă parte, 
după cum se știe, coopera
tivele execută și comenzi 
Dar și ele trebuie să s» 
înscrie între anumite coor
donate fixate de normă 
Părerea mea este că pro
ducția de serie mică, arti
zanală, s-ar putea lipsi de 
aceste hîrtii, fără nici o 
pagubă. S-ar scurta simți
tor termenul de omologare 
și de aprobare a prețului, 
produsul ar apărea mai re
pede pe piață. Recepția la 
comerț s-ar putea face pe 
bază de mostră. Si nu o- 
dată originalitatea, perso
nalitatea creatorului aces
tor produse le-ar aduce 
un spor de calitate.

Sînt producători — coo
perative agricole, coopera
tive meșteșugărești — care 
oferă comerțului obiecte 
de mare utilitate în trebu
rile casnice dar fără acest 
„act de naștere". De aceea, 
de multe ori întreprinde
rile comerciale sînt puse 
in mare încurcătură deoa-

Un microraion cu
7900 apartamente
Direcția de sistematizare, arhitectură șl pro

iectare în construcții de la Galați a predat 
proiectele pentru un număr de 1 200 de aparta
mente ce vor fi înălțate în microraionul 40, si
tuat pe magistrala „George Coșbuc", către 
combinatul siderurgic din localitate. Proiectul 
de ansamblu prevede ca acest microraion să 
cuprindă 7 900 apartamente, cu grad diferit de 
confort, precum și o centrală termică, o școală 
generală, unități comerciale și spații verzi.

(Agerpres)

casnic și ai comerțului s-a 
relevat importanta existen
tei standardelor și a nor
melor în relațiile reciproce 
făcîndu-se, în același timp, 
sugestii și observații inte
resante.

— Standardul la porțelan 
a fost înlocuit cu un altul 
care ridică mult ștacheta 
calității. Pentru întreprin
derea 
zestrată 
desigur 
înscrie 
noastre 
renume 
Paradoxal însă standardele 
de materii prime pentru 
porțelan au devenit mai 
indulgente, remarca direc
torul fabricii amintite, fapt 
ce ne provoacă foarte se
rioase greutăți si divergen
te cu comerțul. în ce pri
vește normele interne, cred 
că ele ar putea fi încă 
simplificate, îneît să cu
prindă doar niște para
metri generali. în primul 
rînd pentru că produsele 
noastre fiind turnate în 
forme nu pot avea decît 
foarte neînsemnate deose
biri, iar în al doilea rînd 
pentru că nimeni nu cum
pără vase de porțelan la 
kilogram sau măsurîndu-Ie 
cu șublerul.

Și tovarășul lng. Gheor
ghe Sabău, director tehnic 
în Direcția generală indus
trială a sticlei si ceramicei 
fine din M.I.U.. împărtășeș
te o părere asemănătoare :

— „Dimensiunile și greu- 
întelese 

absolut. Una din 
noastre ac

este diminuarea 
obiectelor din 

porțelan. Cu cît 
ușoare, mai deli- 
atît calitatea lor 
Unii recepționeri

noastră, recent în- 
cu utilaje noi, este 
un stimulent și se 

. pe linia dorinței 
de a crea un bun 

mărcii fabricii.

tatea nu trebuie 
în mod 
preocupările 
tuale 
greutății 
sticlă și 
sînt mai 
cate, cu 
crește.
din comerț nu înțeleg însă 
acest lucru si aplică or
bește norma. S-a întîmplat 
ca anumite loturi de pa
hare de la fabrica din 
Avrig să fie respinse de 
comerț pentru că erau mai 
ușoare. După multe expli
cații, ele au fost totuși pri
mite. N-ar fi mai bine ca 
aceste proprietăți să fie 
trecute doar cu titlu infor
mativ ?“

Mărturisită sau nu, strîn- 
soarea unor astfel de 
„chingi" s-a făcut simțită

astfel că. din Informațiile 
primite atît la industrie 
cit si la comerț, am aflat 
că este în curs o întreagă 
acțiune de eliminare pe cît 
posibil a standardelor din 
producția de bunuri de 
consum, în scopul facilită
rii efectuării schimbărilor 
impuse de piață, al creării 
mobilității necesare între
prinderilor pentru adapta
rea mal rapidă la cerințe. 
După părerea noastră, a- 
ceastă operațiune se face 
însă cu multe ezitări, cu 
multă teamă. Este greu de 
dezrădăcinat cultul „hîrtiei 
care știe tot", la mare cin
ste de ambele părți- Avan- 
sînd ideea că s-ar putea șă 
existe produse care prin 
natura lor, datorită canti
tăților mici ce se fabrică, 
prin aria îngustă de des
facere, nu au nevoie de o 
asemenea normă, am stîr- 
nit vehemente proteste. în 
rezumat argumentele sînt 
următoarele : „Dacă n-ar 
fi norma internă, de ' cîte 
ori depozitele comerțului 
ar fi prea pline, s-ar găsi 
un nod în papură pentru 
respingerea mărfii livrate", 
spun producătorii ; „dacă 
nu ar fi înscrise în norma 
internă toate amănuntele, 
producătorii și-ar face de 
cap, trimițîndu-ne cu totul 
altceva decît 
dat", spun 
comerțului.

în loc de 
tăm opinia tovarășului Si
mion Boancă din serviciul 
de calitate al I.C.S.-CIuj :

— „Verificarea calității 
după normă este foarte 
greoaie, uneori chiar im
posibilă. Gînditi-vă că ne 
vin loturi masive de marfă 
și că este vorba de articole 
mărunte. Pot eu să scoto
cesc prin cele cîteva mii 
de norme în timp ce ca
mionul furnizorului așteap
tă să-i fac recepția ? De 
foarte multe ori, presupu- 
nînd că am această ambi
ție și caut hîrtia respecti
vă, după ce o găsesc, con
stat că mă trimite la alte 
cîteva. De exemplu cea cu 
numărul 1 483/68, privitoare 
la plăcile apărătoare pen
tru întrerupătoare și prize 
aparente, la „reguli de ve
rificare" îmi indică punc
tele 3.1 și 3.2 din norma 
internă 1 030/66". „Alteori, 
după cum ne povestește 
tovarășul Butan, șeful ser
viciului de calitate din di
recția generală de resort a 
M.C.I., metodele de ana
liză a calității indicate nu 
pot fi aplicate. Bazele co
merciale, cu rare excepții, 
nu dispun de mijloace ase
mănătoare celor din indus
trie. S-ar cere elaborarea 
unor metode mai simple, 
accesibile".

Am vrut să vedem în ce 
măsură normele interne îi 
ajută pe gestionari să de
pisteze mărfurile defecte 
pentru a-i scuti pe cumpă
rători de neplăceri. Am in
trat în magazinul cu arti
cole de menaj 
de pe Lipscani, 
bila, tovarășa 
Milea, tocmai 
marfă.

— Cum faceți 
am întrebat-o.

— La sticlă prin sunare, 
ne explică dînsa. luînd o 
cutie cu pahare și clăti- 
nînd-o pentru a descoperi 
eventualele cioburi. La ar
ticole din material plastic 
prin sondaj, adică deschid 
cîte o cutie pentru a mă 
convinge că nu e goală...

Si cînd te gîndești la 
pretențioasele prevederi de 
greutate, dimensiuni, pla- 
nitate și cîte altele din vo
lumele de norme interne.., 
Pînă la urmă tot cumpă
rătorul este acela care face 
adevărata recepție de cali
tate. Firește, nu după nor
me interne.

Și are motive uneori să 
fie exigent, pentru că din 
„sita" unor norme interne 
— prin greaua lor aplica
bilitate scapă tocmai ele
mentele fundamentale • ca
litatea, durabilitatea, per
sonalitatea produselor, ac
cesibilitatea lor printr-un 
continuu efort de reducere 
« prețului de cost etc.

FAPTUL'
DIVERS'—-------
Genisti

9

în acțiune»

Subunități de geniu ale for
țelor noastre armate au parti
cipat. de curînd. la salvarea de 
la inundații a unor localități : 
Bujoru, Isbiceni, Lița și Peretu. 
Cu utilaje și mașini adecvate, 
pontonierii au venit în sprijinul 
celor aflati în primejdie. La 
Bujoru au deblocat de zăpoare 
3 poduri : de asemenea, la co
operativa agricolă din Isbiceni 
au fost transportate la loc sigur 
3 000 de oi. 1500 de miei. 3 000 
de păsări și multe tone de ce
reale. La Lita, ostașii au salvat
1 500 de oi și 1 000 de miei, iar 
la Peretu au oprit inundarea 
sectorului zootehnic al coopera
tivei agricole care are peste
2 000 de vite mari. Militarii au 
mai deblocat, de asemenea, de 
zăpoare podurile de pe rîul 
Vedea la Cervenia. Brînceni, 
Beiu. Lăcenl și au refăcut o 
linie telefonică. Pentru munca 
lor plină de abnegație, orga
nele de partid și de stat, lo
cuitorii satelor respective le-au 
adus calde mulțumiri.

Capriciu
Trenul de persoane nr. ___

plecase din stație ca de obicei. 
Deodată. în apropiere de sta
ția Bîldana, cu un șuierat pre
lung, trenul se opri în mij
locul timpului. Cineva trăsese 
semnalul de alarmă Accident ? 
Nu ! Unui chefliu, Voicu Marin, 
lăcătuș mecanic din Răcari, 
i-a venit dintr-o dată chef să 
coboare. Mai întîi a încercat să 
oprească trenul întrerupînd 
conducta cu aer comprimat. 
Văzînd. totuși, că trenul nu ie. 
oprește a apelat la araumențțil 
suprem: semnalul de alarmă. 
Originalul călător a fost repe
de identificat (cu ajutorul ce
lorlalți călători) de către cei 
doi conductori ai trenului. A 
doua surpriză! „Pasagerul" nu 
avea nici bilet de călătorie l 
Pentru ambele infracțiuni i s-a 
încheiat proces-verbal de con
travenție. Dacă a tras de sem
nal. fără motiv !... Avea omul 
mușchi, dar n-avea minte. A- 
cum are !

recepția 7

Rodica ȘERBAN

Conferențiarul Alexandru Be- ■ 
ra de la Institutul pedagogic i 
Pitești, este cunoscut nu nu- | 
mai ca pedagog, dar și ca un ! 
pasionat colecționar de... cutre
mure. La liceul „Dinicu Go- I 
lescu" din Cîmpulung Muscel, | 
unde a fost profesor, a condus ’ 
(din 1942 și pînă în prezent) o I 
statie seismică, care întreține i 
relații de cercetare cu majori- 9 
tatea centrelor seismice de pe . 
glob. De notat că statia de ls’> ! 
Cîmpulung a înregistrat. îri I 
1968. 117 cutremure, cele mal ’ 
multe cu epicentrul în Marea 9 
Mediterană. încă de pe vremea I 
cînd era student. Alexandru ’ 
Bera a cutreierat munții al- g 
cătuind șl o bogată colecție de I 
roci. Donată acum institutului, I 
colecția numără 4 000 de roci 
diferite. îmbunătățită perma- I 
nent de către conferențiar șl I 
studenti. ■

Un copil 
rătăcit

Pentru a imprima un mai accen
tuat dinamism muncii de partid, noi 
folosim, cînd intervin probleme 
deosebite, metoda repartizării tempo
rare a membrilor biroului comitetu
lui județean, pe anumite organizații 
de partid și domenii de activitate, 
unde se simte nevoia unui sprijin 
din cele mai calificate. Această prac
tică am întregit-o prin informarea 
reciprocă între membrii biroului, 
astfel ca întreg colectivul să fie la 
curent cu problemele și să poată in
terveni, dacă e necesar. Totodată, 
am organizat în așa fel munca, în- 
cît fiecare organizație de partid din 
județ să primească, la anumite inter
vale, un sprijin eficient din partea 
comitetului de partid județean. 
Aceasta a făcut ca neajunsuri mai 
vechi, cînd comune îndepărtate cum 
sînt Bătrîna, Cerbăl, Toplița. Blă- 
jeni, Bulzești, nu erau ajutate vre
me îndelungată, să fie înlăturate.

Pornind de la exemplele de mai 
sus, s-ar putea pune însă între
barea : consacrînd cea mai mare 
parte a timpului rezolvării operati
ve a- diferitelor probleme locale, nu 
scapă oare din vedere biroul comi
tetului județean direcțiile majore și 
de perspectivă ale dezvoltării jude
țului ? Practica dovedește că acest 
contact nemijlocit cu viața nu numai 
că duce la cunoașterea aspectelor 
concrete ale industriei, agriculturii, 
vieții socîal-culturale, dar face posi
bilă, aplicarea celor mai bune mă
suri spre a acționa pentru perfec
ționarea lor în perspectivă. Contac
tul cu viața, pe lîngă cunoașterea 
operativă, ridică și problema modu
lui în care are loo intervenția, am
ploarea și profunzimea acesteia. Aici 
este vorba de stilul de muncă al co
mitetului județean, de care depinde 
îmbinarea prezentului cu perspecti
va, rezolvarea aspectelor individuale 
cu soluționarea celor de larg interes. 
Anul trecut, de exemplu, lucrările 
de investiții, însumînd, pentru ju
dețul Hunedoara 2,5 miliarde lei, au 
debutat defectuos. Nu exista front 
de lucru, ritmul pe șantiere era ine
gal, perioadele de încetineală alter
nau cu munca în asalt. Toate acestea 
membrii biroului județean le-au cu
noscut prin prezența pe șantiere, 
prin participarea directă la îndru-

marea muncii de partid din construc
ții. Contactul nemijlocit a relevat 
însă și neajunsuri mai generale, în
tre care, cu deosebire, unele metode 
formale practicate în îndrumarea 
organizațiilor de partid. Consrituind 
colective de studiu, alcătuite din ac
tiviști de partid și specialiști 
în economie și construcții, am 
trecut la acordarea unui ajutor mai 
larg, care a urmărit deopotrivă per
fecționarea vieții de partid pe șan
tiere, ca și a activității economice, 
folosirea judicioasă a tuturor resur
selor umane și materiale. în felul

doara, în acest sens au fost îndrep
tate eforturile pentru îmbunătățirea 
muncii pe șantierele de construcții 
de locuințe ” ~ '
Tot astfel, 
analize, a 
țiilor de partid și a unui 
număr de specialiști, j
concluzia că obiectivul hotărîtor în 
sporirea indicilor de utilizare a agre
gatelor siderurgice este promovarea 
consecventă a progresului tehnic, în
soțită de ridicarea nivelului pregăti
rii tehnico-profesionale, a cadrelor. 
Cum am intervenit î Prin comisia

din Petroșani, Deva etc. 
pe baza unor studii și 

consultării organiza- 
mare 

am ajuns la

deri în legătură cu îndeplinirea pla
nului au pus în evidență, de ase
menea, nu numai neajunsurile asu
pra cărora trebuie îndreptată aten
ția într-o perioadă sau alta, ci și po
sibilitățile, rezervele existente în 
întreaga industrie a județului, spre a 
obține producții suplimentare, a 
spori eficiența economică. Din aces
te analize, biroul comitetului jude
țean a desprins, de exemplu, con
cluzia că există posibilități pentru 
depășirea planului la produsele des
tinate exportului si. totodată, de re
ducere a importului la unele mate-

Stil și metodă 
în munca de partid
acesta ajutorul acordat a avut în 
vedere nu numai rezolvarea situației 
de moment, respectiv ritmul de lu
cru defectuos, ci evoluția în ansam
blu, de perspectivă, a colectivului, 
astfel ca neajunsurile să nu se mai 
repete după o anumită perioadă.

Experiența ne-a arătat că opera
tivitatea și dinamismul muncii noas
tre cunosc valorile cele mai înalte, 
atunci cînd în centrul atenției orga
nelor de partid se află nu simple 
măsuri 
eforturi 
crească 
zațiilor 
organizație, fiecare comunist, să știe 
cum își pot realiza înalta menire în 
contextul materializării politicii 
partidului. în această direcție ne-am 
orientat atenția atunci cînd a fost 
luată inițiativa punerii în funcțiune 
înainte de termen a laminorului 
bluming de 1 300 mm de la Hune-

tehnico-administrative, ci 
investite spre a face să 

rolul conducător al organi- 
de partid, astfel ca fiecare

economică am acordat sprijin Co
mitetului municipal de partid Hu
nedoara, organizațiilor de bază 
și cadrelor tehnice din combina
tul siderurgic în extinderea meto
dei de elaborare a oțelului cu oxi
gen — ptin folosirea lăncii perfec
ționate (inovație a unui oțelar de 
aici), reducerea timpului de repara
ție la cald și la rece a cuptoarelor 
Martin, aplicînd un sistem de co
interesare în raport cu calitatea și 
cantitatea oțelului obținut.
măsuri au contribuit efectiv la spo
rirea indicilor de utilizare a cuptoa
relor Martin cu 2 la sută
nivelul anului precedent, precum și 
la creșterea între 2 și 8 la sută a 
indicilor de utilizare 
în raport cu profilul 
gat.

Analizele decadale
se fac cu regularitate în întreprin-

Aceste

față de

la Iaminoare; 
fiecărui agre-

și lunare care

rii prime, materiale și utilaje care 
pot fi înlocuite cu produse realizate 
în țară. Pentru evidențierea și folo
sirea acestor rezerve au fost consti
tuite colective care au analizat, în 
fiecare întreprindere exportatoare, 
posibilitățile, resursele de sporire a 
planului pentru export.

Creșterea eficienței practice a 
muncii de partid tinde să devină în 
tot mai mare măsură o caracteristi
că proprie și comitetelor municipa
le, orășenești, comunale de partid, 
a organizațiilor de bază, găsindu-și 
finalizarea în succesele obținute în 
realizarea sarcinilor de plan, în 
transpunerea în viată a politicii 
partidului Ce poate fi mai grăitor, 
spre a exprima eforturile depuse de 
comuniști. de către toti oamenii 
muncii din județ pentru perfectio
narea organizării producției și a 
muncii, decît faptul că în anul tre-

cut unitățile
au realizat . __ .....____
tară de peste 150 de milioane lei, 
iar „demarajul", pentru înfăptuirea 
sarcinilor acestui an este promiță
tor !...

După cum se știe, munca de 
partid este o muncă cu oamenii ; eâ 
trebuie să dinamizeze conștiințele, 
să concentreze eforturile spre 
obiectivele de cel mai înalt interes. 
Insist asupra acestui fapt, întrucît 
în activitatea noastră, uneori, noțiu
nea de operativitate este înțeleasă, 
în mod greșit, exclusiv ca interven
ție pentru determinarea unor măsuri 
imediate, ceea ce duce la tutelarea 
conducerilor anumitor întreprinderi 
sau organizații județene. Faptul că, 
în asemenea cazuri, este neglijat 
aportul organizației de partid la 

; elaborarea modalităților de îmbună
tățire a muncii, duce la diminuarea 
eficientei ajutorului acordat, oricît 
de operativ ar fi acesta. Un aseme
nea mod de a interveni plătește, 
uneori, tribut superficialității, și, din 
păcate, este încă prezent în munca 
unor activiști de partid, de sindicat, 
ai U.T.C., ai consiliilor populare, 
care trec în grabă prin întreprin
deri și sate, fără a sesiza neajunsu
rile, fără a determina măsuri pro
funde și cuprinzătoare spre înlătura
rea lor. Implicațiile negative aie 
unui astfel de stil de muncă sînt 
diverse. Așa s-a întîmplat pe șantie
rul de construcții-montaj Bîrcea, la 
minele Dîlja și Paroșeni, la I. F. Ha
țeg, unde, ca o consecință a preluă
rii fără o analiză critică a diferitelor 
justificări și explicații invocate de 
organele tehnico-administrative, ne
ajunsurile în activitatea productivă 
au persistat multă vreme.

Desigur, munca de partid nu 
poate fi măsurată în unități fizice. 
Dar tot așa de adevărat este că mun
ca de partid trebuie să-și găsească 
împlinirea într-un scop precis, a- 
cela al înfăptuirii sarcinilor trasate 
de partid. Pornind de la aceste ce
rințe. Comitetul județean de partid 
Hunedoara se preocupă permanent 
de perfecționarea stilului de muncă, 
pentru a concentra toate energiile 
comuniștilor, ale oamenilor muncii 
spre a da viață mărețului program 
elaborat de partid în vederea dez
voltării necontenite a patriei noastre.

economice din Județ 
o producție suplimen-

Vi se solicită o mină de a- 
jutor. La 1 septembrie 1968 lui 
Constantin N. Petreci din comu
na Helegiu-Bacău i-a dispărut 
de acasă, băiatul, cu numele 
Ion, în vîrstă de 14 ani și ju
mătate. Era elev în clasa a 8-a 
la școala generală nr. 2 din Tîrgu 
Ocna. învăța bine, iar la pur
tare avea întotdeauna nota 10. 
Cu toate intervențiile făcute la 
organele de miliție, și în ciuda 
strădaniei depuse de familie, 
copilului nu i s-a dat de urmă. 
A trecut* aproape o jumătate de 
an de cînd săteanul Constantin 
Petrea îsi caută prin tară uni
cul fiu. Disperat, vă solicită a- 
jutorul. Pentru a-l recunoaște 
pe_ copil, cîteva semnalmente : 
înălțimea 1,60 m. blond, cu ochii 
negri. A plecat de acasă îm
brăcat doar într-un pulover.

Și apa
curge...

Ne-am adresat, cu 
trei săptămîni în 
I.A.L.-ului din sectorul 
pitalei, cu o sesizare : _ ___
cui OS 4 din str. Drumul Ta
berei nr. 41, în apartamentele 
81. 96 și 100 (șl în cîte altele) 
sînt mici deficiente care aduc 
necazuri mari locatarilor. So
licitările locatarilor către între
prinderea respectivă nu s-au 
bucurat de înțelegerea cuveni
tă. în două din apartamente 
au venit lucrătorii centrului 
I.A.L. După ce au găurit pe
reții. au plecat si... nu s-au mal 
întors. Ieri, un telefon ne-a a- 
nuntat că în anartamentul nr. 
81 s-a spart instalația de apă 
caldă si deteriorează blocul. A- 
pelul locatarilor către cei com
petent! a rămas fără ecou. Apa 
curge. La întrebarea noastră, 
inginerul Voiculescu de la 
I.A.L.-ul amintit, ne-a răs
puns : ..în cîteva zile vom re
media defecțiunea. Deocamdată, 
trebuie să... defalcăm lucrarea. 
Bun. Numai să' nu se „defalce" 
blocul.

aproape 
urmă, 

8 al Ca- 
La blo-

I
I
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Gheorghe DAVID 
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O INAUGURARE FORMALA
CU GIRUL MINISTERULUI

Reproducem textual dintr-un proces 
verbal : „întruniți în comisie am 
constatat că obiectivul „Fabrica de 
mobilă“-Cîmpulung-Moldovenesc în
deplinește condițiile de intrare în 
funcțiune pentru asigurarea realizării 
planului de producție pe 1969. (subli
nierea noastră). Lucrările care condi
ționează buna funcționare și desfășu
rare a procesului tehnologic de fabri
cație sînt terminate conform celor 
stipulate în procesele verbale de 
predare-primire, recomandate de 
H.C.M. 1003/64. Toate utilitățile (ener
gie electrică, energie termică, apă, 
canal, drumuri C. F., depozite) sînt a- 
sigurate. Probele tehnologice au în
ceput la data de 29 noiembrie, după 
rodajul mecanic al utilajelor. Capaci
tatea de producție ce se pune în func
țiune este cea proiectată de 20 000 gar. 
nituri convenționale/an. Condițiile de 
desfășurare a proceselor tehnologice 
de fabricație fiind normale, comisia 
propune intrarea în funcțiune a o- 
biectivului Ia data de 30 XII 1968" 
(sublinierea noastră).

Este procesul verbal prin care, la 
sfîrșitul lunii decembrie anul trecut 
— sub semnătura inginerului șef, Si- 
mion Macovei, și ing. Ion Berliba, 
șeful serviciului investiții, ambii de 
la C.I.L. Suceava, unitate care este 
beneficiarul investiției, precum și a 
ing. V. Stoleru, din partea Direcției 
combinatelor în construcție din 
M.E.F. — s-a comunicat titularului 
de investiție, respectiv, conducerii 
Ministerului Economiei Forestiere, 
punerea în funcțiune a noii fabrici 
de mobilă de la Cîmpulung-Moldo- 
venesc.

De ce am apelat la acest document 
oficial ? Un răspuns ar putea fi a- 
cesta : el constituie mărturia unui e- 
veniment de real interes pentru eco
nomia națională, și chiar pentru con
sumatorul de rînd, cu atît mai meri
toriu cu cît dah. anunțării punerii 
în funcțiune coincide, cu aceea stabi
lită cu multă vreme în urmă, prin 
proiect — trimestrul IV 1968. Uzăm 
însă de acest proces verbal din 
alt motiv: între conținutul lui 
limpede și ferm exprimat șl realitățile 
existente în fabrică, acum la aproa
pe două luni de la „punerea în 
funcțiune", există o discrepanță netă. 
Acele condiții normale de desfășu
rare a proceselor tehnologice de fa
bricație, de care amintește pro
cesul verbal, practic nu există. în 
toate secțiile, chiar și în cea de pre
lucrări mecanice, socotită ca fiind 
cel mai bine pusă la punct, montorii 
sînt omniprezenți: reglează mașini și 
utilaje, corectează anumite detalii de 
montaj, montează sau. în alte cazuri, 
abia se pregătesc să treacă la această 
operație. In secția finisaj I, de exem
plu, cu excepția nișei de pulverizare 
a lacurilor. întreg spațiul este încă 
sub controlul montorilor, întrucît li
nia semiautomată de finisat-panouri 
mari nu funcționează corespunzător. 
La fel se prezintă situația și în secto
rul de șlefuire mecanică polisteri. 
încă în ambalaje, sau abia desfăcute, 
unele mașini urmează să fie instalate 
în jiala de montaj : mașina de polisat 
și mașina de șlefuire uscată a pelicu
lei și lustruire cu 6 cilindri.

înștiințat că fabrica a intrat în 
funcțiune, ministerul i-a și stabilit, 
pentru primul trimestru, un plan de 
producție de 1 000 garnituri mobilă, 
din care circa 200 să fie produse încă 
în ianuarie a. c. Cu „condițiile nor
male" ce le întrunea, demarajul fa
bricației a fost „entuziasmant". Din 
cele aproape 900 000 lei la cît era sta
bilit planul valoric. în ianuarie s-au 
obținut abia 470 000 lei producție ne
terminată, adică repere aflate în di
verse stadii de prelucrare. Primele 
piese (dulapuri și mese) ale viitoa
relor garnituri de mobilă ajunseseră 
la montaj abia în ziua cînd am fost 
în fabrică (n.n. — 17 februarie a.c.)

Atunci cînd neadevărul a Ieșit la 
suprafață, același beneficiar ce sem
nase în decembrie anul trecut proce
sul verbal de punere în funcțiune. își 
însușește întru totul punctul de ve
dere al organelor bancare, care con
testaseră din capul locului valabilita
tea acestui act ; mai mult chiar, în 
documentele încheiate de bancă la 5 
februarie a.c., beneficiarul afișează un 
ascuțit spirit critic, demonstrînd că 
despre o reală punere în funcțiune 
poate fi vorba abia la 15 martie a.c. 
(sic !!), cînd va fi terminată fabricația 
primelor 200 garnituri de mobilă, ope
rație cu care pot fi socotite încheiate 
probele tehnologice pe întregul flux. 
Tot cu acest prilej, beneficiarul și-a 
„amintit" de o seamă de neajunsuri 
existente și a formulat ca condiții 
rezolvarea unor probleme stringente 
legate de funcționarea utilajelor și a- 
sigurarea securității procesului de fa
bricație al noii întreprinderi.

Se pare că subita trezire la reali
tate a beneficiarului a fost o simplă

LA NOUA FABRICĂ
DE MOBILĂ

DIN CÎMPULUNG
MOLDOVENESC

manevră tactică. Discutînd toate a- 
ceste aspecte cu tov. Constantin Rusa, 
inginerul-șef al fabricii, el a revenit 
totuși la vechea poziție, susținînd că 
de fapt fabrica a intrat în funcțiune 
la 1 ianuarie a.c. și că ceea ce a afir
mat ulterior este fără prea mare im
portanță, doar așa să-i... facă plăce
rea organului bancar de control.

Numai dorința de a nu intra în a- 
mănunte ne retine să mai prezentăm 
și alte fapte care să justifice incorec
titudinea în care se complac factorii 
răspunzători de buna funcționare a 
fabricii de mobilă din Cîmpulung- 
Moldovenesc. Cert este însă că în a- 
cest caz avem de-a face cu o inau
gurare formală. Mobilurile care au 
determinat acest act nereal sînt lesne 
de înțeles și nu insistăm asupra lor. 
Se impun însă atenției implicațiile 
economice nefavorabile ce le de
clanșează asemenea puneri fictive în 
funcțiune, de paradă.

Fabrica a fost declarată pusă în 
funcțiune, în condițiile în care unele 
utilaje nici nu erau montate, iar al
tele. deși montate, necesitau ample 
lucrări de reglare șl remediere. După 
cum am spus, o dată anunțată pune
rea în exploatare, fabricii i-a fost 
repartizat, cum este si normal, un 
plan de producție. Din acest moment., 
consultului calm al fiecărui utilaj, ro
dajului mecanic normal i-a luat loc 
iureșul fabricației. A început astfel o 
folosire despotică a noilor utilaje, in
suficient puse la punct sau chiar ne
rodate, operație care în scurtă vre
me le-ar putea aduce la limita maxi
mă a uzurii. Și un asemenea pericol 
pîndește pe cele mai multe din mași
nile și utilajele acestei noi fabrici. 
Lîngă mașini ce au încă neapărată ne
voie de mîna montorului am văzut, 
adunate, în zilele cînd am fost în fa
brică, semifabricate care își așteptau 
rîndul la prelucrare. Este lesne de în
țeles că maldărul de semifabricate, 
care creștea în „spatele" montorilor, 
le va da acestora pînă Ia urmă motiv 
să fie .„expeditivi".

Fiind fructul unor provizorate, pu-

nerea formală în funcțiune declan
șează ulterior o întreagă rețea de alte 
compromisuri, din ce în ce mai 
deasă, care la un moment dat devine, 
practic, imposibil de descurcat. Cînd 
s-a hotărît punerea în funcțiune a fa
bricii de mobilă, între constructori și 
beneficiar s-a încheiat, pe întinderea 
a 7—8 pagini de coală, o notă cu- 
prinzînd lucrările la construcții- 
montaj restante, sau care trebuie 
neapărat refăcute. In baza acestei 
note, la sfîrșitul anului constructorul 
și-a încasat primele, angajîndu-se să 
remedieze defecțiunile pe parcurs. 
Dar dacă nu s-a ținut prea mult de 
cuvînt înainte de intrarea în funcți
une a fabricii, acum, „cînd s-a văzut 
cu sacii în căruță", cum glăsuiește 
un dicton popular, se arată și mai 
puțin dispus să se grăbească. O bună 
parte din forța de muncă a fost re
trasă de pe șantier, iar aceea care a 
rămas lucrează după cum o trage 
inima.

Este un fapt că, întrucît se mai exe
cută lucrări de montaj în halele de 
fabricație, se fac spargeri de pardo
seli. iar instalațiile de ventilație nu 
sînt puse la punct, anumite faze ale 
procesului tehnologic, ce necesită o 
puritate ridicată a atmosferei, se des
fășoară în condiții de lucru cu totul 
improprii, ceea ce se răsfrînge direct 
asupra calității produselor. Nu 
mai vorbim că fictiva punere 
în funcțiune a fabricii de mobilă a 
dus de la bun început la o folosire 
necorespunzătoare a forței de muncă. 
Deși este concepută ca o unitate cu 
înalt grad de mecanizare și în parte 
de semi-automatizare. un procent ri
dicat de operații se execută acum ma
nual. După cum recunoștea chiar in
ginerul șef, la anumite operații ne
cesarul de forță de muncă depășește 
de 3—4 sau 5 ori prevederile din 
proiect.

Se ridică în mod firesc întrebarea : 
oare toate aceste lucruri nu le-a 
cunoscut ing. I. Rîmbu. adjunct al 
ministrului, atunci cînd sub apostila 
„Se aprobă" și-a pus semnătura pe 
procesul-verbal de punere în funcți
une ? Semnătura d-sale are o conside
rabilă greutate, nefiind doar un act 
protocolar. Avînd în vedere necesită
țile economiei, multiplele legături de 
interdependentă ale mecanismului 
planului, el era singurul în măsură 
să hotărască intrarea sau amînarea 
punerii ei în funcțiune. Or, după 
cum stau lucrurile, în cazul de față 
aprobarea a fost dată sub impulsul 
unor interese strict departamentale, 
pentru a salva aparențele. S-ar pu
tea spune că faptul în sine este con
sumat. Totuși o explicație este nece
sară și o așteptăm din partea con
ducerii Ministerului Economiei Fo
restiere.

★
Cazul Fabricii de mobilă din Cîm- 

puIung-Moldovenesc subliniază, încă 
o dată, necesitatea de a se dovedi 
maximum de exigență atunci cînd 
se dă în funcțiune un nou obiectiv 
de investiții. Apare evident că pune
rea în funcțiune nu poate și nu tre
buie să fie considerată, sub nici un 
motiv, ca un act în sine, ca o simplă 
raportare statistică, ci ca un moment 
final, decisiv în procesul de reali
zare a investițiilor. Economiei națio
nale nu-i este de nici un folos inau
gurarea formală a unei noi unități 
industriale, cu provizorate și scheme 
minime, care constituie apoi sursa 
unor serioase greutăți în atingerea 
în timp scurt a parametrilor proiec
tați. Tocmai de aceea, atunci cînd 
se dă în funcțiune un nou obiectiv, 
toți factorii care concură la realiza
rea investiției respective trebuie să 
privească acest act cu cea mai mare 
răspundere, de pe pozițiile interese
lor economiei naționale.

loan ERHAN

La plenara Consiliului 
Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de 
Producție s-a subliniat ne
cesitatea luării unor mă
suri în vederea întăririi 
ordinii interioare și a dis
ciplinei în producție pen
tru ca toți cooperatorii să 
participe efectiv la realiza
rea producției. Acum, în 
cadrul actualelor adunări 
generale ale cooperativelor 
agricole, aceste probleme 
sînt analizate pe larg.

La COOPERATIVA A- 
GRICOLĂ „1 MAI" DIN 
BĂILEȘTI, JUDEȚUL 
DOLJ, în darea de seamă 
prezentată în cadrul adu
nării generale a reieșit că 
și în anul trecut, cu toate 
condițiile climaterice ne
favorabile, au fost obținute 
producții bune, ceea ce a 
făcut ca valoarea zilei 
muncă să fie de 24,50 lei, 
din care 14 lei în numerar. 
Cei care au luat cuvîntul 
în cadrul dezbaterilor au 
subliniat că organizarea mai 
bună a muncii ar fi făcut 
cu putință ca lucrările a- 
gricole să se facă la timp 
și la un nivel calitativ co
respunzător. ceea ce. evi
dent. ar fi dus la creșterea 
producției și a veniturilor. 
„Este adevărat că seceta din 
anul trecut a influențat ni
velul recoltelor medii — 
spunea tehnicianul agronom 
Ilie Moncea. Insă cel mai 
mult a contribuit la nerea- 
lizarea producțiilor planifi
cate executarea cu întîrzie- 
re și de calitate necores
punzătoare a unor lucrări. 
Că stătea în putința noastră 
să realizăm producții mai 
bune o confirmă rezultatele 
obținute în diferite brigăzi, 
în timp ce brigada a 5-a, 
de exemplu, a realizat 
15 000 kg sfeclă la hectar, 
brigăzile I, II și altele, care 
au aceleași condiții, au 
scos recolte pe jumătate".

Referindu-se la neajun
surile de ordin organiza
toric, mai mulți vorbitori, 
între care Alexandru Mi-

— Uzina noastră, împreună cu alte uni- 
tăți ale acestei puternice zone industriale, Ș 
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în acești ani un drum de creștere 
accelerată, fiecare și-a sporit neînce
tat aportul la dezvoltarea economiei 
naționale. Ajuns aici, în acest cartier re
prezentativ pentru forța și sensurile fer
tile ale operei de industrializare, îți este 
greu să alegi. Sînt ispititoare toate aceste 
verticale ale creșterii care reprezintă pu
terea noastră, bogăția noastră, o materia
lizare a justeței politicii economice a par
tidului comunist.

— Să nu-mi cereți date despre dezvol
tarea spațială a uzinei — ne previne di
rectorul general, ing. Cicerone Gorunescu. 
După rondul orizontal pe care l-ați în
treprins, important este să examinăm dez
voltarea pe verticală, ritmul investițiilor, 
ritmul producției, creșterile de la an la an. 
In cadrul planurilor de stat, uzinei noastre 
i-au revenit sarcini dintre cele mal impor
tante, legate în mod nemijlocit de marea 
operă de industrializare a țării, inițiată de 
partid. Diversitatea produselor indică pro
filul complex al uzi
nei. cum și faptul că 
în cursul anilor a- 
cest profil s-a aflat 
— și se mai află 
încă — într-o dina-

— Aceasta creea
ză uzinei, ni se pare 
nouă, anumite parti- 
cularitătR un anume 
specific, un mod di
ferit de organizare a 
producției, legat toc
mai de această va
rietate de preocupări.

— Din acest punct 
de vedere — explică 
directorul general — 
este desigur mai co
mod să lucrezi în
tr-o uzină în care 
producția este orga
nizată pe serii mari, 
în care un produs, o 
dată asimilat, ră- 
mîne identic cu sine 
vreme de ani. Cu 
totul altfel stau însă 
lucrurile atunci cînd 
o uzină ca a noastră, 
în afara unor pro
duse de serie (cum 
sînt la noi locomo
tivele hidraulice, 
motoarele Diesel sau 
echipamentele de 
frînare), livrează în 
mod obișnuit co
menzi speciale, ade
sea unicate. Realiza
rea unor asemenea 
utilaje a ridicat și 
ridică probleme spe
ciale de creație și 
producție.

— Aceasta — ob
servăm noi — a in
vestit oamenii uzi
nei cu o calitate 
deosebită : capacita
tea de a se adapta 
necontenit unor pro
bleme inedite, de a 
rezolva rapid — și 
într-un mod cores
punzător — aceste 
Probleme deloc u- 
soare ale creației 
industriale. S-a se
lectat, astfel, după 
cum ni se pare, un 
colectiv de elită...

— Poate că epitetul _ „__ „______ ____
să și—1 refuze, oamenii noștri sînt dispuși 
mai curînd să vă vorbească despre difi
cultățile și greutățile pe care le au de în
tâmpinat în rezolvarea acestor probleme, 
rezultând tocmai din acest specific al pro
ducției noastre.

In primul rînd existența unei vechi 
tradiții a muncii industriale — să nu uităm 
că uzina a fost și înainte una dintre pu
ternicele unități industriale ale Capitalei. 
Din aceasta decurge cea de a doua calitate, 
capacitatea oamenilor noștri de a-și insuși 
rapid tehnica nouă, procedeele tehnologice 
noi, noile exigente ale producției indus
triale, La aceasta se adaugă școlarizarea la 
diverse nivele faptul că tineretul a crescut 
și crește intr-un climat de muncă sănătos 
și stimulator. Și, în sfîrșit, ar trebui să vor
bim de un factor deosebit de important, 
un factor moral și politic de prim ordin, 
responsabilitatea, conștiința sarcinilor de

IN CENTRUL DEZBATERILOR DIN ADUNĂRILE GENERALE

ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE

Creșterea producției,
dezvoltarea proprietății obștești

titelu, Virgil Boată, Nicolae 
Păduraru și alții au criti
cat consiliul de conducere, 
că nu a controlat perma
nent, cu exigență, dacă 
brigadierii și șefii de echipă 
supraveghează calitatea lu
crărilor executate. Acestor 
neajunsuri li s-au adăugat 
altele, la fel de dăunătoare. 
Organizarea defectuoasă a 
muncii în cadrul brigăzilor 
și echipelor a determinat 
o slabă participare la lu
cru a unor oameni. Anul 
trecut din cei 1 300 oameni 
apți de muncă, 326 nu și-au 
realizat minimum stabilit 
în adunarea generală.

Deosebit de semnifica
tive în ce privește organi
zarea producției și a mun
cii sînt cele discutate în a- 
dunarea generală a COO
PERATIVEI AGRICOLE 
DIN SATUL GELU, JU
DEȚUL TIMIȘ. Din darea 
de seamă a consiliului de 
conducere pe anul trecut 
prezentată de președintele 
cooperativei, tov. Milutin 
Marcov. reiese că în 1968 
planul la producția glo
bală nu s-a realizat cu 
circa 1 300 000 lei, iar veni
turile bănești — cu aproape 
un milion. Cum o aseme-

nea situație nu s-a mai 
înregistrat de mulți ani, 
cooperatorii au analizat cu 
simț de răspundere cauzele 
care au determinat-o.

Recoltele medii la hectar 
realizate anul trecut sînt 
în general bune : 2 180 kg 
grîu, 25 800 kg sfeclă de 
zahăr, 4 452 kg porumb și 
2 552 kg orz. Dar la unele 
culturi — grîu și sfeclă de 
zahăr — nivelul recoltelor 
este sub prevederile planu
lui de producție. Multi coo
peratori, printre care Stefan 
Suciu și Milan Mihailov 
au arătat, în adunarea ge
nerală, că deși condițiile de 
producție create de secetă 
au fost grele, în mare mă
sură recoltele nesatisfăcă
toare sînt determinate de 
faptul că lucrările de între
ținere au fost făcute cu în- 
tîrziere și de slabă cali
tate, de prelungirea pe
rioadei de recoltat. La rîn- 
dul lor, aceste defecțiuni 
au fost determinate de 
unele neajunsuri în orga
nizarea muncii — asupra 
cărora s-a insistat în mod 
deosebit în dezbaterile a- 
dunării generale.

Deși s-a dovedit că or
ganizarea muncii pe brigăzi

și echipe este deosebit de 
eficientă și corespunde in
tereselor majore ale coo
perativei. întăririi spiri
tului colectiv, în acest do
meniu, la Gelu s-au mani
festat neajunsuri. Consiliul 
de conducere a dispus 
fărîmițarea terenului pe 
cooperatori, ceea ce a fă
cut ca brigăzile și echipele 
să devină formațiuni de 
lucru simbolice.

Unii cooperatori, printre 
care Eugen Aldea, au arătat 
că, din cauza organizării 
defectuoase 
o suprafață 
cultivată cu 
a putut fi
ganizat. De echipe, ceea ce 
a necesitat ajutor din afara 
cooperativei la lucrările de 
întreținere și recoltat, fă- 
cîndu-se astfel cheltuieli 
suplimentare. „In coopera
tiva noastră — arăta ingi
nerul 
BARBUR 
cooperatori 
cipînd 
muncă, 
sectorul
750 și peste 1 000 de zile- 
muncă. iar în sectorul ve
getal între 500 și 650 zile- 
muncă. Dar sînt și din acei

a muncii, 
de 160 ha 
porumb nu 

lucrată or-

agronom TRAIAN 
sînt multi 
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realizat

zi 
au 
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în 
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care au făcut cu mult sub 
minimul stabilit de aduna
rea generală. Fiind copro
prietari ai averii obștești, 
toți cooperatorii trebuie să 
participe efectiv la lucru". 
Aceasta este explicația 
faptului că din 224 000 zile- 
muncă planificate pentru 
anul trecut, s-au efectuat 
numai 205 000. Deci „econo
mie" de 19 000 zile-muncă, 
economie care n-a adus 
cooperativei decît pagube, 
pentru că, din această cau
ză — așa cum s-a arătat — 
o serie de lucrări n-au fost 
executate, ceea ce a deter
minat diminuarea produc
ției. Ponderea cea mai 
mare de lucrări neefectuate 
s-a înregistrat în sectorul 
vegetal — peste 18 000 zile- 
muncă — adică acolo unde 
pierderile au fost mai mari. 
Iată cum, pornind de la o 
organizare defectuoasă a 
muncii, desfășurarea nor
mală a procesului de pro
ducție a fost frînată, ceea 
ce a avut ca urmare scă
derea valorii zilei-muncă, 
de la circa 29 de lei cît era 
planificat, la 23,95 lei.

Adunările generale nu 
numai că au discutat defec
țiunile care au avut loc în

producție. Este una dintre importantele 
pîrghiî de mobilizare a energiilor, de com
batere a rutinei, inerției, pasivității, care 
mai au ici-colo ponderea lor, ca oriunde...

Ontr-un singur deceniu, „23 Au- 
K lust" a contribuit esențial la 
■ 'chiparea cu utilaje a 70 de 
B obiective industriale răsărite 

pe harta economică a țării. 
Teritorial, uzina nu ocupă un spațiu cu 
mult mai mare decît acum zece ani — să 
spunem — cantonîndu-se cu toate construc
țiile ei pe cele circa 70 de hectare care 
desemnează un perimetru industrial com
pact. Față de 1965, în 1968 producția glo
bală a înregistrat o creștere de 116 la 
sută, producția marfă 115 la sută. Pentru 
aceeași perioadă productivitatea muncii re
prezintă o creștere de 117 la sută.

Cum să interpretăm aceste cifre ?... Spe
cialiștii de-aici ne-au indicat două căi : 
examinarea creșterii dotărilor tehnice ale 
uzinei — reutilarea cu mașini și agregate 
noi, de mare productivitate, care au ridi-

Uzinele

a avut cinstea de a propune drept candidat 
în alegerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională, pe secretarul general 
al Comitetului Central ai partidului 
nostru și președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
E o propunere de care sîntem mîn- 
drl, o propunere care ne onorează 
și ne obligă în egală măsură. Dorim să 
arătăm prin noi fapte că muncitorii, teh
nicienii și inginerii de aici sînt un colectiv 
de nădejde, care nu-și precupețește efortu
rile în lupta pentru îndeplinirea înaltelor 
sarcini încredințate de partid. Spiritul de 
lucru, creator al campaniei electorale re
prezintă pentru noi toți un prilej de a ne 
examina critic munca, de a găsi noi soluții 
de perfecționare a activității atît pe plan 
productiv cît și pe plan gospodăresc.

Se cuvine să spunem, tot aici, ca o ex
presie a democrației noastre socialiste, că 
uzina participă în chip direct la viața 
noastră publică și de stat, prin reprezen

tanții ei. In decursul 
legislațiilor prece
dente cîteva sute de 
muncitori, tehnicieni 
și ingineri de 
„23 August" au 
aleși deputați în 
ganele locale ale 
terii de stat și, regu
lat, în fiecare legis
lație, unul dintre oa
menii uzinei a fost 
ales deputat în Ma
rea Adunare Națio
nală.

Lista de candidați 
din acest an este la 
fel de numeroasă, 
cuprinzînd pe unii 
dintre cei mai des
toinici oameni ai u- 
zinei — printre care 
directorul general al 
uzinei, ing. Cicero
ne Gorunescu, ing. 
Marin Enache, lăcă
tușul Dumitru Buru- 
leanu, cazangiul Ște
fan Ciocan, sudorul 
Luca Niculescu, teh
nicianul Luigi Zuri- 
ni. De pe acum în 
preocupările candi- 
daților au și intrat 
numeroase probleme 
cetățenești, multe 
dintre ele direct le
gate de uzină sau de 
cartierele unde lo
cuiesc muncitorii u- 
zinei. Pentru că, vor
bind despre uzină, 
despre generatoarele 
sale de forță și crea
ție, nu putem să nu 
amintim de influen
ța ei pozitivă în .via
ta cartierului care 
se întinde de-a lun
gul Bulevardului 
Muncii. E și acesta 
o creație a socialis
mului. De aproape 
un deceniu se con
struiesc, pe cîmpul 
din jurul fostei fa
brici Titan, blocuri 
de toate profilele și 
dimensiunile, școli, 
unități sanitare, 
complexe comercia
le, străzi și alei. A- 
cest cartier de la in
trarea în zona indus

trială de est a orașului concurează azi, ca 
aspect, amplasament și confort, cu mari an
sambluri edilitare din perimetrul central al 
Capitalei. Un veritabil oraș nou.

la 
fost 
or- 
pu-

23 August

La turnatoria de fontâ funcționează o stație automată pentru dirijarea 
fluxului tehnologic

e prea generos. Fără

organizarea producției și a 
muncii ci au și stabilit mă
suri care să ducă la întări
rea rolului brigăzilor și e- 
chipelor, la participarea 
activă a tuturor coopera
torilor la lucru în toate 
campaniile. La cooperativa 
agricolă din Băilești, de 
exemplu, s-a stabilit ca sis
temul retribuției suplimen
tare să fie aplicat cu mai 
multă rigurozitate, iar 
plata suplimentară pentru 
sporul de producție reali
zat să primească numai acei 
cooperatori care efectuează 
minimum de zile-muncă 
fixat pentru fiecare cultură 
în parte.

Și la Gelu, adunarea ge
nerală a cooperatorilor a 
adoptat un plan de măsuri 
în care se prevede ca fie
care cooperator bărbat să 
efectueze minimum 250 
zile-muncă, iar fiecare fe
meie 150 zile-muncă repar
tizate pe campanii agricole 
și atunci cînd lucrările o 
impun. Organizarea mun
cii se va face numai pe 
brigăzi și echipe.

Desigur, este foarte util 
că adunările generale ale 
cooperativelor agricole dez
bat pe larg problemele 
organizării muncii și se 
ocupă de ridicarea rolului 
brigăzilor și echipelor. Mă
surile stabilite vor duce la 
participarea activă a tutu
ror membrilor cooperatori 
la rezolvarea treburilor 
obștești, la îndeplinirea co
rectă, la timp, de către 
consiliile de conducere, a 
îndatoririlor statutare. 
Intrucît se apropie campa
nia agricolă de primăvară 
cînd vor trebui să se facă 
un mare volum de lucrări, 
este necesar să se urmă
rească încă de pe acum ca 
măsurile bune stabilite în 
adunările generale privind 
organizarea producției și a 
muncii să fie duse la înde
plinire în mod exemplar.

Nistor TUICU 
Aurel PAPADIUC

cat valoarea mijloacelor fixe Ia aproape 
500 milioane lei, în 1968, față de circa 
220 milioane în 1959, cum și o altă cale, 
examinarea dinamicii pregătirii profesio
nale și a specializării muncitorilor și teh
nicienilor. Intr-adevăr, ca o consecință a 
diversificării producției, a noilor exigente 
pe care le Impune creația industrială, a 

. avut și are loc o impresionantă ridicare a 
calității muncii prin calificare și specia
lizare.

In uzină a crescut în chip semnificativ 
numărul de ingineri, tehnicieni și maiștri, 
precum și numărul de muncitori care au 
urmat sau urmează școli tehnice de maiștri 
și personal tehnic, licee serale, institute 
de învățămînt superior. Numai în ultimii 
trei ani aproape 140 de muncitori au de
venit ingineri și tehnicieni. Circa 400 de 
muncitori au învățat anul trecut în liceele 
serale. Aceste sporuri profesionale și spiri
tuale fac ca uzina să fie un important cen
tru al inițiativelor, al ideilor noi, tezauri- 
zînd un prețios capital de experiență crea
toare.

— Realizările de pînă azj — ne spune 
ing. Marin Enache, secretar al comitetului 
de partid al uzinei — au fost inițial, 
mal înainte de a reprezenta tonaje sau 
procente, importante sarcini politice. 
Ele au pretins. înainte de toate, mobili
zarea resurselor umane, a întregului nos
tru potențial de creație și inițiativă dina
mizat de comuniști. Aici, la „23 August", 
activează opt comitete de partid, iar din 
organizațiile noastre fac parte circa 3000 de 
comuniști, care sînt printre cei mai buni 
muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri 
din secțiile, laboratoarele sau serviciile u- 
zinei. O particularitate : majoritatea aces
tor oameni sînt tineri...

Tînăr este chiar secretarul comitetului de 
partid care, în 1950. debuta ca ucenic în 
secția de turnătorie a uzinei, ca apoi să 
devină muncitor calificat, elev la liceul 
seral, student la Institutul politehnic. în 
sfîrșit, inginer. Drumul său se confundă 
cu drumul a sute de muncitori din aceeași 
uzină, oameni care formează azi generația 
de specialiști ridicați direct dintre munci
tori, oameni legați în mod nemijlocit de 
destinul uzinei. Cei mai multi, după cum 
se vede, sînt tineri...

Din discuția cu secretarul comitetului de 
partid și cu alți comuniști din uzină a re
zultat o idee interesantă, pe care merită 
s-o comunicăm cititorului : un produs in
dustrial, un produs de bază, de felul celor 
ce se fabrică la „23 August", un produs în 
care intră. în procente însemnate, iscusință 
și fantezie, efort și perseverentă, este — 
printre altele — și un produs etic, un re
zultat al seriozității, disciplinei și răspun
derii sociale ce caracterizează acest reputat 
colectiv.

Nu întîmplător din această uzină au por
nit, an de an, chemări la întrecerea so
cialistă adresate uzinelor din întreaga țară, 
nu întîmplător „23 August" a fost una din
tre primele uzine unde s-a acumulat o ex
periență meritorie în acțiunea de organi
zare științifică a producției și a muncii 
(care s-a extins apoi în numeroase între
prinderi), nu întîmplător de aici au țîșnit 
idei și inițiative care și-au găsit un vast 
cîmp de aplicare în creația noastră indus
trială.

Prin însuși specificul uzinei, comuniștii de 
aici sînt obligați să gîndească la scară 
largă, să aibă în vedere nu numai pro
blemele imediate, ci și ansamblul dezvoltă
rii noastre industriale, de care uzina e 
strîns legată. In acest fel sînt considerate 
și aduse la îndeplinire importantele sar
cini ce decurg din directivele 
IX-lea Congres al P.C.R. 
Naționale.

— Ce reprezintă, din 
politic, pentru colectivul

și ale
celui de al 
Conferinței

de vederepunct
uzinei și pentru

ilnic pe poarta uzinei intră 
patruzeci de vagoane cu ma
teriale destinate prelucrării — 
și tot zilnic ies pe porțile uzinei 
optsprezece vagoane cu produse

finite: motoare, instalații chimice și si
derurgice. agregate de tot felul. Ce re
prezintă această producție anual ? In cifre 
convenționale : 5 615 vagoane (a cîte 10 tone 
fiecare), adică un tren continuu pe distanța 
București—Ploiești.

— Ce aduce nou 1969 în viața uzinei ?
— Angajamentele noastre, discutate atît 

în secții cît și în ședința lărgită a comi
tetului de direcție, la sfîrșitul lunii tre
cute, au în vedere mai multe obiective — 
ne informează directorul general al uzi
nei. In primul rînd, continuarea acțiunii 
de organizare științifică a producției și a 
muncii, care va asigura creșterea indice
lui de utilizare a mașinilor și utilajelor 
cu 10 la sută față de 1968. Apoi, asimila
rea unor materiale si subansamble care 
se aduceau dm străinătate, în vederea re
ducerii importurilor cu 3 milioane lei 
valută. în cadrul acțiunii de autoutilare, 
va fi proiectat și executat în uzină 
un cuptor electric de 5 tone, economisin- 
du-se astfel circa 2,7 milioane Iei valută. 
După cum vedeți, un vast cîmp de activi
tate care antrenează întreaga uzină, de la 
secțiile de producție pînă la proiectare. 
Menționez că din activitatea de cercetare 
științifică proprie se va obține o eficiență 
economică de 6 milioane lei.

De la direcție, am trecut în pavilionul 
planșetelor, acolo unde se prefigurează vii
toarele produse. Două colective alcătuite 
din peste două sute de ingineri, proiectanți 
și desenatori lucrează spornic la proiectele 
pentru dezvoltarea în continuare a uzinei 
și pentru proausele anilor viitori.

— Realizarea unor produse competitive 
este legată de sarcina proiectării de pers
pectivă — precizează Ion Răduț, inginerul 
șef de concepție. Fără aceasta nu putem 
„citi" cu exactitate științifică necesitățile 
de viitor. Fără aceasta, nu putem avertiza 
din vreme producția asupra transformări
lor tehnologice care se impun.

Pe planșetele proiectanților de la uzina 
„23 August" prind contur, încă de pe acum, 
produsele perspectivei. Se află în fază de 
proiect un nou tip de motor cu parametri 
superiori, de 6 și 12 cilindri, pentru echipa
rea instalațiilor de foraj, locomotivelor, 
navelor fluviale. Continuă procesul de con
cepție pentru asimilarea locomotivei Diesel 
hidraulice de 250 CP. mult solicitată în 
domeniul forestier. O grupă de proiectanți 
lucrează la noi compresoare. alta concepe 
diversificarea locomotivelor Diesel hidra
ulice pentru folosirea lor pe diverse ecarta- 
mente, precum și în țări tropicale. De a- 
semenea, se proiectează modernizarea și 
(termen frecvent la proiectanți! uzinei) 
„tropicalizarea" presei cu 15 etaje pentru 
industria mobilei. Sînt doar cîteva accente 
din preocupările pentru mîine, suficiente 
totuși pentru a demonstra că perspectiva 
uzinei are solide temelii în prezent.

Dar ideea de viitor, într-o asemenea 
zină. are un cadru cu mult mai vast, 
cadru care se confundă pînă la urmă 
înseși orizonturile economiei noastre ... 
plin avînt. Prin înfăptuirile ei, uzina „23 
August" este o mîndrie a noastră, o uzină- 
matcă a industrializării socialiste și ale că
rei eforturi și succese se înscriu cu majus
cule în cronica celor 25 de ani de edificare 
a orinduirii socialiste. Oamenii de aici 
ne-au făcut să înțelegem și să simțim di
rect. în cursul anilor, că oțelul prelucrat 
de ei înseamnă o participare directă la is
torie, la înflorirea și progresul multilateral

u- 
un 
cu 
în
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RĂSPUNDEREA MORALĂ
Șl SOCIALĂ A

PROFESORULUI DIRIGINTE
Apreciind coordonatele muncii e- 

ducative în școli, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea la Conferința na
țională a cadrelor didactice : „Școa
la, întregul corp profesoral trebuie 
să folosească mai bine largile posi
bilități de care dispun pentru forma
rea etică și civică a tinerel generații, 
pentru a sădi în conștiința acesteia 
respectul față de muncă, dragostea 
față de patrie, internaționalismul so
cialist, devotamentul față de cauza 
socialismului și comunismului, prin
cipiile dreptății și echității sociale, 
normele unei comportări înaintate în 
viață".

Desigur, activitatea educativă e o 
parte inseparabilă a muncii oricărui 
profesor, fiindcă toate catedrele și 
disciplinele școlare trebuie să parti
cipe efectiv, permanent, nu numai 
laS’pr.egățJrea științifică a tineretului, 
ci și T,a»rultivarea conștiinței cetățe
nești,-1 a concepției noastre despre 
lume si viață. Dar în realizarea a- 
cestei înalte îndatoriri un roi a- 
parte îl revine profesorului-diriginte, 
mentor al unui colectiv de elevi și, 
implicit, personalitate cu o mare răs
pundere în cadrul procesului instruc- 
tiv-educativ din școli.

De unde provin atribuțiile sale 
specifice ? Răspunsul e limpede : din 
faptul că dirigentia trebuie să fie o 
„oră a clasei", adică o oră de dez
bateri concrete asupra problemelor 
de viată ale fiecărei clase, a reușite
lor si insucceselor la învățătură, a 
comportării elevilor, a diferitelor as
pecte ale formării personalității lor. 
Atribuția de diriginte implică evi
dent cîteva calități, intre care pu
tința de a te apropia prin autoritate 
de elevi pînă la a fi apreciat ca un 
prieten mai mare, capacitatea de a 
răspunde prompt și sigur fiecărei so
licitări .....................................
Hale, 
scurtă 
că, de 
este greu imaginabilă în afara unei 
vaste culturi, mai ales pedagogice și 
psihologice, a spiritului de intuiție 
și atașament fată de viata și pre
ocupările elevilor, a unui fin tact 
pedagogic. Că în ultimă analiză lec
ția autentică de dirigenție este de 
neconceput în afara actului de crea
ție pedagogică. Numai că o aseme
nea creație nu exclude, ci presupune 
cu atît mal mult rigoarea unei per
spective, o structură cît mai clară a 
metodelor educative utilizate, deli
mitarea exactă a problematicii a- 
bordate, în așa fel îneît fiecare oră 
să-și atingă scopul educativ, să con
tribuie substanțial la educarea co
munistă a tineretului, la cultivarea 
trăsăturilor morale noi ale omului 
societății noastre socialiste. După cum 
ea presupune în egală măsură liber
tatea de a orienta atenția tinerilor 
spre preocupările de cel mai larg 
interes.

Dacă teoretic asemenea idei sînt 
unanim acceptate, îneît pînă și șirh- i
pla lor menționare pare de prisos. .'
în practica dp fiecare zi aplicarea 
lor ia uneorîț':p turnură prea puțin 
favorabilă edphatiei elevilor. De pil
dă, întîlnim’adesbori, teme ale unor 
ore de dirigenție mai -mult sau mai 
puțin ‘indiferente fată de viața și 
preocupările reale ale clasei. Desi
gur, nu s-ar putea afirma că ele se 
situează în afara sferei educative, 
dar păcătuiesc prin aceea că sînt 
elaborate cu mult înaintea desfășu
rării lor și, practic, nu pot viza, pro
blemele majore și starea de spirit a 
clasei la un' moment dat. Aceasta 
face adeseori ca o asemenea 
lecție, chiar minuțios pregătită, să 
eșueze din lipsă de aderentă fată de 
elevi. Cum se explică o asemenea 
stare de lucruri ?

— Prin aceea că în unele școli 
conceptul de planificare este înțeles 
adeșeori rigid — ne răspunde prof. 
Ion Codru de la Liceul nr. 36 din 
București. Nu numai că o lecție cu 
un anume subiect, inclusă în plan 
de la începutul trimestrului, este ți
nută la data prevăzută, indiferent de 
ce apare nou în viata elevilor, dar 
însăși eșalonarea lecțiilor ilustrează 
mai puțin căutările individuale ale 
diriglnților si mai mult tematica e- 
laborată și difuzată de către Minis
terul învătămîntului. ignorîndu-se 
că aceasta are un caracter orienta
tiv, că în ultimă analiză nici o in
strucțiune, oricît de valoroasă, nu 
poate-suplini contribuția profesorală, 
indispensabilă, cu atît mai mult cu 
cît este vorba de ora de dirigenție 
— expresie prin definiție a creației, 
a initiative! didactice. După părerea 
mea o asemenea stare de lucruri 
este cu atît mai criticabilă, cu cît 
uneori ea se teoretizează, și argu
mentează cu ideea că din moment 
ce întreaga structură a învătămîn- 
tului nostru evoluează planificat, nu 
putem lipsi ora de dirigenție de a- 
cest atribut modern, științific".

Ceea ce nu înseamnă că nu sînt 
și școli unde orele de dirigenție re
flectă preocuparea cadrelor didactice 
de a se discuta cu elevii probleme 
actuale, de interes larg, solicitate a- 
deseori de tinerii înșiși. Din păcate 
însă, unele dintre aceste initiative 
valoroase își pierd însemnătatea da
torită unei delimitări și orientări 
greșite, sau printr-o insuficientă în
țelegere a adevăratei lor semnifica
ții. Am consultat de curînd refera
tul Ministerului învătămîntului pri
vind munca educativă în învătămin- 
tul de specialitate, profesional și 
tehnic din județele Bacău, Botoșani, 
Iași, Neamț, Suceava si Vaslui, refe
rat prezentat recent la o consfătuire 
de la Piatra Neamț. Analiza orelor 
de dirigenție atestă pe alocuri toc
mai insuficientele de care vorbeam. 
Si, drept consecință, temele multora 
dintre orele de dirigenție, cînd nu 
sînt banale și stereotipe. sînt foarte 
puțin sau deloc potrivite principiilor 
muncii educative specifice acestor 
școli. Iată, de pildă, la anul I D al 
Scolii profesionale auto din Piatra 
Neamț a fost prevăzută tema „Ce 
este și cum apare cancerul ?“ : la 
Grupul școlar de chimie din Suceava 
tema „Noțiuni de puericultură — 
rolul mamei în familie" a fost pla
nificată la anul III A, D și G unde 
învață numai... băieți- Pentru ca la 
anul II A de la Școala profesională 
de construcții din Bacău să se pre
vadă, nici mai mult, nici mai puțin 
decît...... Ce e nou în dragoste", ur
mată de „reflecții despre inteligen
tă". Si din păcate asemenea exemple 
nu sînt. rare. Dar ele ilustrează cum 
nu se poate mai bine că inițiativa, 
căutarea creatoare nu pot fi reduse 
la o singură dimensiune — sponta
neitatea, iar actul de creație peda
gogică, în care se regăsește însăși 
menirea dirigentiei. presupune cu 
atît mai mult o riguroasă structu-

din partea clasei sînt esen- 
Chiar si numai din această 
enumerare se poate observa 
fapt, calitatea de diriginte

rare și delimitare în timp a tematicii, 
fără ca prin aceasta să se aducă 
prejudicii rolului implicit al orei de 
dirigenție, de a stimula la elevi gîn- 

direa personală, curajul opiniei pro
prii, spiritul de observație ș. a. Pen
tru că altfel se ajunge la situații, ri
dicole prin înfățișare si dramatice 
Prin urmări, asemenea celei relata
te de prof. Dumitru Andronaclie, di
rectorul Liceului din Băleni, județul 
Dîmbovița. „Am asistat cu cîtva 
timp în urmă la o lecție deschisă de 
dirigenție. în concepția organizato
rilor, aceasta urma să constituie o 
lecție model, să prilejuiască dezba
teri, un schimb de experiență asu
pra felului cum trebuie să se lu
creze cu clasa pentru ca toți elevii 
să beneficieze de o influentă edu-

ancheta pedagogică

cativă puternică, eficientă. Am intrat 
în clasă și ne-am așezat în băncile 
din spate vreo 15 profesori. A în
ceput lecția. Elevii păreau destul de 
vioi. Ne-a frapat Ia început rapidi
tatea cu care ofereau răspunsurile, 
niște răspunsuri bine gîndite, for
mulate concis și curgător. Aproape 
că nu se sfîrșea întrebarea și un 
elev sau altul prindea ultimele cu
vinte din zbor, se ridica și vorbea. 
La un moment dat însă, răspunsu
rile au început să se întretaie așa 
cum se întîmplă cînd mai multi ac
tori își uită textul rolului lor. Ex
plicația ? Era vorba de o lecție re
gizată, adică „pregătită" dinainte în 
cele mai mici amănunte. A fost însă 
suficient ca un elev să uite ce tre
buie să răspundă și totul s-a dat 
peste cap“.

Deși rîndurile de mai sus se re
feră îndeosebi la tematică, se înțe
lege de la sine că fixarea temei si 
a cadrului de desfășurare a unei ore 
de dirigenție nu epuizează nici pe 
departe rolul dirigintelui. Prin de
finiție, el este chemat să exercite 
o influentă educativă și în afara o- 
relor de clasă, să cîștige încrederea 
elevilor în dubla sa calitate — de 
profesor și de prieten aureolat de 
autoritatea' vîrstei și a profesiei, 
îndeobște, acestei cerințe îi sînt sub
ordonate multe dintre activitățile 
dirigintelui în afara clasei, diversele 
întîlniri cu elevii ocazionate de vizi-

tarea muzeelor, vizionarea filmelor 
sau a spectacolelor de teatru, de or
ganizarea unor excursii etc. Dar 
oare acestea sînt întotdeauna sufi
ciente ? Iată un caz, elocvent în 
perspectiva acestei întrebări, relatat 
în paginile unei scrisori sosită din 
Cluj. Autorul, o profesoară, arată 
cum la școala unde dînsa funcțio
nează și ca dirigintă, elevilor clasei 
a VIII-a li s-a schimbat la un mo
ment dat profesorul de matematică. 
O dată cu această schimbare, au fost 

modificate și unele dintre metodele 
pedagogice utilizate, a intrat în ac
țiune, cum este și firesc, o altă op
tică asupra unora dintre lecțiile în
vățate de elevi pe parcursul anului. 
Totul a decurs oarecum normal pînă 
într-o zi cînd clasa întreagă, inte
rogată asupra unui subiect despre 
care elevii au declarat că nu li se 
vorbise, a fost notată insuficient. „în 
cazul de fată nu știu ce atitudine 
să iau. Firește, elevilor le-am decla
rat că notele acordate sînt drepte, 
Pentru a nu submina autoritatea 
profesorală, dar am simtit cum 

î-am dezamăgit spunîndu-le acestea, 
întrucît ei veniseră la mine cu sen
timentul că le voi face „dreptate" — 
se spune în scrisoarea amintită. „De 
fapt, asemenea dileme dirigintele le 
încearcă adesea — intervine prof. 
Romulus Andrei de la ^Școala gene
rală din comuna Orbească de Sus, 
jud. Teleorman. Și, aș zice, nu pen
tru că o clasă sau alta, și uneori 
chiar unul sau altul dintre profe
sori poate face aprecieri mai puțin 
exacte cu privire la sistemul de no
tare. Ci pentru că dirigintele se mul
țumește adeseori cu concluziile altor 
profesori asupra colectivului său de 
elevi și doar rareori reanalizează 
faptele petrecute sau caută să-și cris
talizeze un punct de vedere personal 
asupra unei stări de lucruri".

Sînt doar cîteva opinii, care din
colo de obiectivele lor imediate, vi
zează, ca si multe altele, ridicarea la 

un nivel superior a muncii educa
tive din școli. Iar unul din primii 
pași se identifică, după cît se pare, 
în reevaluarea orei de dirigenție în 
perspectiva marilor sarcini care stau 
azi în fața școlii romanești — de a 
educa și forma un tineret bine pre
gătit, cu o înaltă educație comunis
tă, un tineret capabil să ducă mal 
departe marea operă de edificare so
cialistă șl comunistă a tării noastre.

Mîhai IORDÂNESCU

0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 19,30 ; (sala 
Studio) : Travesti — 19,30 0 Tea
trul de Comedie ; Nicnic — 20 0
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 

D-ale carnavalului — 20 ; (sala Studio) : Photo Finish — 20 0 Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Magheru) ; Vijelie tn crengile de sassafras 19.30 ; 
(sala Studio) : Femei singure — 20 0 Teatrul Mic : Iertarea — premieră 
— 20 0 Teatrul Giuleșt! : Cursa de șoareci — 19,30 0 Teatrul „Al. Davila" 
din Pitești (în sala Teatrului de Operetă) : Bălcescu — 20 0 Teatrul „Țăndă
rică" (sala din Calea Victoriei) : Papuclada — 17 ; (sala din str. Academiei): 
A fugit un tren — 17. 0 Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Cafeaua cu lapte de adio — 19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 174) ; Varietăți 
pe portativ — 19,30 0 Teatrul de estradă „Ion Vasllescu" : De la Bach la 
Tom Jones — 20 0 Circul de stat : Circul are cuvtntul — 19.30

în densitatea substanței 
lor. volumele de versuri 
ale lui Nichita Stănescu e- 
videntiază strînse, intime 
ligamente, organice legă
turi, atît sub raportul unor 
motive, teme, idei, simbo
luri lirice ce revin în felu
rite accepțiuni, cît și sub 
un aspect mai general ce 
conferă de altfel nota ca
racteristică acestei poezii : 
pronunțatul ei substrat 1- 
deatic. filozofic. La Ni
chita Stănescu poezia nu 
se confundă cu îndeletnici
rea de a combina imagini 
meșteșugite ci, înainte de 
toate, ea reprezintă un mod 
specific al autorului de a 
gîndi asupra unor aspecte 
semnificative ale lumii în
conjurătoare, de a cugeta 
asupra unor rosturi esen
țiale ale existenței. Ultimul 
volum, „Laus Ptolemaei" 
indică o nouă treaptă 
în evoluția poetului, în 
efortul — vizibil încă 
din cartea de debut — de 
a imprima versurilor sale 
atributul profunditătii, de- 
cantînd pînă la esențe 
substanța lirică, făcînd-o să 
se pătrundă de vibrațiile 
și elanurile iscoditoare ale 
vieții omenești.

E Interesant că pe par
cursul acestui proces de 
dezvoltare, de împlinire și 
maturizare a personali
tății poetului — pe care-I 
atestă volumele apărute 
pînă acum — expresia sa 
iirică, prin ceea ce oferă 
mai revelator, se simplifică, 
se șlefuiește și se cizelează 
tot mai mult, se scutură 
de ornamentații imagis
tice cîștigînd în profunzi
me, devenind tot mai în
căpătoare de sensuri cu 
deosebire în „11 elegii" și 
„Laus Ptolemaei". Autorul 
se vrea și ne apare în acest 
ultim volum în ipostaza de 
poet al cugetării adinei, 
conștient de menirea sa, 
dornic a comunica înțele
suri și adevăruri de viață 
într-un limbaj direct. Se 
poate spune cu temei 
că fiecare dintre aces
te volume constituie ex
presia lirică a unui perma
nent efort al poetului de 
cunoaștere și interogație a 
lumii înconjurătoare, de 
intuire și tălmăcire a sen
surilor ei. 
gîndului la 
devărurilor 
trundere în 
nomenelor pentru a 
prinde acele raporturi si 
legături subtile între lu
cruri și aspecte ale existen
tei. Acea „viziune a senti
mentelor" — configurată 
plenar într-un volum al său 
— tălmăcea participarea și 
vibrația profundă a poetu
lui la viața și elanul con
structiv al poporului nos
tru. în lauda adusă omului 
și faptei sale poetul cele
bra o lume întinerită, efer
vescentă, în care ;
„...ideile, cuvintele

noastre devin adevărate. 
Iau chipul zvelt

al nodurilor de beton, 
iau trupul drept

al schelelor de fier, 
le-atingi cu auzul

și ele au sunet, au ton, 
le izbești cu privirea

și ele nu pier

le pipăi cu trupul, eu 
sufletul, șl vezi că există..." 

(„Autoportret în timp 
de veghe")

Spre finalul unui alt 
volum, greu în Bubstan- 
ță — „11 elegii" — poe
tul, sesizînd osmotica le
gătură a ființei sale cu 
lumea înconjurătoare, își 
manifesta astfel „opțiunea 
Ia real" : „Totul, / pentru 
a rezema ceea ce se află / 
de ceea ce va fi /... Totul

susținătorul teoriei geocen- 
triste. S-a observat ast
fel, cu îndrituire, că în lau
da adusă acestui Ptolemeu 
simbolic, autorul sublinia
ză implicit, într-un plan 
metaforic, însemnătatea 
poemului. Nu sînt excluse 
și alte interpretări. Se poa
te. bunăoară, întrevedea 
aici, într-o accepție mai di
rectă, o încercare poetică 
de a cînta măreția acestei 
minuscule și miraculoase

PUNCTUL
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O ...Apoi s-a născut legenda i REPUBLICA —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21. <
• Rolls Royce-ul galben : PATRIA — 10 ; 12,45; 
15,15 ; 18 ; 20,30, SALA PALATULUI - 17 (seria 
de bilete — 2797) ; 20,15 (seria de bilete - 2798). 
« Bună ziua, contesă : FESTIVAL — 8.38
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRIVIȚA — 9,30 ; 12 ;
18 ; 20,30, MODERN - 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18.30 ; 20,45.
e Planele mecanice : LUCEAFĂRUL — 9 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45. VICTORIA — 8,45 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Un om pentru eternitate ; CENTRAL — 9,15 ; 
11,45 ; 14,15. GLORIA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30. 
0 Cuțitul în apă : CENTRAL — 16,45 ; 19 ; 21. 
0 Feldmareșala : LUMINA — 9—15,45 în conti
nuare ; 18,30 ; 20,45, MIORIȚA — 8,30 ; 11 ; 13,30: 
16 ; 18,30 ; 21, BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
0 Urletul lupilor : BUZEȘTI — 20.30.

; ii; 
15,30 ; 
: 16 :

de înălțare a 
altitudinea a- 
vietii. de pă- 
intimitatea fe-

sur-

pentru a îmbrățișa, / amă
nunțit, totul, / pentru a 
pipăi nenăscutele prive
liști / și a le zgîria / pînă 
la sînge / cu o prezentă." 

Cea de-a unsprezecea e- 
legie își degaja acordurile-i 
grave închipuind un patetic 
îndemn adresat omului de 
a-și afla temeiul, suportul 
trainic în solul realităților 
în care s-a ivit :
„A te sprijini de propriul 

tău pămînt 
cînd ești sămînță. cînd 

iama 
își lichefiază oasele ei albe 

și lungi 
și primăvara se ridică. 
A te sprijini pe propria 

ta țară"... 
evidențiind cu acuitate ros
tul suprem al ființării șale : 
„Dar mai înainte de toate, 
noi sîntem semințele și ne 

pregătim 
din noi înșine să ne 

azvîrlim în altceva 
cu mult mai înalt. în 

altceva 
care poartă numele 

primăverii...
A fi înlăuntrul 

fenomenelor, mereu 
înlăuntrul fenomenelor.
A fi sămîntă si a te 

sprijini 
de propriul tău pămînt".

Acest punct de plecare 
și de întoarcere pe care 
omul îl află neîncetat în 
miezul unor realități sta
tornice fără de care gîndtiJ 
s-ar irosi într-o speculație 
în gol, într-o contemplare 
sterilă, această idee ce 
condiționează ființarea de 
faptă o regăsim și în „Laus 
Ptolemaei" : „Dau sfat: > 
contemplarea și firile pe 
măsura ei / să-și găsească 
pricină de a fi -/ să se a- 
mestece. să părăsească 
staticul". Invocîndu-1 pe 
Ptolemeu poetul se referă 
de bună seamă la un Pto
lemeu simbolic, altul decît

-) „LAUS PTOLEMAEI" 
de Nichita STĂNESCU

sfere etern mișcătoare 
prin spațiile siderale care 
e pămintul, acestui bulgă
re ce adăpostește și mai 

mirifica umanitate. După 
cum, într-o accepție sim
bolică, în invocarea lui 
Ptolemeu ar putea fi vorba 
de acel coeficient de „e- 
roare" care deosebește in
tuiția poetică — ce trans
figurează nu odată datele 
realului, plăsmuind un uni
vers inedit, ce-și află co
respondente cu cel real — 
de cunoașterea științifică a 
lumii înconjurătoare, cu al
te cuvinte de figurarea u- 
nui soi de mitologie a ac
tului poetic, care nu ex
clude licența, abaterile de 
la datele stricte ale realu
lui. fără a pierde prin a- 
ceasta din profunzime. 
Atît în „Laus Ptolemaei" 
cît și în alte cicluri ale 
volumului, autorul se vă
dește un spirit iscoditor, în
setat de cunoaștere, de spa
tii vaste, fără de cuprins, 
opus lă ceea ce este 
hotărnicit, limitat: „Cerc 

tu, idee / a mediocrității"
(„împotriva mării"). Mo
tivul sferei (ce are an
tecedente ilustre în litera
tura noastră) comportă în 
poezia Iui Nichita Stănes
cu adîncî semnificații. Sfe
ra sugerează celula germi
nativă, lăcașul în care dăi
nuie — nedescătușată încă 
— virtualitatea. Exemplele 
sînt numeroase în acest 
sens. Cu totul semnificativă 
mi se pare însă această 
Pastorală (IV) (Ciclul : 
„Axios, Axios !“) cu in
flexiuni de străveche ba
ladă, în care se stră
vede aievea într-un uni
vers translucid geneza tul
burătoare a unor destine, 
cu aură mitologică : „Frun
ză albă de pom lin / cu
get iarăși la Plotin / și Ia 
adevărul sferic / plămă
dit în întuneric / în care 
mal an / fuse un cioban / 
cu-o turmă de oi / dusă 
în zăvoi / și alți doî cio
bani / mult mai ortomani / 
la apus de soare / ce-au 
vrut să-1 omoare"...

Nu e singurul caz în care

autorul se arată receptiv 
la filonul poeziei populare, 
distilîndu-i sevele, încorpo- 
rînd sugestii, aslmilînd di
verse teme, motiva, și im- 
primîndu-le o semnificație 
mai accentuat filozofică. 
Numeroase alte versuri, 
unele împrumutînd numai 
metrica stihurilor populare, 
altele fiind mai adînc im
pregnate de sevele folclo
rice, desemnează o clavia
tură aparte, ilustrînd într
eit chip, contrapunctic. a- 
ceeași sete de cunoaștere a 
poetului. Deși ne aflăm și 
de data aceasta în fața 
unui autor înclinat cu 
osebire spre atitudini me
ditative, către o poezie 
de semnificație, versurile 
acestui ultim volum sună 
mai răspicat, o limpezime 
de cleștar lasă să Ii se bă
nuiască adîncurile. purifi
cate de aluviunile unei i- 
magistici abundente, cum se 
observă atît de frecvent în 
cazul altor autori. O luci
ditate, o veghe activă, pă
trunsă de „lucrurile lumii", 
definesc starea lirică a poe
tului, dornic a afla acel 
limbaj simplu, în care cu- 
vîntul se întrupează în 
Verb, în stare a exprima 
plenar familiaritatea, vi
brația sa lăuntrică față de 
elementele x’ietii înconjură
toare. E desigur o sim
plitate numai aparentă, în 
cele mai izbutite cazuri cu- 
vîntul încărcîndu-se de 
semnificații, iar poemul ră- 
mînînd deschis, suscepti
bil unor interpretări mereu 
reînnoite. Avem a face în
să, cîteodată. și cu jocuri 
de cuvinte fără o aco
perire deosebită de sub
stanță : „Ce tragedie cu- 
vîntul „îubito !" / După li
tera „1“ urmează litera „U", 
/ după litera „B“, litera „I" 
/ apoi „T". apoi „O“... Al
teori șochează procesul in
vers, acela al unei prea 
pronunțate abstractizări a 
imaginilor poetice.
astfel, se desensibilizează 
secătuindu-și elementul e- 
motional. luînd uneori 
chiar înfățișarea unor ve
ritabile raționamente. în 
astfel de versuri substanța 
lirică, supusă unei excesive 
comprimări, riscă să se de- 
vitalizeze, să se calcineze.

Impunîndu-se ca o pu
ternică individualitate poe
tică în lirica 
actuală, Nichita 
cu și-ar valorifica în
tr-un grad sporit resur
sele sale creatoare, expri- 
mînd cît mai plenar, cu 
mijloacele specifice artei 
sale — așa cum, de altfel, 
ne-a dovedit nu o dată 
pînă acum — o apropiere 
mai intimă de tumultul 
vietîî, pătrunzînd, în dina
mica ei lăuntrică, în ceea 
ce revelă mai semnificativ, 
realitatea noastră, intuind 
cu acuitate acele îdei pe 
care le generează fluxul 
înnoitor al climatului nos
tru social.

O deschidere mai amplă 
și mai directă a autorului 
către realitățile șl proble
matica timpului și 
tații noastre, cum 
cu pregnantă și. 1 
ziile publicate de autor 
ultimul timp în presă, 
mai asiduă concentrare 
percepție a ritmurilor 
sensurilor specifice vieții 
actuale ar spori neîndoiel
nic ■ dimensiunile interioare 
ale universului poeziei sale, 
pe care, prin ceea ce oferă 
mai trainic, prezentul vo
lum vine să-1 îmbogățească 
în chip semnificativ.

Adrian ANGHELESCU

(Urmare din pag. I)

el prin cuvinte nu-i 
Iar dacă mă gîndesc 
elevii lui Schonberg 
tunci cînd au vrut să facă într-ade- 
văr muzică bună au reușit. „Woz- 
zek" de Berg e aproape clasic ți 
place foarte mult.

— Ce considerați că rămîne vala
bil din aceste încercări ?

— Valabil nu pot să consider ni
mic deocamdată. Multe sînt încer
cări bine venite de a deschide noi 
orizonturi în arta muzicală, lucru 
care cere timp. Istoria muzicii ne în
vață că valorile consacrate, valorile 
reale, ale artei muzicale sînt rodul 
căutărilor atîtor talente și minți lu
minate care și-au dat contribuția în 
decurs de vreo 7—800 de ani. Aceste 
valori consacrate nu pot fi negate, nu 
pot fi uitate. Mai ales că au o mare și 
strînsă legătură, am putea spune fi
ziologică, cu organismul nostru. (Un. 
acord frumos, consonant, place și-1 
gustă cu mult nesaț orice om de ori
ce profesie). Teoriile s-au înmulțit 
peste poate, în ultima vreme, dar 
multe dintre ele sînt șubrede și pue
rile, îneît niciodată la acest nivel 
ele nu pot apropia unele lucrări de 
astăzi de incontestabilele capodopere 
clasice. Este o realitate că multi 
compozitori de astăzi s-au lăsat im
presionați de diverse curente. Ei nu 
trebuie să uite însă pentru cine com
pun. Nu se pot închista și închide 
într-un turn de fildeș, creînd o mu
zică pe care nimeni nu o savurează. 
Oricare dintre noi, dacă este între
bat „pentru cine scrii ?" trebuie să 
răspundă : „pentru public". Rațiu
nea compozitorului este să creeze 
pentru oameni, pentru oamenii care 
iubesc muzica, cei care o ascultă in 
sălile de concerte, la radio, la te
leviziune, iar laboratorul să nu și-I 
etaleze atîta timp cît nu a obtinut 
un rezultat edificator.

poate lămuri, 
mai departe Ia 
constat că a-

care.

noastră 
Stănes-

i socie- 
apare 

din poe- 
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o 
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Dominika șl prieteni! ei : DOINA — 9 ; 10,30; 
; 13,30 ; 16.
Hiroștma, dragostea mea : UNION — 20,30. 
Strigătul : UNION — 15,30 ; 18.
Brutarul din Valorgue : CINEMATECA —

12

•
12.30 ; 14,30.
0 Bilanț în plin marș : Un program de pro
pășire economică ; Agricultura socialistă în plin 
avint ; Atletism ; Metamorfoze : TIMPURI NOI 
— 9—21 în continuare.
0 Rlo Bravo : BUCUREȘTI — 9 ; 12 ; 15 ; 16,30 ; 
20, FEROVIAR - 8,45—14 în continuare ; 17,45 ; 
20,45, EXCELSIOR - 10 ; 13 ; 16 ; 19, MELODIA 
.— 9,30 ; 13 ; 16,45 ; 20, FLAMURA — 9 ; 12 ; 16 ; 
19,30.
0 Marele Șarpe : AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18.15 ; 20,30. VOLGA — 9,15 ; 11.30 ! 13.45 : 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Planeta maimuțelor : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE - 15,15 ; 17,45 ; 20.
0 Becket : DACIA — 8,30 ; 20 în continuare. 
0 Expresul colonelului von Ryan : BUCEGI —
9.30 ; 12 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.45, TOMIS — 8,30 J 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Căderea Imperiului roman : UNIREA —
15.30 ; 19.
0 Primăvara pe Oder : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 Profesioniștii : DRUMUL SĂRII — 15;
17.30 : 20.

• Acest pSmînt «ste al meu : GIULEȘTI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Ziua in care vin peștii : COTROCENI — 
15,30 ; 18.
e Răscoala : COTROCENI — 20,30.
s Astă scară mă distrez t FLOREASCA — 9 j 
11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Samuraiul : VIITORUL — 15,30 ; 1».
• Pantoful cenușăresei : VIITORUL — 90,30.
• Un delict aproape perfect: MOȘILOR — 15,30; 
18, RAHOVA - 15,30 ; 18.
• Soare și umbră : MOȘILOR — 20,30. 

Tunelul : RAHOVA — 20,30.
Hombre : POPULAR — 15.30 ; 16. 
Bela : POPULAR — 30,30.
Ce noapte, băieți ! : MUNCA — 1« ; 18. 
Mica romanță «le vară : MUNCA — 20. 
Hoțul de piersici : FLACĂRA — 15,30. 
Winnetou (seria a IH-a) ; 7L--

O

•
20,30.
* Pensiune pentru holtei : 
în continuare ; 18.15 ; 20,15.
• Columna (ambele serii) :

: FLACĂRA — ie;
ARTA — 9,13—16,13

• Columna (ambele serii) : VITAN — 15,30 ; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer ; Moartea lui 
Joe indianul : PROGRESUL — 15,30 ; 19.
0 Operațiunea San Gennaro : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
O Prințesa : PACEA — 15,49 ; 18 ; 20,18.
• Suflete tari : COSMOS — 15,30 ; 19,

t V

17.39 — Telex T V.
17.35 — Pentru elevi. Consultații la limba ro

mână (clasa a VIH-a).
18,85 — Limba engleză. Lecția 48.
18.30 — Pentru copii : Micii meșteri mari.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — 2 martie 1969. Din carnetul scriitorului.
19.40 — „întrebări la care s-a răspuns... între

bări la care nu s-a răspuns incă" — A 
fost vizitat pămintul de ființe extra
terestre T

20,15 — Seară de teatru : „Dona Juana“ de Radu 
Stanca. — Interpretează colectivul Tea
trului Național „V. Alecsandri» din 
Iași.

22.35 — „La zî“ 1 Cultura — dominantă a vieții
moderne. — Prezintă conf. univ. Vladi
mir Trebicl și dr. Mlhal Demetrescu.

22,55 — Artă plastică : Anuala de arte decora- 
'■ tive (I) — Prezintă V. Drăguț.

224* — Telejurnalul de noapte.
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Experiment

extravaganță
S-au făcut experiențe și în mu

zica concretă și electronică, s-au 
propus în ultima vreme diverse mo
dalități de expresie. Credeți că ele 
aduc o contribuție reală la progre
sul tehnicii componistice 1

— Muzica concretă, electronică, 
mi se par artificii care nu pot da sa
tisfacție. Se știe foarte bine că altul 
este timbrul natural al viorii și alt
fel sună registrul de vioară la orgă. 
O orchestră vie nu poate fi înlocuită. 
Și Bach în lucrările lui are elemente 
dodecafonice, ca și multi dintre com
pozitorii de pînă în secolul XVI ; 
le-au folosit însă pentru ilustrarea 
anumitor momente. Mergeau cu po
tența expresiei muzicale pînă la ex
presii nebănuite, le trebuia îndrăz
neală. talent Desigur, lumea nu 
poate rămîne pe loc ; unde nu-i miș
care, nu-i viață. Să luăm exemplu 
pe Penderecki. După cum se știe, el 
a ajuns cu inovațiile muzicale pină 
la o totală abstractizare ; iată. însă 
că recentul său oratoriu, o impre
sionantă lucrare de mari proporții, 
aduce o muzică de profunde înțele
suri umane. Trebuie reținut ceyț-z 
ceva ce mi se pare esențial. După 
ce cîștigă experiență, după ce trec 
prin asemenea experimente, adevă- 
ratii creatori se dovedesc aceia care 
pășesc pe calea unei muzici inspi
rate, cu bogat conținut afectiv, iar 
nu cei care rămîn să creadă că 
dintr-o simplă înlănțuire de efecte 
se poate face muzică.

— Care din lucrările noi ale tine
rilor compozitori vă plac ?

— Nu este vorba dacă îmi plae 
sau nu, este vorba dacă ele într-ade- 
văr îmi spun ceva.

— Să luăm de exemplu Concertul 
pentru violoncel și orchestră de Vie- 
ru.

De-a lungul celor două
zeci de ani pe care i-a 
împlinit recent. Teatrul 
Evreiesc de stat din Bucu
rești a desfășurat o activi
tate intensă, laborioasă, 
care, împreună cu realiză
rile celorlalte teatre din 
tara noastră, a contribuit 
— o dată cu valorificarea 
unui patrimoniu specific 
de cultură — la diversifi
carea și îmbogățirea peisa
jului nostru artistic. In 
timpul celor două decenii 
de activitate, Teatrul 
Evreiesc a realizat peste 
o sută de premiere pre
zentate în Capitală și în 
numeroase orașe din tară, 
în cadrul a peste 5 000 de 
spectacole. Talentatul co
lectiv al teatrului a dobîn- 
dit numeroase succese cu 
opere importante din li
teratura universală clasică 
și contemporană, de la Go
gol, Moliăre, Cehov, Schil
ler, pînă la Brecht sau 
Diirrenmatt, cu piese din 
literatura dramatică româ
nească (reprezentînd. ală
turi de opere mai vechi, 
cum ar fi „Omul care a 
văzut moartea" de Victor 
Eftimiu, un șir de lucrări 
ale noii dramaturgii origi
nale. reflectînd problema
tica socială si etică a vre
mii noastre: „Opinia pu
blică", de Aurel Baran- 
ga. și „Eroii sînt în stal" 
de Aurel Storin, „Acciden
tul" de Maria 

tren"
Mirea și 
„Schimbul 

„Generația 
„Familia Griinwald'

cu piese ale clasicilor dra
maturgiei idiș („Tevie 
lăptarul" de Șalom Alehem, 
„Vrăjitoarea" de Goldfa- 
den, „Herșele Dubrovner" 
de Gordin ș.a.). Pe par
cursul acestor douăzeci de 
ani de activitate, T.E.S. s-a 
impus iubitorilor de teatru 
din țara noastră atît prin 
repertoriul său, de o con
secventă și interesantă ți
nută culturală, prin arta

laborare. Aspectul inedit 
al lucrării îl constituie în
cercarea autorului de a re
liefa comunitatea de idea
luri a două figuri legen- 

i dare ale secolului al XVIII- 
lea, haiducul Pintea Vitea
zul și înțeleptul Israel 
Baril Șem. întemeietorul 
mișcării cunoscute sub nu
mele de hasidism, adică 
mișcare a celor drepți, pe 
care legenda îi situează în

lui Ludovic 
nu este, prin

lucrare a 
Bruckstein .
însăși construcția ei, numai 
o simplă reeditare a faptu
lui istorie sau legendar, ci 
un interesant comentariu 
poetic și filozofic în care 
vremurile trecute sînt pri
vite prin prisma și sensi
bilitatea omului de astăzi. 
Lucrarea prilejuiește tot
odată, în spectacol, o meri
torie valorificare a boaatu-

Foldeș, 
de 
G.

de
„Ultimul
gen
vâcs, 
te“. 
tiu", 
de L. Bruckstein etc.) șl

Eu-
Ko- 

de noap- 
din pus- 

i“

spectacolului susținută de 
un colectiv înzestrat, reu
nind prestigioși actori ai 
generației vîrstnice (în 
frunte cu artiști apreciati 
ca Sevilla Pastor, Mauri- 
ciu Sekler, Manno Rippel 
ș. a.) și tineri talentat!, 
prin forme ingenioase de 
atragere a spectatorilor 
(balet, spectacole muzicale 
și de folclor).

La începutul actualei 
stagiuni, teatrul a repre
zentat piesa originală ..în
tîlnire pe culmi" de Ludo
vic Bruckstein. scriitor cu 
care teatrul a avut o în
delungată si fructuoasă co-

regiunea Carpaților Mara
mureșului. Călătoria înapoi 
în timp, a unui om de 
astăzi invitat de un scrib 
al epocii să dezlege tîlcul 
unor legende, descoperă 
această „întîlnire" pe cul
mile dreptății și progresului 
social a celor doi eroi care, 
poate fără să se fi întîlnit în 
realitate așa cum suge
rează metafora piesei, s-au 
întîlnit în lupta lor comună 
îmnotriva asupririi și a în
tunericului. Cu toate că 
atmosfera și frămîntările 
sociale ale epocii sînt pre
zente pe tot parcursul des
fășurării dramatice, ultima

lui folclor literar, muzical 
si Dlastic al Maramureșu
lui.

Ultima premieră a tea
trului a prilejuit-o specta
colul cu piesa „Orologiul 
din Praga" a cunoscutului 
dramaturg Nazim Hikmet. 
în această lucrare răz
bate cu multă forță de con
vingere poziția profund 
umanistă a scriitorului. 
Prin intermediul unei le
gende medievale care ree
ditează povestea construi
rii vestitului orologiu din 
Praga de către meșterul 
ceasornicar Hanus, Nazim 
Hikmet conferă cadrului ls-

toric și desfășurării eveni
mentelor adînci implicații 
sociale șl morale. Pa
ralel cu desfășurarea po
veștii de dragoste dintre 
Hanus și Ester, care dă 
dramei rezonanțe lirice, 
aspectul principal al con
flictului se centrează pe 
refuzul meșterului ceasor
nicar de a se supune pre
siunii autorităților munici
pale care îi cer să promită 
că nu va mai făuri pentru 
nici un alt oraș o atît de 
minunată operă de artă. 
Din pricina atitudinii ca
tegorice a meșterului, mu
nicipalitatea îl condamnă 
pe Hanus la scoaterea ochi
lor, asigurîndu-și astfel, cu 
prețul unei crime odioase, 
unicitatea monumentului 
istoric.

Indentificarea totală a 
creatorului cu opera sa, 
care constituie motivul 
tematic dominant al piesei, 
prezent de altfel în multe 
din operele folclorului eu
ropean — așa cum este șl 
în legenda noastră, „Meș
terul Manole" — pe lîngă 
faptul că însuflețește ac
țiunea printr-un patos tra
gic ce atinge în unele 
scene momente culminante, 
prilejuiește adîncirea pa
sionatei pledoarii a auto
rului pentru crezul său so
cial și estetic, pe care l-a 
exprimat cu multă simpli
tate în următoarele cu
vinte : „Am devenit poet 
de profesie în același timp 
în care am devenit revolu
ționar de profesie".

Regizorul George Teodo- 
rescu — care a pus în 
scenă și „întîlnirea pe 
culmi" — * încercat șl •

izbutit într-o bună măsură 
să imprime spectacolului, 
printr-o concepție temei
nică și consecvent realizată, 
caracteristicile esențiale 
cerute de text: crearea at
mosferei de spectacol me
dieval printr-o montare di
namică în care pitorescul, 
culoarea epocii și desfășu
rarea largă a scenelor să 
se îmbine în mod veridic 
cu actualitatea ideilor și 
sentimentelor. Efortul re
giei a fost în chip fericit 
susținut de cadrul sceno
grafic realizat de Lucu An- 
dreescu, de coregrafia lui 
Miriam Răducanu și mu
zica lui Cornel Cezar. Ac
tori valoroși apartinînd di
feritelor generații — de la 
Samuel Fischler, Benno 
Popliker, Seidi GIflck, So
nia Gurman. Ruth Schnec- 
ker, Leonie Waldman și 
Dînă la tineri cum sînt Ca
rol Marcovici. Monu Griin, 
Marietta Neumann. Tobias 
Bălan, Adrian Lupu, Rudi 
Rosenfeld — susțin partitu
rile interpretative. Specta
colul a necesitat armoniza
rea unui 
ansamblu 
fiecare 
mic. a 
studiat c_ __ ___ _
deosebită atenție. în spec
tacol, în ciuda aglomerării 
scenice, nu există de fapt 
figurație ; de aceea, colec
tivul actoricesc a izbutit 
să înfățișeze un tot unitar, 
bine închegat. Aceasta este 
de altfel principala calita
te a spectacolului datorită 
căreia 
presie

foarte
i scenic în 

rol, orlcît 
trebuit să 

cu migală

numeros 
care 

de 
fie 

si o

el Iasă o bună im- 
spectatorllor.
Florian NiCOLAU

— Este o lucrare excelentă. M-n 
impresionat și lucrarea „Rituale" de 
Mihai Moldovan. Si Stefan Niculescu 
în ultimele lui creații este mal acce
sibil, mai direct. Nu înțeleg, însă, 
cum unii compozitori talentați ajung 
să facă speculații cu pretenții de 
simbol. Se atribuie, de pildă, titulatu
ră de temă cu variatiuni unei lu
crări care nu are nici un fel d« 
legătură cu această veche formă.

— Și Byrd propunea „Vari.ațiuni 
fără temă".

— Nu este momentul să creăm pa
radoxuri, și încă într-un limbaj în- 
cîlcit. Am văzut, de exemplu, un 
titlu de lucrare „M.P. 5“ M-am în
trebat mult cărui capitol din mate
matică să mă adresez pentru lămuri
re. Am aflat că este de fapt 
prea simplul titlu, dar prescurtat: 
„Muzică pentru cinci instrumente". 
Eu unul accept din tot sufletul cău
tările creatoare dar pînă în momen
tul în car» se metamorfozează în 
scop în sine. Dacă voi compune cu 
tabla de logaritmi în mînă în orice 
caz nu voi scrie muzică pentru su
flet. Nu știu la ce ar folosi să iau 
o bandă de magnetofon și s-o pun 
de-a-ndoaselea, schimbîndu-i și tu
rația ? într-un episod. într-o muzică 
de film, de scenă, ar putea avea un 
sens. Dar să asculți pe acest prin
cipiu „muzică" 35 de minute este 
prea mult

Sînt convins, fiind în deplină cu
noștință de cauză, că avem tineri 
deosebit de talentat!, care atunci cînd 
vor ajunge la maturitate, vor scrie 
muzică adevărată. M-am documen
tat și am constatat că nici o treime 
din programele concertelor în toate 
marile centre muzicale ale lumii nu 
este formată din lucrări extravagante. 
Majoritatea preclasici, clasici, pinii 
la impresioniști.

— Care considerați că este respon
sabilitatea compozitorului de azi T

— Să fie convins că muzica tre
buie adresată publicului. A- 
cesta este adevăratul drum al 
creației. iar hu extravagante
le bune pentru un cerc restrîns. 
Așadar, o muzică inteligibilă și ac
cesibilă. învestită cu _ ~__ _____
nantă izvorîtă din spiritualitatea 
poporului nostru, din viata lui nouă, 
o muzică la care . ' _*
mai diferit să vibreze. Această muzi
că va avea un ecou profund în 
conștiințe, va contribui la formarea, 
sufletească a oamenilor înaintați și 
multilaterali de care are nevoie so
cietatea noastră.

Convorbire realizata de 
Smaranda OȚEANU

o largă rezO'

publicul cel
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Telegramă viața internațională
Luni după-amiază, tovarășii 

Chivu Stoica și Paul Niculescu- 
Mizil, membri ai Comitetului Exe
cutiv, ai Prezidiului Permanent, se
cretari ai C.C. al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
s-au întîlnit cu delegația P.C. din 
Belgia, formată din tovarășii Jean 
Blume, Albert de Coninck, membri 
al Biroului Politic și Secretariatu
lui C.C. al P.C. din Belgia, Ray
mond de Smet, membru al C.C. al

P.C. din Belgia, care face o vizită 
în țara noastră.

Discuția care a avut loc cu acest 
prilej s-a desfășurat întrTo atmos
feră caldă, tovărășească.

★
Continuîndu-și călătoria în țara 

noastră, delegația P.C. din Belgia> a 
vizitat în zilele de 23 și 24 februa
rie a.c. orașul Brașov, Complexul 
turistic Poiana Brașov, precum și 
uzina „Tractorul".

Cronica zilei
■jj.

Co- 
Ale- 

al
Po- 
tra-

O delegație a Ministerului 
inertului Interior, condusă de 
xandru Sobaru. prim-adjunct 
ministrului, a plecat în R. P. 
lonă. în vederea purtării de
tative șl a semnării protocoalelor 
privind schimburile directe de 
mărfuri și de colaborare tehnico- 
știintifică între cele două ministere 
de comerț interior pe anul 1969. La 
plecare. în Gara de Nord, a fost de 
față Jaromir Ocheduszko. ambasado
rul R. P. Polone la București.

★

Duminică s-a întors de la Moscova 
delegația Muzeului de istorie a par
tidului comunist, a mișcării revolu
ționare șl democratice din România, 
condusă de tovarășul Nicolae Cio- 
roiu, directorul muzeului, care la 
Invitația Muzeului central „V. I. Le
nin" din Moscova s-a aflat în Uniu
nea Sovietică într-un schimb de ex
periență. în timpul șederii, s-au pur
tat discuții privind dezvoltarea cola
borării între muzeele de specialitate 
din cele două țări și au 
muzee din Moscova, 
„V. I. Lenin" din Gorki 
torice din Leningrad.

Universitatea populară București 
a organizat luni seara, în sala Dalles, 
o manifestare consacrată comemoră
rii a 100 de ani de la moartea lui 
Alphonse de Lamartine. Despre viata 
și activitatea marelui poet și om po
litic francez a vorbit conf. univ. dr. 
Ana Antoniu-Pierret. A urmat un 
recital de versuri din opera lui La
martine, susținut de actori ai 
lor bucureștene.

★

lui Lawrence 
al orchestrei 
Angeles. Filarmonica

teatre-

Sub bagheta 
dirijor secund 
nice din Los 
din Oradea a prezentat luni un con
cert avînd ca solist pe Mihai Con- 
stantinescu, artist emerit. în program 
au figurat concertul nr. 3 în Sol ma
jor pentru vioară și orchestră de Mo
zart, „Dansul mortii" 
„Nedeia", precum și 
3-a „Scotiana" de 
Bartholdy.

Foster, 
simfo-

din baletul 
Simfonia a 
Mendelssohn

fost vizitate 
Casa-muzeu 
și locuri is-

★

Luni seara la cinematograful „Re
publica" din Capitală a avut Ioc pre
miera filmului românesc „...Apoi s-a 
născut legenda".

(Agerpres)

La 24 februarie 1969 a avut Ioc 
la București, la Ministerul Afaceri
lor Externe, schimbul instrumente
lor de ratificare a Convenției în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Austria, cu privire la a- 
sistenta juridică în materia drep
tului civil și de familie, la valabi
litatea și transmiterea actelor si 
a Protocolului anexă la Convenție, 
semnate Ia Viena. la 17 octombrie 
1965. Schimbul a fost efectuat din par
tea română de către Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
terne, și din partea austriacă 
către Eduard Tschop, ambasador 
traordinar si plenipotențiar al 
publicii Austria la București, 
participat Ion Filip, adjunct al__
nistrului justiției. Sever Georgescu, 
adjunct al procurorului general, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, precum și mem
bri ai Ambasadei Republicii Aus
tria la București.

ex- 
de 

ex- 
Re- 
Au 

mi-

(Agerpres)

Telegrame
alMinistrul afacerilor externe 

Republicii Socialiste România. Cor- 
neliu Mănescu, a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului de 
externe al Republicii India. Dinesh 
Singh, cu prilejul numirii sale în 
această funcție.

în răspunsul său. ministrul de 
externe indian a mulțumit pentru 
mesajul transmis de ministrul ro
mân și și-a exprimat dorința de a 
colabora cu acesta în scopul întă
ririi continue a relațiilor priete
nești existente între cele două țări.

PREZIDIULUI CAMEREI POPULARE 
A REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE

BERLIN
Aflînd cu întristare vestea încetării din viață a proeminentului om 

de stat și militant pe tărîm social-politic, profesorul doctor Johannes 
Dieckmann, președintele Camerei Populare, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate Germane, vă adresăm dv. și familiei 
îndoliate profunde condoleanțe pentru pierderea grea suferită.

ȘTEFAN VOITEC 
Președintele 

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România

Mitingul de protest al tineretului 
și studenților din Capitală împotriva

represiunilor din
La casa de cultură a studenților 

din București a avut loc luni după- 
amiază un miting de protest al ti
neretului și studenților români și 
străini din Capitală față de repri
marea mișcării patriotice din Coreea 
de sud.

Au fost piezenți membri ai amba
sadei R.P.D. Coreene la București.

Participanții au păstrat un moment 
de reculegere în memoria victimelor 
politicii represive a regimului de la 
Seul.

A luat apoi cuvîntul Lia Pop, vi
cepreședintă a Uniunii Asociațiilor 
Studenților din România, care a a- 
rătat că, alături de forțele democra
tice și progresiste de pretutindeni, 
tineretul și studenții români con
damnă cu hotărîre sîngeroasele re
presiuni la care sînt supuși patrioții 
sud-coreeni și își exprimă deplina so
lidaritate cu lupta curajoasă plină de 
eroism și abnegație pe care forțele 
patriotice și revoluționare din a-

î

Coreea de sud
coastă țară o duc împotriva sama
volniciilor și terorii dezlănțuite de 
forțele reacționare.

După ce a mulțumit pentru soli
daritatea tinerilor lomâni manifestată 
față de lupta poporului coreean, doc
torandul coreean Kim Hou a subli
niat că represiunile din Coreea de 
sud, care au făcut atîtea victime în 
rîndul patrioților, au provocat un 
puternic val de indignare în cercuri 
largi ale opiniei publice progresiste 
din întreaga lume.

în cadrul mitingului au mai luat 
cuvîntul Nguyen Cang, din partea 
studenților vietnamezi, și Cristophe 
Tchadje, în numele Uniunii studen
ților africani. Ei au cerut cu hotă- 
rîre ca poporul sud-coreean să fie 
lăsat să-și realizeze năzuințele sale 
legitime de unificare a patriei, de 
independență, democrație ' și progres 
social.

în încheiere a rulat filmul docu
mentar „Coreea azi". (Agerpres)

în C. C. E. la volei feminin

jumătatea de sud-vest a tării, iar 
rest precipitații izolate, sub formă 
lapovită și ninsoare. Vînt potrivit, 
intensificări în jumătatea de est aConvorbire ca pro!. Mihai GRIGORAȘ

președintele Consiliului județean pentru educație fizică și sport — Bacău

Rapid București - 
in sferturile

■>

PRAGA

PRAGA 24 — Corespondentul A- 
gerpres, E. Ionescu, transmite : La 
25' februarie, poporul cehoslovac săr
bătorește cea de-a 21-a aniversare a 
victoriei revoluției din februarie 
1948. Și în acest an, în preajma săr
bătorii, în regiunile tării au avut loc 
adunări festive, la care au partici
pat membri ai milițiilor populare a- 
părute în zilele istoricului februarie 
1948. Apropierea celei de-a 21-a 
aniversări a victoriei din februarie 
1948 s-a făcut simtită și în activitatea 
economică ce se desfășoară în R. S. 
Cehoslovacă. Astfel, minerii din Ce-

hia de nord, la 23 februarie au ra
portat o depășire a planului de ex
tracție lunar de 58 000 de tone de 
cărbune. întreprinderile metalurgice 
din Decin sînt cel mai mare produ
cător de bare, tuburi și sîrmă da 
aluminiu și aliaj din R. S. Ceho
slovacă. Din 1948 și pînă în prezent, 
producția acestei întreprinderi a 
crescut de 10 ori, în timp ce numărul 
muncitorilor a sporit cu numai 200 
de oameni. Pentru rezultatele eco
nomice foarte bune obținute în ulti
mii ani, uzina a primit în ajunul zilei 
de 25 februarie „Ordinul Muncii".

R. P. BULGARIA

0 chemare în intîmpinarea celei de-a 25-a

în actualul plan cincinal, fondu
rile de investiții alocate special pen
tru construcții sportive sînt duble 
fată de cei cinci ani anteriori. -Efec
tul, firesc — vizibil încă de pe acum 
— îl constituie numeroasele baze 
sportive date recent în exploatare, 
altele fiind în curs de construcție. 
Este necesar însă să nu se aș
tepte numai fonduri din bugetul 
statului, ci în toată tara acțiu
nea de extindere și întreținere a 
bazelor sportive să fie sprijinită per
manent și în primul rînd de orga
nele locale. De altfel, în acest sens, 
„Legea sportului" prevede obligații 
pentru toate organele, organizațiile 
de stat Și obștești cu atribuții în do
meniul Activității de educație fizică 
și sport, La extinderea rețelei de 
construcții și amenajări de baze spor
tive trebuie să contribuie direct or
ganele locale ale administrației de 
stat, care — potrivit prevederilor 
legii — au sarcina să includă „în 
planurile de sistematizare ale orașe
lor și ale comunelor, în cartiere, pe 
lingă școli și instituții de învățămînt 
superior, spațiile destinate ame
najării bazelor sportive șl tere
nurilor de joc pentru copii, de a 
asigura întreținerea și gospodărirea 
bazelor sportive care se află în ad
ministrarea lor".

Convorbirea cu prof. MIHAI GRI
GORAȘ, președintele Consiliului ju
dețean pentru educație fizică și 
sport Bacău, a avut ca obiect situa
ția bazelor sportive din județul res
pectiv, preocupările actuale și de 
viitor ale forurilor locale pentru dez
voltarea și buna întreținere a aces
tora.

— După cîte sîntem informați, 
problema bazelor sportive a pre
ocupat în ultima vreme atît con
siliul județean pentru educație fi
zică si sport, cit si celelalte fo
ruri locale. Vă rugăm să faceți cî
teva precizări în acest sens.
— Menționez mai întîi sprijinul 

material ce l-am primit, îndeosebi 
în ultima perioadă, din partea 
C.N.E.F.S., care ne-a asigurat fon
duri pentru amenajări și reparații de 
baze sportive. In municipiile Bacău 
și Gh. Gheorghiu-Dej, la Comănești, 
Buhuși și Tg. Ocna au fost date în 
folosință noi terenuri șl săli de an
trenament.

Inițiative lăudabile pentru amena
jarea unor noi baze sportive și în
treținerea celor existente — iniția
tive constînd mai ales în mobiliza
rea forțelor și resurselor locale — 
au avut unele asociații din Bacău, 
din comunele Căiuț, Agăș, Sascut. 
La Buhuși. spre exemplu, s-au ame
najat două terenuri de handbal, din
tre care unul cu tribună, s-a gazo- 
nat terenul de fotbal. Sînt lăudabile, 
de asemenea, acțiunile concrete ale 
unor organizații locale U.T.C. 
unor consilii populare, de a 
tineretul la amenajarea, prin 
patriotică, a terenurilor de 
Totuși, forțele locale — mai 
tot în județul nostru — pot 
bui și mai mult la dezvoltarea ba
zelor snortive. fie prin construirea 
unora noi. fie prin amenajarea și 
buna întreținere a celor existente.

— Concret, la ce vă referiți ?
— Fără a subaprecia ceea ce s-a 

făcut, fără a nega ^forturile și iniția
tivele luate pe plan local, socotim că 
numărul bazelor sportive existente în 
județ este insuficient. în municipiul 
Bacău avem în prezent trei terenuri 
de handbal, pe care se antrenează și 
se întrec în competițiile oficiale un 
număr de 19 echipe. Cele patru tere
nuri de fotbal sînt cu totul insufi
ciente pentru 25 de echipe (dintre 
care 15 de copii și juniori) ; în aseme
nea condiții, nici nu poate fi vorba de 
o pregătire corespunzătoare. O situa
ție asemănătoare este și în munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej ; două tere
nuri de fotbal, amplasate în locuri 
nepotrivite, de-abia fac fată solici
tărilor. în centru, acolo unde își pe
trec timpul liber majoritatea locui
torilor acestui „oraș al tinerilor"... 
nu există nici o bază sportivă.

Desigur, toate acestea nu se pot

face peste noapte. E nevoie de timp, 
de inițiativă, de eforturi. Tocmai de 
aceea trebuie să se manifeste o grijă 
permanentă pentru întreținerea ba
zelor existente, pentru folosirea lor 
rațională, cu maximum de eficientă.

Din păcate, sub acest aspect. în 
județul nostru sînt multe situații de 
slabă gospodărire : unii proprietari 
de baze sportive așteaptă declararea 
„lunii construcțiilor și reamenajării" 
pentru a face, eventual, o toaletă su
perficială respectivelor baze, iar a- 
poi... să Ie lase din nou la voia în- 
tîmplării. Este cazul, între altele, cu
stadionul din Comănești. cu pista de 
atletism din Moinești și cea a sta
dionului Chimia din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej etc. în unele comune 
(Lipova. Parincea. N. Bălcescu), te
renurile sportive sînt prost gospo
dărite, denivelate, neîmprejmuite.

în județul nostru, proiectanții noi
lor clădiri (pentru scoli sau locuin
țe) nu prea vor să audă de ame
najarea unor spatii corespunzătoare 
pentru destinderea fizică. Nu știu 
cum se face, dar neglijența — căci 
n-o pot numi altfel — a mers pînă 
acolo îneît o serie de construcții 
școlare nu numai că nu au sală de 
sport, dar nu li s-a rezervat nici mă
car o suprafață de teren pentru con
struirea viitoare a unor baze spor
tive simple.

— Ce șa intenționează pentru 
viitor ?
— Consiliul popular județean a 

aprobat ca în principalele loca
lități să fie amenajate parcuri 
sportive care asigură, după pă
rerea noastră, condiții mai bune 
de activitate și întreținere, cu 
cheltuieli mici. în Bacău a și început 
construirea unui parc sportiv în a- 

„23 August".

Sala Giulești din Capitală a găz
duit ieri după-amiază meciul retur 
feminin de volei dintre echipele 
Rapid București și „17 Nentori” — 
Tirana din cadrul „Cupei campio
nilor europeni". Gazdele au repur
tat victoria cu scorul de 3—0 (15—0, 
15—5 15—2). în sferturile de fi
nală Rapid urmează să întîlnească 
formația Dinamo Moscova. Clubul 
Rapid a propus datele de 20 martie 
la Moscova și 27 martie la Bucu
rești. Se așteaptă confirmarea clu
bului Dinamo Moscova.

Timpul probabil pentru zilele de 
26, 27 și 28 februarie. In țară : vreme 
în general umedă. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipitații 
locale sub formă de ploaie și burniță 
în 
în 
de 
cu
țării. La începutul intervalului, cea
tă. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 8 și 2 grade, iar maximele în
tre zero și 10 grade. In București: 
vreme umedă, cu cerul mai mult a- 
coperit. Vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie, lapovită și ninsoare. 
Vînt potrivit. Temperatura în creș
tere la început, apoi în scădere;

SOFIA 24. — Corespondentul Ager
pres, Gh. leva, transmite: Comite
tul Central al Partidului Comunist 
Bulgar, conducerea Uniunii Populare 
Agrare Bulgare, Consiliul Național 
al Frontului Patriei, Consiliul Cen
tral al Sindicatelor și Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist Dlmitrovist din R. P. Bul
garia au adresat poporului bulgar o 
chemare cu ocazia celei de-a 25-a 
aniversări a revoluției socialiste din 
9 septembrie 1944. După ce este re
levată însemnătatea înlăturării la 
această dată a dictaturii monarho- 
fasciste și a instaurării puterii 
democrat-populare, chemarea înfăți
șează succesele obținute în cei 25 de 
ani care au trecut în toate dome
niile de activitate. în chemare se 
arată că una din cele mai mari cu
ceriri ale revoluției socialiste o con
stituie crearea industriei moderne, 
care a modificat radical caracterul 
și structura economiei țării. Față de 
perioada antebelică producția indus
trială a crescut de aproximativ 30 
de ori. în prezent, în zece zile se 
realizează întreaga producție indus
trială a anului 1939. Producția agri
colă a crescut, de asemenea, de două 
ori în comparație cu 1939. în decurs 
de 25 ani, venitul național a sporit 
de cinci ori. Numărul studenților a 
spOrit de opt ori.

Subliniind că toate înfăptuirile 
poporului bulgar se leagă de nume
le și activitatea P. C. Bulgar, în che
mare se. arată că Bulgaria face par
te inseparabilă din comunitatea so-

ciallstă mondială, politica sa externă 
fiind bazată pe principiile respectu
lui reciproc, bunei vecinătăți și nea
mestecului In treburile interne ale 
altor state, pătrunsă de spiritul co
existentei pașnice.

Și 
atrage 
muncă 
sport, 
peste 

contri-

construirea unui parc 
propierea stadionului __ =__ .
Este prevăzut ca, în viitor, să fie 
amenajate spatii de jocuri pentru 
copii, terenuri, de handbal, volei, bas
chet. tenis de cîmp. în municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej, de asemenea, se 
construiește un parc sportiv: tere
nurile de baschet, volei si tenis de 
cîmp sînt gata (pentru aedstea au 
fost efectuate peste 219 000 ore de 
muncă patriotică). Cu sprijinul co
mitetelor sindicale. U.T.C. si al con
siliilor populare, sînt în curs de a- 
menajare noi terenuri sportive. în
tre altele, este stabilit ca în acest 
an să se amenajeze 50 de terenuri 
sportive pe lîngă școlile generale. 
3 ștranduri (la Comănești, Tg. Ocna, 
Buhuși). O serie de astfel de terenuri 
vor fi date în patronarea întreprin
derilor și organizațiilor de tineret, 

într-un viitor destul de apropiat, 
municipiile Bacău și Gh. Gheorghiu- 
Dej vor putea deveni centre puter
nice pentru practicarea sporturilor 
nautice. Un început pentru amena
jarea lacurilor respective s-a si 
făcut; la Bacău, spre exemplu, din 
inițiativa consiliului popular muni
cipal. anul trecut au fost ame
najate o insulă cu plajă, terenuri 
sportive etc. Pentru sezonul din a- 
ceastă vară intenționăm să inaugu
răm — fapt oarecum inedit pe me
leagurile județului nostru — activi
tatea primei secții de sporturi nau
tice din Bacău.

o *
Important de subliniat este faptul 

că — fie că e vorba de fonduri cen
tralizate, fie de fonduri și forte lo
cale — noile baze sportive, amena
jarea și lărgirea celor existente tre
buie făcute în modul cel mai econo
micos posibil. Este nevoie, în pri
mul rînd. de cît mai multe baze 
sportive simple, accesibile maselor 
largi de tineri ! Am făcut această re
marcă întrucît — din convorbirea 
cu interlocutorul nostru —a reieșit 
faptul că și în județul Bacău 
există tendința de a se urmări „mo
numentalitatea", elementele de „e- 
fect spectacular" în coristruirea ba
zelor sportive, uitîndu-se, de fapt ne- 
glijîndu-se cu bună știință, deplina 
eficiență a cheltuielilor respective.

Convorbire realizată da 
I. DUMITRIU

Intr-un interviu acordat zia
rului „Izvestia", prof. Serghei 
Poloskov. conducătorul grupu
lui de specialiști sovietici care 
au participat la experimentul 
sovieto-francez de lansare a u- 
nor rachete în straturile supe
rioare ale atmosferei, a apre
ciat că pentru prima dată în 
istoria cercetărilor acestor stra
turi savantii au avut posibili
tatea de a compara datele fur
nizate de rachete cu măsură
torile efectuate pe Pămînt. Du
pă cum se știe. în februarie au 
fost lansate de la un poligon 
de pe litoralul golfului Biscaya 
patru rachete franceze de tip 
„Dracon—2 B". dotate cu apa- 
rataj științific sovietic. Rache
tele au studiat straturile at
mosferei situate la înălțimea de 
100 pînă la 430 km. Programul 
experimentului a fost elaborat 
de savantii de Ia serviciile hi- 
drometeorologiee ale U.R.S.S. ți 
de cei de la Centrul National 
francez pentru cercetări în do
meniul telecomunicațiilor. Lan
sarea rachetelor a fost efectua
tă de organizațiile Centrului 
francez pentru cercetări cos
mice.

Ieri în sala Ciulești
Foto : M. Cioc

în cîteva rînduri
ATLETISM. în zilele de 8 și 9 mar

tie se vor desfășura la Belgrad, pe 
teren acoperit, Jocurile europene de 
atletism. Țara noastră va fi repre
zentată de o delegație alcătuită din 
11 atlețl și atlete. Din lot fac parte 
printre alții loan Șerban (2,16 m la 
săritura în înălțime), N. Perțea (6" 
7/10 la 50 m garduri), C. Corbu (16,37 
m la triplu salt). Cornelia Popescu 
(5,97 m la săritura în lungime) și Va- 
sile Sărucan, care duminică a reali
zat 7,68 m la săritura în lungime.

PATINAJ ARTISTIC.,— Peste 100 
de patinatori și patinatoare repre- 
zentînd 17 țări vbr începe astăzi la 
Colorado Springs (S.U.A.) întrece
rile pentru titlurile de campioni 
mondiali la patinaj artistic. Printre 
favoriții competiției se numără Ga
briele Seyfert (R.D. Germană), Tim 
Wood (S.U.A.), Alexei Ulanov — 
Irina Rodnina (U.R.S.S.) și Diana 
Fowler — Bernard Ford (Anglia).

Televizorul „Miraj
Miraj' ests televizorul pre

ferat de mulți oameni deoa
rece are un ecran de mari di
mensiuni — diagonala de 59 
cm — oferă o imagine perfec
tă, un sunet clar.

Este echipat cu un tub ci-

nescop autoprotejat, 14 tuburi 
electronice, 6 diode, 12 ca
nale, 1 difuzor permanent de 
3 W. Un aparat „Miraj* costă 
5 100 lei, dar se vinde cu pla
ta în 12—18 rate lunare.

FOTBAL. — în meci-tur contînd 
pentru sferturile de finală ale „Cu
pei orașelor tîrguri" la fotbal, la 
Varșovia echipa maghiară Ujpest 
Dozsa a învins cu 1—0 (0—0) pe 
Legia din localitate.

Continuîndu-și turneul în Iugosla
via, echipa de fotbal Jiul Petroșeni 
a jucat la Șabaț cu formația locală 
Maciva. Fotbaliștii români au în
vins cu 2—1 (2—1). Au marcat : 
Baicu (min. 21), Naidin (min. 29) și, 
respectiv, Popovici (min. 5).

Echipa de fotbal Rapid București 
s-a întors în Capitală venind din Li
ban. în cadrul turneului, fotbaliștii 
români au susținut 4 întîlniri, obti- 
nînd tot atîtea victorii. în ultimele 
meciuri disputate Rapid a învins cu 
2—0 echipa selecționată a orașului 
Tripoli și a cîștigat cu 1—0 jocul cu 
formația Racing Club Beirut.

PATINAJ VITEZA. — Patinatoa- 
rea olandeză Ann Schut continuă 
seria recordurilor mondiale. în ulti
ma zi a concursului internațional de 
patinaj viteză de la Inzell ea a do- 
borît și recordul lumii în proba de 
3 000 m realizînd 4’50” 3/10. Cu o zi 
mai înainte, Schut corectase recor
dul mondial la 1 500 m.

VOLEI. — La Moscova, în cadrul 
„Cupei campionilor europeni" la vo
lei feminin, formația T.S.K.A. Mos
cova a învins cu 3—0 (15—2, 15—5, 
15—2) echipa Universității din Basel 
(Elveția).

BOX. — La Ciudad de Mexico s-a 
disputat meciul de box pentru titlul 
mondial Ia categoria muscă dintre 
mexicanul Efren „Alacran" Torres și 
tailandezul Chartchai Chionoi. Pu- 
gilistul mexican a obținut victoria 
prin k.o. tehnic în repriza a 9-a.

LÎMA 24 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Peru, generalul Juan 
Velasco Alvarado, a anunțat dumi
nică că guvernul peruvian elaborea
ză în prezent planuri în vederea di
minuării efectelor sancțiunilor eco
nomice împotriva țării sale cu care 
au amenințat Statele Unite ca ur
mare a hotăririi guvernului de la 
Lima de a expropria bunurile socie
tății nord-americane „International 
Petroleum Company". El a subliniat 
că aceste planuri urmăresc în spe
cial „reducerea efectelor preconi
zatei suspendări a importurilor da 
zahăr din Peru". Generalul Alva
rado a reafirmat hotărîrea guvernu
lui peruvian de a acuza Statele U- 
nite de „agresiune economică" în 
fața Organizației Statelor Ameri
cane, subliniind că „Peru nu poate 
să accepte în actualul secol să fie 
supus unui tratament care a marcat 
perioada colonialismului*

(Urmaro din pag. I)

creze, ceea ce duce la scă
derea eficacității acestora.

Asociațiile de locatari 
trebuie să-și desfășoare 
activitatea pe baza unor 
norme legale, clare, care 
stabilesc atribuțiile aces
tora. drepturile și obli
gațiile lor, raporturile cu 
alte unităti. Cadrul le
gal general este dat de le
gea nr. 10/1968, privind 
administrarea și reparti
zarea fondului locativ. 
Tot în această lege se 
prevede și elaborarea u- 
nui statut care să regle
menteze concret, detaliat 
modul cum vor lucra a- 
ceste asociații. Odată cu 
constituirea asociațiilor de 
locatari a apărut și un 
proiect de statut, care — 
așa cum ne-au spus multi 
președinți de asociații — 
prezintă multe lacune, 
în cele 33 de articole nu 
sînt cuprinse o serie de 
probleme esențiale, spe
cifice domeniului în care 
aceste 
nează.

„însăși procedura de e- 
laborare 
statut n-a fost 
potrivită 
juristul Gheorghe 
vulescu din București, 
președintele asociației de

locatari din imobilul de 
pe strada Schitu Măgu- 
reanu nr. 19. Proiectul de 
statut trebuia amplu dez
bătut în adunări ale lo
catarilor, pentru ca în 
final, pe baza propune
rilor făcute de cetățeni să 
se hotărască statutul tip, 
în baza căruia ele să-și 
poată exercita drepturile,

aso-
tre
ma!

să fim consultați noi, lo
catarii, cei direct intere
sați în bunul mers al 
ciatiilor".

O chestiune căreia 
buie să i se acorde
multă atenție o constituie 
relațiile asociațiilor cu 
diverse unităti furnizoare 
de energie electrică, apă, 
gaze, salubritate, cu în-

sociatii de locatari din 
cartierul Ploiești-Nord — 
la blocurile 8, 13, 15 cu 
cîte nouă etaje, apa caldă 
nu se ridică decît pînă la 
etajul IV. De altfel, cen
trala termică nr. 1 care 
deservește aceste blocuri 
este de mai multe luni 
în reparație. Am făcut 
numeroase sesizări la

aceste servicii să fie co
respunzător diminuată. 
Dar în zadar. Procesul 
verbal n-a fost luat în 
seamă. Tot în aceeași 
zonă a orașului, la 
blocurile 3. 6 și 8, I.G.L., 
spre a încasa sume mai 
mari de bani pentru în
călzire, a mărit în fac
tura de plată suprafața

au fost trimiși la I.G.L. 
Nici aici n-au găsit înțe
legere, fiind „pasați" la 
întreprinderea de cons
trucții. Aceasta din urmă 
i-a trimis din nou la ad
ministrația din cartier. 
De săptămîni întregi, lo
catarii se învîrt în acest 
cerc fără să se găsească 
rezolvarea. în acest timp,

ASOCIAȚIILE DE LOCATARI

asociații actio-

a proiectului de 
tocmai 

ne-a declarat
Chi

să se achite de obligațiile 
ce le revin. Din proiectul 
tip lipsește reglementa
rea multor aspecte ale ac
tivității asociațiilor. Bu
năoară, aici nu se po
menește despre statutul 
juridic al angajaților, nu 
sînt stabilite raporturile 
dintre asociații și unită
țile cu care intră în con
tact, nu este prevăzut or
ganul care trebuie să le 
îndrume și să le sprijine 
în activitatea lor etc. 
Consider că măcar a- 
cum. înainte de definiti
varea și aprobarea a- 
cestui proiect de statut,

treprinderile de repa
rații etc. Nici una din 
aceste unități nu tre
buie să scape din vedere 
că asociațiile de locatari 
sînt persoane juridice și, 
ca atare, între ele se sta
bilesc raporturi de par
teneri egali. Cu toate a- 
cestea, însă. în nume
roase locuri, întreprinde
rile furnizoare nu-și res
pectă obligațiile, comit a- 
buzuri în dauna asocia
țiilor, percep nejustificai 
diferite taxe suplimentare.

„De 6 luni de zile — 
ne-a spus Ion Stănescu, 
împuternicit al unei a-

I.L.L., consiliul popular 
al municipiului etc. dar 
fără ecou. După toate a- 
cestea, ciudățenia ciudă
țeniilor : apă caldă nu 
primim, dar banii pentru 
cantitatea ce ar trebui să 
ne-o furnizeze ni-i înca
sează automat*1.

Locatarii din blocul 1, 
zona „Sud“ a orașului Pi
tești, au încheiat cu de
legatul I.G.L. și un proces 
verbal în care s-a men
ționat faptul că Ia un nu
măr mare de apartamente 
nu există apă caldă și, în 
consecință, suma ce tre
buia plătită I.G.L. pentru

de locuit a apartamente
lor ( !).

în unele cazuri, neres- 
pectarea obligațiilor din 
partea unor unităti care 
au menirea și totodată 
datoria de a interveni 
prompt la solicitările a- 
sociatiilor de locatari pot 
avea consecințe dintre 
cele mai grave. La blocul 
51 „Smîrdan" din Pitești, 
locatarii de la ultimul e- 
taj s-au trezit într-o zi 
cu apă în apartamente. 
Reprezentanții comitetu
lui asociației de bloc s-au 
adresat administrației de 
clădiri din cartier. Dar

se- 
di- 
re-
ca-

apa a pătruns și la eta
jele de mai jos ; cetățe
nii fac în continuare 
sizări, se adresează la 
ferite foruri, dar fără 
zultat.

Iată, așadar, că în
drul activității asociații
lor de locatari sînt o se
rie de neajunsuri care im
pietează buna gospodă
rire a fondului locativ. 
Ar mai trebui adăugate și 
unele chestiuni legate de 
apgajatii asociațiilor. Nu 
sînt încă rezolvate o se
rie de probleme referi
toare la întocmirea căr
ților de muncă, la modul

în care se acordă uneia 
drepturi 
odihnă 
Sionare 
cercări 
cestora
Ploiești, în cartierul 
„Nord", de pildă, s-a 
constituit sindicatul sa- 
larlatilor din asociațiile 
de locatari, s-a alcătuit 
un fond pentru asigurări 
sociale. Dar aceasta nu 
este suficient. Ministe
rul Muncii, U.G.S.R. .tre
buie să studieze posibili
tatea extinderii acestor 
forme noi. să reglemen
teze raporturile dintre a- 
sociatiile de locatari și 
angajații lor.

în ce, privește coordo
narea a.ctivitătii asocia
țiilor, foarte multi dintre 
cei cu care am stat de 
vorbă — locatari și per
soane cu funcții de răs
pundere — susțin că a- 
cest lucru să-I facă con
siliile populare. Poate că 
aceasta este forma cea 
mai potrivită, sau poate 
se va găsi altă modali
tate. Oricum. însă, aso
ciațiile de locatari, care 
administrează importante 
valori materiale, trebuie 
îndrumate permanent, 
sprijinite, spre a-și în
deplini corespunzător 
sarcinile pentru rezolva
rea cărora au fost creata,

(concedii 
și medicale, 
etc). Unele 

de rezolvare 
s-au făcut. 

, în

de 
pen- 

în- 
a a- 

La



ÎNTRE PARIS ȘI LONDRA

viața internaționala
ORIENTUL APROPIAT PAKISTAN

TENSIUNEA SLĂBEȘTE® Noi incidente armate
Situația politica din țară în 
discuția guvernului

AMMAN. — După cum a de
clarat un purtător de cuvînt al ar
matei iordaniene, patru vehicule 
blindate israeliene au pătruns pe te
ritoriul iordanian în regiunea Gha- 
randa, la sud de Marea Moartă, des- 
chizînd focul. Acest atac a fost în
soțit de un raid al aviației israelie
ne. Un avion israelian a fost doborît. 
La Amman se anunță că ambele părți 
au înregistrat morți și răniți.

ACCENTUAREA ÎNCORDĂRII

PROTESTUL GUVERNULUI

★

TEL AVIV. — Un purtător de cu- 
vînt militar israelian a anunțat că 
duminică a avut loc un nou incident 
la linia do încetare a focului israe- 
liano-iordaniană, într-o regiune situa
tă la sud do Marea Moartă. O pa
trulă israeliană a deschis focul îm
potriva unui grup de palestineni care 
încercau să se infiltreze pe teritoriul 
israelian. Schimbul de focuri a luat 
amploare în urma intervenției for
țelor regulate iordanieno, a precizat 
purtătorul de cuvînt.

★

DAMASC. — Postul de radio Da
masc a transmis un comunicat mili
tar în care se anunță că aviația 
israeliană a atacat luni dimineața lo
calitățile El Hammeh și Maissaloun. 
In timpul luptei aeriene, aviația israe
liană a pierdut trei avioane 
rage", iar cea siriană 
de tip „Mig-17”.

★

TEL AVIV. — Un 
cuvînt militar israelian 
luni dimineața avioane 
bombardat baze ale organizațiilor pa- 
lestinene aflate la El Hammeh și 
Maissaloun pe teritoriul sirian. El a 
afirmat că toate aparatele israeliene 
care au participat la acest raid s-au 
întors la bază, iar un aparat .,Mig-17" 
a fost doborît.

„Mi-
două aparate

purtător de 
a declarat că 
israeliene au

misiunii Iui Jarring în momentul ac
tual, caracterizat prin eforturi spo
rite pe plan internațional în vederea 
găsirii unei soluții. în același timp, 
ziarul respinge „orice caracter de 
mediere" al misiunii trimisului spe
cial al secretarului general al O.N.U.

★
TEL AVTV. — Duminică. în ca

drul reuniunii Consiliului de Mi
niștri israelian, ministrul de ex
terne, Abba Eban, a salutat hotă- 
rîrea lui Gunnar Jarring de a-și 
relua misiunea în Orientul Apro
piat. Referindu-se la consultările 
diplomatice ale celor patru mari pu
teri în legătură cu situația din O- 
rientul Apropiat. Eban a afirmat 
că „nu există nici o alternativă la 
un acord dintre părțile direct im
plicate în conflict".

★
KUWEIT. — Ministrul afacerilor 

externe al Republicii Arabe Unite, 
Mahmud Riad, care a sosit în Ku
weit, a remis luni emirului Kuweitu
lui, șeic Sabah Al Salem al Sabah, 
un mesaj din partea președintelui 
Nasser. Vizita în Kuweit reprezintă 
ultima etapă a turneului lui Mah
mud Riad în țările arabe. El a vizi
tat pînă în prezent Siria, Liban, 
Irak, Arabia Saudită și Iordania. în 
cursul întrevederilor avute, Mahmud 
Riad a înmînat șefilor respectivelor 
state mesaje personale din par
tea președintelui Nasser privind 
poziția R.A.U. asupra evoluției situa
ției din Orientul Mijlociu.

★
DAMASC. — Președintele Comite

tului executiv al Consiliului Natio
nal Palestinean, Yasser Arafat, pre
cum și altt membri ai Comitetului 
executiv au fost primiți de preșe
dintele Siriei. Nureddin Atassi. si 
de ministrul apărării. Hafez Assad. 
Postul de radio Damasc a anuntat 
că Yasser Arafat a vizitat, de ase
menea. unități ale armatei de eli
berare a Palestinei, staționate în Si
ria.

FRANCEZ REMIS
AMBASADORULUI ANGLIEI

PARIS 24 (Agerpres). — Herve Alphand, secretar general al Ministeru
lui Afacerilor Externe al Franței, a remis luni ambasadorului Marii Britanii - 
Ia Paris, Christopher Soames, o notă de protest în legătură cu dezvăluirea 
Ia Londra a unor declarații pe care președintele Franței, generalul de 
Gaulle, le-ar fi făcut la Paris, la 4 februarie a.c., menționează agenția France 
Presse, citind cercuri autorizate.

în notă se arată că guvernul 
francez protestează împotriva utili
zării în mod succesiv, pe cale diplo
matică și prin intermediul presei, a 
procesului verbal al întrevederii. 
Procesul verbal privind convorbirile, 
se subliniază în acest document, a 
fost dat publicității în mod defor
mat. fără a primi sub o formă oare
care aprobarea Secretariatului Pre
ședinției Republicii sau a Ministeru
lui Afacerilor Externe al Franței.

Observatorii politici apreciază că 
remiterea acestei note „marchează 
un nou pas pe calea escaladării cri
zei franco-britanice". Guvernul 
francez, scrie agenția France Presse, 
dorește să arate în mod public că 
dosarul acestor convorbiri este 
„inatacabil".

La Paris, dezvăluirile făcute la 
Londra sînt considerate „deosebit de 
grave?, întrucît pun Ia îndoială „cu
vintele șefului statului francez".

Cercuri autorizate franceze con
sideră că singurul și adevăratul mo
tiv urmărit de Marea Britanie este 
de a crea un obstacol între Franța 
și ceilalți cinci parteneri ai săi din 
C.E.E. cu scopul de a-i regrupa îm
potriva Franței și a o pune în fața 
alternativei : supunere sau izolare.

Ministrul de externe al Franței, 
Michel Debră. i-a primit luni la Pa
ris pe ambasadorii celor cinci țări

membre ale Pieței comune. După cum 
s-a mai anuntat. convocarea celor 
cinci diplomati urma să ofere un 
prilej de explicare a poziției fran
ceze în legătură cu criza izbucnită 
între Franța si Marea Britanie. La 
sfîrșitul întrevederii, cei cinci am
basadori au refuzat să facă vreo de
clarație presei.

DECLARAȚIILE 
LUI M. STEWART

s-a de- 
francez 

caracte- 
progres" 
Stewart 

Bri-

® Reacții la reluarea 
misiunii Jarring

CAIRO. — „Guvernul R.A.U. apre
ciază în mod favorabil reluarea con
sultărilor dintre trimisul special al 
secretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, 
și părțile interesate", comentează 
oficiosul egiptean „Al Ahram" reve
nirea diplomatului suedez la Nicosia. 
Ziarul relevă importanța deosebită a

GUYANA VA DEVENI
REPUBLICĂ ÎN 1970

GEORGETOWN 24 (Agerpres). — 
în Piața Independenței din capitala 
Guyanel, Georgetown, a fost come
morată duminică, printr-un mare mi
ting, răscoala sclavilor care a avut loc 
în această fostă colonie britanică în 
urmă cu 206 ani. Cu acest prilej, 
primul ministru, Forbes Burnham, a 
anunțat că la 23 februarie 1970 Gu
yana va deveni republică. Partici- 
panții la miting au adoptat o rezolu
ție cerînd guvernului să declare data 
de 23 februarie sărbătoare națională.

BERLIN 24 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. relatează că Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, a adresat lui Willy 
Brandt, președintele Comitetului de 
conducere al Partidului social-demo
crat, o scrisoare în care se atrage 
atenția că intenția guvernului vest- 
german de a organiza alegerea nou
lui președinte federal în Berlinul 
occidental, în afara teritoriului R. F. 
a Germaniei, este de natură să a- 
graveze încordarea existentă. Miniș
trii social-democrați, se arată în 
scrisoare, ar contribui la reducerea 
încordării, dacă ar putea determina 
guvernul vest-german și pe pre
ședintele Bundestagulul să hotă
rască mutarea sesiunii Adunării Fe
derale din Berlinul occidental pe te
ritoriul R. F. a Germaniei.

în cazul în care Adunarea Fe
derală nu va fi convocată în 
Berlinul occidental — se arată 
în scrisoare — senatul vest-ber- 
linez s-ar putea adresa guver
nului R. D. Germane în legă
tură cu posibilitatea unui acord pri
vind vizitarea 
mane de către 
occidental, cu

de primăvară din acest an. Guvernul 
R. D. Germane ar fi în acest caz dis
pus să examineze în mod favorabil o 
asemenea cerere.

întrevederi
Kiesinger-Țarapkih

LONDRA 24 (Agerpres). — „Sîntem 
gata în orice moment să avem con
vorbiri cu guvernul francez dacă a- 
cesta va înțelege bine , poziția noas
tră în ce privește condițiile esențiale 
ale securității și unității (vest)-euro- 
pene“, a declarat luni după-amiază 
în Camera Comunelor Michael Ste
wart, ministrul de externe al Marii 
Britanii.

Șeful Foreign Office-ului 
clarat împotriva vetoului 
în probleme Pe care el le-a 
rizat ca reprezentînd „un 
pentru Europa occidentală,
a spus că ambasadorul Marii 
tanii Ia Paris, Christopher Soames, 
a fost informat la 8 februarie 
de ministrul de externe fran
cez. Michel Debră, că generalul 
de Gaulle a luat act de procesul 
verbal cu privire la întrevederile pe 
care le-a avut la 4 februarie si nu 
a avut nimic de obiectat în legătură 
cu conținutul acestuia. Ministrul de 
externe britanic a declarat că a fă
cut cunoscut luni ministrului de ex
terne francez că guvernul britanic 
este gata să aibă unele discuții cu 
guvernul francez, relevînd că Marea 
Britanie continuă să insiste pentru 
intrarea în C.E.E. Această problemă, 
a spus el, nu poate fi însă regle
mentată numai de Franța si Anglia 
si trebuie discutată împreună cu cei
lalți membri ai Pieței comune.

Declarația lui Michael Stewart a 
fost urmărită cu interes în Camera 
Comunelor, plină pînă la refuz. Pe 
băncile rezervate membrilor guver
nului au luat loc principalii miniștri 
ai cabinetului, lucru cu totul excep
tional.

capitalei R. D. Ger- 
cetățenii Berlinului 
prilejul sărbătorilor

BONN 24 (Agerpres). — Cancelarul
R. F. a Germaniei. K. Kiesinger. a 
avut zilele acestea o întrevedere cu
S. Tarapkin. ambasadorul U.R.S.S. 
în R. F. a Germaniei. în cursul în
trevederii a avut loc un schimb 
de vederi în legătură cu situația 
creată în urma intenției autorități
lor R. F. a Germaniei de a ține 
nelegal alegerea președintelui R.F.G. 
în Berlinul occidental, anunță a- 
gentia TASS.

La 23 februarie a avut loc o a 
doua întrevedere a cancelarului Kie
singer cu ambasadorul U.R.S.S.. în 
cadrul căreia a continuat schimbul 
de păreri în problemele abordate la 
prima convorbire.

NHAN DAN“

Astâzi se împlinesc nouă ani de la proclamarea independenței Kuweitului. 
Situat în regiunea de nord-vest a Golfului Persic, emiratul dispune de
uriașe rezerve de petrol (anual se extrag peste 130 000 000 tone), ocupînd 
locul al patrulea în lume. Tn anii care s-au scurs de la proclamarea inde- 

ituri provenite din exploatarea 
lea dezvoltării sale economice.

pendentei, beneficiind de importantele venituri —
petrolului, Kuweitul a obținut succese pe calea dezvoltării sale < 

In fotografie : centrul orașului El-Kuweit, capitala țării

RAWALPINDI 24 (Agerpres). — 
Președintele Pakistanului, Ayub Khan, 
a convocat Ia Rawalpindi o reuniune 
a guvernului în vederea examinării 
evoluției situației politice din țară, 
încordarea, care atinsese punctul cul
minant cu două săptămîni în urmă, 
a scăzut, după ce starea de urgență 
a fost ridicată. Totodată, opoziția a 
fost în parte calmată de recenta am
nistie și de hotărîrca anunțată de 
Ayub Khan de a nu-și mai prezenta 
candidatura la viitoarele alegeri.

Chiar dacă opoziția nu a mai re
curs în ultima săptămînă la organi
zarea unor demonstrații de amploare 
care să declanșeze grave tulburări, la 
Dacca și în alte localități au fost 
semnalate totuși noi incidente.

Fostul ministru de externe, Zulfi- 
kar Aii Bhutto, a anunțat că va 
candida la alegerile prezidențiale 
mai dacă partidele de opoziție 
vor reuși să ajungă la un acord 
privința desemnării unui candidat 
mun, originar din Pakistanul de

nu- 
nu 
în 

co- 
est.

In Inna aprilie 
alegeri parlamentare 
in R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 24 (Agerpres). — Po
trivit unei hotărîri adoptate de 
președintele Skupștinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, Milentie Popovici, 
în Iugoslavia vor fi organizate ale
geri de deputați în toate camerele 
parlamentului iugoslav. Alegerea 
de deputați pentru Vecea social- 
politică a Skupștinei Federale va 
avea loc pe întreg teritoriul Iugo
slaviei la 13 aprilie, iar la 23 apri
lie vor fi aleși deputății pentru 
Vecea economică, Vecea cultural- 
educativă și Vecea social-sanitară. 
Alegerea deputaților pentru Vecea 
Popoarelor se va face de către 
skupștinele republicane și regio
nale, după ce vor fi aleși deputății 
în aceste skupștini.

DESPRE

Conferința
HANOI 24 (Agerpres). — Intr-un 

articol semnat „Observator", ziarul 
„Nhan Dan" din 23 februarie arată 
că reprezentanții Statelor Unite la 
conferința cvadripartită de la Paris 
continuă să eludeze în mod delibe
rat problema fundamentală a con
ferinței. Reprezentantul american, 
Cabot Lodqe, a sugerat conferinței 
să-și concentreze atenția asupra a- 
cordurilor de la Geneva din 1954.

agențiile de presă transmit
!n Irlanda de Nord au avut loc luni alegeri generale 

pentru reînnoirea mandatelor celor 52 de deputați din parlamentul țării. Potrivit . 
aprecierilor estimative transmise luni seara de agenția U.P.I., aproximativ 80 
la sută din cei aproape 900 000 de cetățeni cu drept de vot s-au prezentat în 
fața urnelor. Rezultatul alegerilor va fi cunoscut abia în cursul zilei de marți.

Celebra fîntînâ din piafa Saint-Su- 
plice din Paris va fi mutată temporar 
pentru a se putea construi un loc 
de parcare subteran. După încheie
rea lucrărilor, monumentul va fi adus 

Înapoi pe vechiul loc

cova, plecînd spre patrie. Tot luni, A. 
Kosîghin a primit pe ambasadorul In
diei la Moscova, Prasad Dhan.

(circa 1000 de exponate) a permis, 
potrivit agenției P.A.P., specialiștilor 
polonezi să aprecieze posibilitățile co
laborării cu Anglia și a creat o bază 
pentru dezvoltarea colaborării specia
lizate între inginerii și tehnicienii din 
cele două țări.

de ia Paris

Turneul președintelui
Nixon

Încheierea vizitei In belgia
BRUXELLES 24 (Agerpres). — S-a 

încheiat vizita președintelui S U.A.. 
Richard Nixon, în Belgia — prima 
etapă a turneului său printr-o serie 
de capitale vest-europene. Programul 
vizitei a cuprins întrevederi cu re
gele Baudouin și cu premierul Eys- 
kens. discuții cu ambasadorii și șefii 
misiunilor militare din Consiliul per
manent al N.A.T.O. și cu secretarul 
general al pactului, Manlio Brosio, 
precum și o convorbire cu Jean Rey, 
președintele Comisiei Pieței comune. 
După cum s-a anuntat la conferința 
de presă organizată după convorbi
rile americano-belgiene, acestea au 
prilejuit un schimb de vederi asupra 
situației internaționale actuale si a- 
supra relațiilor Est-Vest.

In discursul rostit luni la sediul 
Comandamentului N.A.T.O. de Ia 
Bruxelles, reafirmînd atașamentul 
său fată de ideea blocului atlantic.

președintele Nixon s-a pronunțat în 
favoarea unei consultări mai-fargi a 
statelor vest-europene în cadrul 
N A.T.O. și a subliniat că acele con
sultări care sînt doar un mijloc de 
a obține un acord pentru o acțiune 
unilaterală sînt demoralizatoare. 
„Știu că există manifestări de ne
mulțumire în Europa, sentimentul că 
prea adesea Statele Unite, adresîn- 
du-se partenerilor lor, în loc de a dis
cuta cu ei, i-a informat doar despre 
unele hotărîri. după ce ele au fost 
luate" — a adăugat președintele ame
rican. Explicînd atitudinea pe care 
S.U.A. intenționează să o adopte în 
viitor fată de țările vest-europene. 
președintele a arătat în continuare că 
nici o națiune nu deține monopolul ' 
înțelepciunii.

Luni, la ora 16,49 (ora locală) pre
ședintele Nixon a sosit pe calea ae
rului Ia Londra.

Etapa londoneză
1

0 delegație economică 
iugoslavă, condusă de Atanas 
Ikonomovski, adjunct al secretarului 
federal pentru comerțul exterior, a 
plecat spre Pekin pentru a duce con
vorbiri cu privire la schimburile de 
mărfuri dintre R.S.F. Iugoslavia și 
R. P. Chineză pe anul 1969 și pentru 
a examina o serie de probleme referi
toare la promovarea colaborării eco
nomice dintre cele două țări, transmite 
agenția Taniug.

Delegația economică ja
poneză, aîc&tuhă din reprezentanți 
ai mai multor firme, a plecat spre 
Hanoi, unde urmează să aibă convor
biri privind relațiile comerciale bilate
rale pe anul 1969, anunță agenția Jiji 
Press.

Ministrul apărării al 
U.R.S.S., mareșalul Andrei Greciko, 
va face o vizită de prietenie în Pa
kistan în prima jumătate a lunii martie, 
la invitația ministrului apărării al a- 
cestei țări, viceamiralul Afzalur Rah
man Khan, anunță agenția TASS.

14 nave ale flotei a 6-a 
americane,în frunte cu p°rtavio- 
nul „Forrestal", au ancorat în golful 
Faliron de lîngă Atena și în portul 
Pireu. Autoritățile grecești au luat 
măsuri pentru a nu admite demon
strații de protest în legătură cu vizita 
pe care o fac navele americane în 
Grecia. Totuși, la Pireu au apărut in
scripții care cer ca flota americană 
să părăsească apele teritoriale ale Gre
ciei.

Un grup de specialiști 
SOVietici a P^ecat lun] Washington 
pentru a participa la lucrările confe
rinței „Intelsat", care se ocupă cu fo
losirea sateliților de telecomunicații. 
U.R.S.S. nu este membră a „Intelsat"- 
ului, însă specialiștii sovietici vor par
ticipa ca observatori.

dar el insistă doar asupra stipu- 
lărilor provizorii ale acestor acor
duri. cum ar fi restabilirea zonei 
demilitarizate, regruparea trupelor, 
controlul internațional etc.. în timp 
ce toată lumea știe că principiile 
fundamentale ale acordurilor constau 
în recunoașterea independentei, su
veranității. unității și integrității te
ritoriale a Vietnamului, precum și 
în interzicerea introducerii de tru
pe sau arme de către state străine 
și construirea de baze militare în 
Vietnam. In realitate, se arată în 
continuare în articol. Statele Uni
te sînt acelea care au încălcat a- 
cordurile de la Geneva.

Poporul vietnamez cere ca S.U.A. 
să respecte acordurile de la Geneva, 
să pună capăt agresiunii lor în Viet
nam. lezării suveranității și secu
rității R. D. Vietnam, să retragă ne
condiționat din Vietnamul de sud 
toate trupele americane si pe cele 
ale sateliților lor. pentru ca popu
lația Vietnamului de sud să-și poa
tă reglementa propriile sale proble
me conform programului politic al 
F.N.E.

*
SAIGON. — Duminică noaptea si 

luni dimineața forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au declanșat o 
nouă serie de atacuri împotriva ba
zelor trupelor americano-saigoneze 
din diversele regiuni ale tării. Ast
fel au fost atacate marea bază a- 
mericană de la Long Binh. unde se 
află și cartierul general al trupe
lor americane, aeroportul si două 
posturi ale diviziei a 4-a a infan
teriei americane de la Kontum. ae- 
robaza americană de la Nha Trang, 
în cadrul acțiunilor ofensive lan
sate în ultimele două zile de F.N.E.. 
ca ripostă la acțiunile forțelor ina
mice. patriotii au atacat peste 120 
de poziții fortificate ale trupelor a- 
mericano-saigoneze.

Sîmbătă seara a explo
dat O bombă la Clubul Partidului 
liberal din Montreal, printre ai cărui 
membri se numără și primul ministru, 
Pierre Elliott Trudeau. In raportul po
liției asupra acestui incident se arată 
că nu s-a putut stabili dacă atenta
tul a fost îndreptat împotriva premie
rului Trudeau.

Blexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit luni la Kremlin pe guverna
torul Băncii centrale a Italiei, Guido 
Carii, cu care a avut o convorbire în 
legătură cu unele aspecte ale relațiilor 
economice sovieto-italiene, relatează a- 
genția TASS.

In timpul vizitei sale în U.R.S.S., 
oaspetele italian a discutat la Banca 
de Stat probleme legate de dezvol
tarea relațiilor dintre această bancă 
și Banca centrală a Italiei. La 24 fe
bruarie, Guido Carii a părăsit Mos-

La Varșovia au luat sfîr
șit „Zilele tehnicii engleze". 
Ampla prezentare de diferite mijloace 
tehnice din cadrul acestei acțiuni

Procesul lui Clay Shaw 
a intrat în cea de-a șasea și ultima 
săptămînă a dezbaterilor. Juriul începe 
marți deliberările pentru a pronunța, 
în sfîrșit, sentința — este sau nu vi
novat Clay de ceea ce îl acuză procu
rorul districtual Jim Garrison — com
plot pentru asasinarea președintelui 
John Kennedy. Luni, în ultima zi a 
dezbaterilor propriu-zise ale procesului, 
a depus mărturie dr. Pierre Finck, 
care a luat parte la autopsia corpului 
lui John Kennedy.

„flp01l0-9". Sîmbătă a început 
ce se va încheia vineri în jurul orei

Pregătirea zborului Iui
„countdown-ul (numărătoarea inversă)
11 (ora Cape Kennedy), cînd uriașa rachetă purtătoare cu trei trepte „Saturn-5" 
va părăsi rampa de lansare pentru a plasa pe o orbită terestră noua cabină a 
navei spațiale „Apollo-9". La bordul acesteia se vor afla cosmonauții James 
McDivitt, David Scott și Russell Șchweickart. Misiunea lui „Apollo-9“ va fi 
de a experimenta „modulul de excursii lunare" cu care viitorii cosmonauți ame
ricani vor încerca aselenizarea. Luni, cei trei cosmonauți au fost supuși ulti
mului examen medical general.
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Tn semn de protest împotriva condamnării lui N. Sithole, lider al popu
lației din Rhodesia, la Londra a avut loc o demonstrație în cursul căreia a 

fost înfierat regimul rasist al lui lan Smith

După vizita făcută la 
Bruxelles, președintele 
Nixon a sosit luni sea
ră la Londra — cea 
de-a doua etapă a tur
neului său vest-euro- 
pean. tn istoria relații
lor anglo-americane 
este al cincilea preșe
dinte al Statelor Unite 
care pășește pe solul 
britanic. Imediat după 
sosire, Nixon și-a în
ceput la Chequers pro
gramul condensat al 
convorbirilor cu pre
mierul Harold Wilson, 
urmînd ca astăzi, 
marți, în afară de con
tinuarea discuțiilor bi
laterale, să se întîl- 
nească cu lideri ai o- 
poziției, cu diverse alte 
personalități politice si 
cu un grup de per
soane particulare — 
oameni de afaceri, in
dustriași, lideri sindi
cali, scriitori, ziariști 
— potrivit unei liste 
propuse de ambasada 
S.U.A. la Londra. O 
asemenea alcătuire a 
programului este în 
concordanță cu inten
ția anunțată în prea
labil la Washington de 
a lua cunoștință de cit 
mai multe păreri din 
țările aliate din Eu
ropa occidentală. Se a- 
firmă că Nixon nu ar 
fi purtătorul vreunui 
plan preconceput pen
tru Europa occidentală 
în general și Marea 
Britanie în special, în 
orice caz nimic simi
lar cu acel „Grand 
Design" (mare proiect) 
care a stat la baza po
liticii fostului preșe
dinte Kennedy față de 
Europa occidentală, 
deși observatorilor po-

litici li se par destul 
de vizibile eforturile 
de a restabili în țările 
vest-europene o ima
gine mai acceptabilă a 
S.U.A., aspect neglijat 
de fosta administrație 
a președintelui John
son, de a consolida 
structura destul de fi
surată a N.A.T.O. și, 
implicit, de a iniția un 
proces de reafirmare 
treptată a poziției de 
conducere americană 
în lumea occidentală.

Unii observatori a- 
firmă că ar fi de aș
teptat ca o asemenea 
orientare să se bucure
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de sprijinul Marii 
Britanii, interesată să 
dovedească utilitatea 
rolului ei de „partener 
privilegiat". Alți co
mentatori consideră 
însă că, urmărind întă
rirea alianței atlantice, 
Casa Albă nu pare 
să-și propună o ierar
hizare a simpatiilor 
față de unii sau alții 
din parteneri, ci să a- 
sigure o convergență a 
intereselor acestora, 
încercînd astfel să e- 
vite agravarea disen
siunilor existente în 
competiția pentru he
gemonia vest-euro- 
peană.

Este mai probabil, 
după părerile expri
mate la Londra, ca

președintele Nixon să 
solicite asigurări în ce 
privește contribuția 
britanică la stab&fa- 
rea sistemului mon t far 
occidental, în xzșfre- 
cial prevenirea unei 
noi surprize neplăcute 
din partea lirei ster
line. In rest, aspectele 
relațiilor dintre cele 
două țări nu par să 
suscite controverse de
osebite, ceea ce va 
lăsa interlocutorilor 
mai mult timp dispo
nibil pentru a examina 
situația din Orientul 
Mijlociu, problemele 
relațiilor Est-Vest în 
actuala configurație a 
politicii internaționale 
și, mai ales, complica
tul tablou al divergen
țelor vest-europene. 
Agenda convorbirilor 
urmează să includă 
inevitabil și tensiunea 
apărută în relațiile 
franco-britanice. De la 
Washington au parve
nit indicii potrivit că
rora președintele Ni
xon ar căuta să evite 
un amestec inoportun 
în actuala polemică 
dintre Londra și Paris.

Suplimentată ast
fel cu dificultăți 
neprevăzute prin pris
ma controversei din
tre Paris și Lon
dra, etapa britani
că a turneului preșe
dintelui Nixon nu are 
multe șanse să intro
ducă în atmosfera con
sultărilor proiectate o 
serie de clarificări. Si
tuația este de altfel 
de natură a se reedita 
în termeni similari pe 
parcursul turneului în 
alte capitale, dintre 
care Bonnul este ur
mătoarea escală.

JAPONIA

Ofensiva de. primăvară 
a oamenilor muncii

TOKIO 24. — Corespondentul A- 
gerpres FI. Țuiu transmite : In în
treaga Japonie au avut loc dumi
nică mari demonstrații în sprijinul 
apărării drepturilor economice si 
politice, pentru pace si democrație. 
La aceste demonstrații, organizate în 
352 de localități au luat parte apro
ximativ 900 000 de oameni ai mun
cii. La mitingul de la Tokio, orga
nizat în parcul Yoyogi. numărul par- 
ticipantilor a fost de aproximativ 
135 000. în fata celor prezenți au 
luat cuvîntul lideri al Consiliului

General al Sindicatelor (S.O.H.Y.O.), 
Partidului Socialist din Japonia, re
prezentanți ai Partidului Comunist 
Japonez $i ai organizațiilor >indi- 
cale afiliate la S.O.H.Y.O.

Acțiunile care au avut loc du
minică în Japonia constituie sem
nalul începerii ofensivei de primă
vară a oamenilor muncii din Ja
ponia în apărarea drepturilor lor si 
pentru satisfacerea revendicărilor 
privind îmbunătățirea condițiilor da 
muncă și de. viată.
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